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POVZETEK
Etika predstavlja neločljivi del odvetniškega dela in domala vsakega pravniškega poklica.
Pravniki se namreč nenehno soočajo z določanjem meje med tistim, kar je prav in tistim, kar
ni. Sleherni pravnik mora biti torej etično zasidran, saj lahko le na takem temelju uresničuje
pravičnost.
Etika bi morala vsakemu odvetniku predstavljati neizbežno in temeljno vodilo, ki spremlja
njegovo pravno znanje in izkušnje. Menim, da je prav etična naravnanost ena izmed temeljnih
prvin, ki odražajo dobrega odvetnika oziroma pravnika. Prav zato je izrednega pomena, da
vsak pravnik pozna (in spoštuje) splošna etična načela, načela poklicne etike in etične
kodekse pravniških poklicev. Pričujoče delo se bo osredotočilo zlasti na odvetniško poklicno
etiko in etične izzive, s katerimi se (slovenski) odvetniki soočajo v praksi.
V magistrskem diplomskem delu bom skozi obravnavo teorije in praktičnih primerov
raziskala hipotezo o ustreznosti slovenskega Kodeksa o odvetniški poklicni etiki. V ospredju
mojega preučevanja bo torej predvsem vprašanje, ali drži hipoteza, da ta veljavni kodeks na
primeren način ureja odvetniško poklicno etiko. V tej luči bodo predstavljene bodo razne
etične dolžnosti odvetnikov in njihove kršitve v praksi.

Ključne besede: kodeks odvetniške poklicne etike, odvetništvo, Odvetniška zbornica
Slovenije, odvetnikove etične dolžnosti, kršitve poklicne etike, deontološki kodeksi, etika,
pravo
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SUMMARY
Ethics undoubtedly represents a crucial part of advocacy and every other legal profession.
Lawyers are constantly dealing with the question, what is right and wrong. Every lawyer
should have ethical grounds, on the basis of which realizes justice.
Ethics shall be the main principle of each lawyer and a complement to his legal knowledge
and experiences. Furthermore, the ethical attitude is one of the primary elements reflecting a
good lawyer. That is why each lawyer must be familiar with (and follow) general ethical
rules, professional ethical principles and codes of professional conduct. The focus of the
present thesis is on the professional lawyer's ethics and ethical challenges that appear in the
work of Slovenian lawyers.
I will explore the hypothesis about the suitability of the Code of professional conduct for
lawyers. Therefore my research will be guided by the question whether the present Code of
professional conduct of the Bar Association of Slovenia represents an adequate regulation of
legal ethics in Slovenia. While searching for the answer, various ethical lawyer's duties and
their violations will be examined.

Key words: code of professional conduct, advocacy, Bar Association of Slovenia, lawyer's
ethical duties, violations of professional ethics, code of deontology, ethics, law
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1 Uvod
Vsa etika se začne in konča pri človečnosti.1 Če te ni, brilijantno pravno znanje, prestižna
izobrazba, zavidljivi poklicni uspehi, visok družbeni ugled in čast, nimajo nobenega znatnega
pomena. Pravni sistem je namreč v službi ljudi, katerih življenje naj bi olajšal.2 To ponazarja
tudi latinski rek "hominum causa omne ius constitutum" oziroma "vse pravo obstaja zavoljo
ljudi".3 Omenjeno bistvo zasleduje tudi etika, pri čemer v pravo še dodatno vnaša občasno
pozabljeno človečnost. Zasledovanje etike bi moral biti tako pravnikom kakor vsem ostalim
ljudem vodilo na vseh življenjskih področjih. Zlasti pravniki in pravnice4 na plečih nosijo
izredno pomembno vlogo in odgovornost, saj bi morali pri udejanjanju (splošne in poklicne)
etike predstavljati zgled vsem ostalim v družbi.
Dandanes se nam neredko zdi, da so moralne in etične razsežnosti (pre)hitro poteptane v
zameno za dobiček, socialni ugled ali kako drugo osebno korist. V ospredju sta pogosto
predvsem individualizem in posledičen boj za lastno preživetje, ne glede na ceno, ki jo
tovrstno obnašanje terja. Eden večjih problemov današnje družbe je prav slepo delovanje na
podlagi osebnega in institucionalnega egoizma.5 Pri tem se med prvimi žrtvami običajno
znajdeta etika in morala, kar je moč opaziti na različnih področjih družbenega življenja.
Etika je nedvomno neločljivi del pravniškega poklica, ker se pravniki nenehno soočajo z
določanjem meje med tistim, kar je prav in tistim, kar ni.6 Za povrh morajo tudi udejanjati
tisto, kar je prav. Pravnik mora biti torej etično zasidran, saj lahko le na takem temelju
uresničuje pravico.7 Nadalje ima pravniška poklicna etika izjemen pomen, ker je s kakovostjo
pravnikov povezano delovanje pravnega sistem.8

1

J. Zobec, Sodnikove etične dileme, Podjetje in delo, (2007) 6-7, str. 1553-1572.
J. Kranjc, Latinski pravni reki (2006), str. 107.
3
Herm. D. 1,5,2. Prav tam, str. 107.
4
V luči poenostavitve in v izogib ponavljanja v nadaljevanju pišem samostalnike zgolj v moški
slovnični obliki, katera bo predstavljala nevtralni izraz za moške in ženske (razen, če ni izrecno
navedeno drugače). Zakaj pa ne v ženski?
5
Na ta problem opozarja tudi France Bučar, ki je v zvezi s tem zapisal sledeče: "Ustoličili smo osebni
in institucionalni egoizem kot najvišje načelo in vodilo za svoje ravnanje." F. Bučar, Narodna
istovetnost in nacionalni interes, Pravna praksa, (2013) 26, str. 3.
6
J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
7
F. Bučar, Pravnik v današnjem času, Podjetje in delo, (2004) 8, str. 1994.
8
Seveda pa kakovost pravnega sistema ni odvisna le od pravnikov, ki v njem delujejo. J. Kranjc,
Pravniki kot zgled?, Pravna praksa, (2011) 27, str. 3.
2
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Etika bi morala vsakemu (bodočemu) pravniku predstavljati neizbežno in temeljno vodilo, ki
spremlja njegovo pravno znanje in izkušnje. Menim, da je prav etična naravnanost ena izmed
temeljnih prvin, ki odražajo dobrega pravnika. Prav zato je izrednega pomena, da vsak
pravnik pozna etična načela in etične kodekse pravniških poklicev, poleg tega pa mora v
osnovi imeti zasidrane splošne etične prvine. Etika se namreč začne pri vsakemu doma, šele
nato vstopi v poklicno sfero. Posledično se učenje etičnih prvin odvija od otroštva dalje, sprva
prek vzgoje v družinskem okolju, nato v sklopu vzgojno-izobraževalnih institucij, nenazadnje
pa v okviru lastnega poklica. Profesionalna etika tako nastopi šele kasneje, zaradi česar
predstavljajo splošna etična načela osnovo, ki naj bi jo posameznik imel privzgojeno in na
kateri lahko v bodoče gradi. Čeravno imamo morda določene etične prvine prirojene, sta
vzgoja in učenje ključnega pomena, kar velja tudi pri (pravniški) poklicni etiki.
Pričujoče delo se bo osredotočilo zlasti na odvetniško poklicno etiko in etične izzive, s
katerimi se (slovenski) odvetniki soočajo v praksi. Kakor pri ostalih pravniških poklicih, ima
etika tudi pri odvetniškem delu izjemen pomen. Odvetništvo je poklic, ki od nosilca ne terja le
strokovno podkovanega znanja, temveč tudi vrednotno ustrezno ravnanje, tako v poklicnem
kot v zasebnem življenju.
Marsikomu se etika in odvetništvo zdita dva težko združljiva pojma, kar je posledica raznih
stereotipinih in večinoma napačnih predstav o tovrstnem poklicu. Od nekdaj so v družbi
prisotna mnenja o pokvarjenih pravnikih, zlasti odvetnikih. Žal se jih marsikdaj oprijemlje
nezavidljiv sloves agresivnih, pogoltnih, tekmovalnih in nastopaških oseb,9 ki branijo
zločince in ožemajo denarnice ob vsaki priliki. Ni odveč pripomniti, da so slednje predstave o
odvetniškem poklicu še kako daleč od resnične slike. O tem priča že sam ekonomski položaj
slovenskih odvetnikov, ki je danes zelo problematičen, kajti kar 70 odstotkov odvetnikov v
Sloveniji ne dosega povprečnega bruto prihodka primerljivih poklicev.10
V magistrskem diplomskem delu bom skozi obravnavo teorije in praktičnih izzivov raziskala
hipotezo o ustreznosti slovenskega Kodeksa o odvetniški poklicni etiki. V ospredju mojega
9

M. Pavliha, Pravnik za novo tisočletje, Podjetje in delo, (2009) 6-7, str. 1607-1617.
Primerljiv je na primer poklic okrožnega sodnika. O tem je med drugim 7. marca 2017 spregovoril
predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
kjer je v okviru izbirnega predmeta magistrskega študija Etika pravniških poklicev imel predavanje z
naslovom Odvetniška zbornica in izzivi odvetniške poklicne etike. P. Maček, Odvetniki in etika, Pravna
praksa, (2017) 10, str. 32-33.
10
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preučevanja bo torej predvsem vprašanje, ali drži hipoteza, da veljavni kodeks na primeren
način ureja odvetniško poklicno etiko v slovenskem prostoru.
Poleg tega bom skušala prikazati pomembnost odvetniške etike tako za odvetnike same, kakor
tudi za njihove stranke, sodišče in nenazadnje za pravno državo. Menim, da je prav etična
naravnanost tista, ki ob zadostnem znanju in izkušnjah ter ostalih primerljivih predpostavkah
razločuje dobre in slabe odvetnike. Prav tako odvetnikovo pošteno delo koristi njegovim
strankam, nenazadnje pa etično naravnani odvetniki povečujejo zaupanje v pravo in pravnike
ter poosebljajo enega od pomembnejših stebrov pravne države.
Pri nalogi se opiram na ogrodje podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev na Pravni
fakulteti v Ljubljani.11 V uvodu bo tako jedrnato predstavljen pojem etike in poglavitne smeri
v etiki. Nato bo nekaj pozornosti posvečene profesionalni etiki in deontološkim kodeksom.
Delo se bo zatem osredotočilo na pravniško poklicno etiko, zlasti njeno ureditev in namen,
podrobneje pa bo predstavljena odvetniška poklicna etika in vsi njeni poglavitni vidiki, od
načinov reguliranja do ključnih vrednot, ki se s tem varujejo. Nadalje bodo v nalogi
obravnavani etični izzivi odvetnikov v odnosu do strank, drugih oseb in pravosodnega
sistema. Prav tako bodo prikazani določeni konkretni primeri etičnih kršitev v odvetniškem
poklicu, ki so se v nedavni preteklosti dogodili na slovenskih tleh. V nalogi bo pozornost
posvečena vprašanju, ali slovenski odvetniški kodeks na primeren način ureja odvetniško
poklicno etiko. Problemska obravnava te problematike bo zaokrožena z razmislekom o
ustreznosti sedanje ureditve in predlogih za njeno izpopolnitev. Na koncu bo nekaj besed
posvečenih pomembnosti odvetniške poklicne etike glede na trenutno stanje v slovenskem
odvetništvu.

11

Učni načrt podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev.
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2. Pravniška poklicna etika in deontološki kodeksi
Nujna predispozicija razprave o etičnih izzivih odvetniškega poklica je oris nekaterih
teoretičnih pojmov in opis njihovih značilnosti. Pri postavitvi teoretičnega okvira bo poudarek
zlasti na aksiologiji ali etiki prava, ki si zastavlja razna filozofska vprašanja.12 Etika in njeni
različni vidiki namreč predstavljajo izhodišče preučevanja hipoteze pričujočega dela. Vsak
etični kodeks nenazadnje črpa iz teorij in odgovorov, ki jih ponuja etika prava. Tako so na
primer za sestavo in presojo ustreznosti nekega deontološkega kodeksa zagotovo pomembna
dognanja aplikativne etike in metaetična spoznanja glede razlogov za posameznikovo etično
ravnanje.
Drugi del tega poglavja bo posvečen obravnavi pojma profesionalne etike in deontoloških
kodeksov, s poudarkom na pravniški poklicni etiki. Na tem temelju se bo delo v naslednjem
poglavju osredotočilo na odvetniško poklicno etiko in njeno ureditev.

2.1 O etiki na splošno
Beseda etika izvira iz grškega pridevnika "ethikos", ki pomeni značajen, izpeljana pa je iz
grškega pojma "ethos", kar v prevodu pomeni značaj, navada, običaj, ali življenjski nazori.13
Etiko ali moralno filozofijo posledično lahko definiramo kot filozofski nauk o nravnosti
oziroma nauk o dobrem in zlu.14 "Etika predstavlja skupek moralnih načel, ki omogočajo, da
določeno stanje ali ravnanje opredelimo kot moralno ali nemoralno."15
Z etiko so se ukvarjali mnogi znameniti filozofi, med drugim tudi Aristotel, Immanuel Kant in
Christian Thomasius.16 Slednji si je prizadeval za ostro ločitev etike, prava in politike, pri
čemer naj bi se etika ukvarjala z dolžnostmi do samega sebe.17

12

Etika prava si torej zastavlja razna filozofska vprašanja, kot sta na primer, kako naj v pravu
ravnamo, in kaj je za pravo dobro oziroma zlo. M. Pavčnik, Teorija prava (2007), str. 74.
13
J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15. in M. Snoj, Slovenski
Etimološki slovar (1997), pod geslom etika.
14
J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15. in M. Snoj, Slovenski
Etimološki slovar (1997), pod geslom etika.
15
J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
16
Aristotel (z vzdevkom Stagirit) je živel v obdobju 384-322 pr. n .št., Immanuel Kant v letih od
1724-1804, Christian Thomasius pa je živel v obdobju od 1655-1728. A. Kaufmann, Uvod v filozofijo
prava (2013), str. 64, 87 in 93.
17
Po Thomasiusu gre pri etiki za notranjo čast oziroma človekov notranji mir. Prav tam, str. 87.
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Četudi se etika ne loči ostro od morale, saj nenazadnje raziskuje izvor morale in kriterije
moralnega vrednotenja, je treba pojma razlikovati.18 Pojem etike vsebuje nauk o moralnem,
na drugi strani pa morala označuje posameznikovo vodilo v ravnanju in razmerju do sebe,
soljudi in na splošno vseh bitij.19 Izraz morala,20 ki izvira iz latinščine,21 torej odseva
"družbena pravila, ki kot del individualne in družbene zavesti vrednotijo, kaj je za človeka
dobro (humano) in kaj slabo (nehumano)."22 Pri etiki gre za moralno filozofijo, pri morali pa
za konkretni seznam dolžnosti določene družbene skupine.23 Posledično se pojavljajo
moralno-etični konflikti, ki na primeru odvetniškega poklica lahko predstavljajo neskladje
med poklicnimi (etičnimi) in osebnimi (moralnimi) načeli.24
Filozofi ponavadi delijo preučevanje etike na tri vidike: metaetiko, normativno etiko in
aplikativno etiko.25 Metaetika raziskuje zlasti izvor in pomen etičnih načel;26 eno izmed
njenih osrednjih vprašanj je, zakaj slediti konkretnim etičnim pristopom.27 Normativna etika
se osredotoča na bolj praktično, a hkrati še vedno teoretično nalogo, in sicer na iskanje in
oblikovanje splošnih pravil, s pomočjo katerih je mogoče ravnanje opredeliti kot etično
18

Pojma so ponekod začeli razlikovati od približno 17. stoletja naprej. J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo
potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
19
A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
20
"Z moralo razumemo tista pravila, ki izrekajo o ravnanju in vedenju ljudi vrednostne sodbe, tako da
ga ocenjujejo kot dobro ali slabo, pri čemer še zapovedujejo, naj delamo dobro in opustimo zlo." G.
Kušej, Uvod v pravoznanstvo (1980), str. 49.
21
Pojma etika in morala se razlikujeta že v samem izvoru, saj izraz etike izvira iz grščine, morala pa iz
latinščine. Pri tem samostalnik "mos" označuje dobre običaje. Danes pa se zlasti na angleško
govorečih delih sveta z izrazom etika pojmuje pravila, ki izvirajo iz nekega zunanjega vira (npr.
deontološkega kodeksa), z izrazom morala pa so mišljeni posameznikovi osebni nazori o tem, kaj je
prav in kaj narobe. J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
22
M. Pavčnik (ur.) in drugi, PRAVO: Leksikon Cankarjeve založbe (2003), pod geslom morala.
23
Pri etiki gre torej za filozofsko vedo o moralnosti oziroma o normah, ki človeku zapovedujejo, kaj je
dolžan storiti. Etika ne govori o tem, kar dejansko je, temveč o tistem, kar naj bi bilo. Z moralo pa
označujemo vsoto pravil človekovega delovanja. A. Stres, Etika ali filozofija morale (1999), str. 10,
15-16 in 19.
24
Janez Kranjc pri tem navaja primer, ko odvetnik zastopa svojo stranko skladno s pravili odvetniške
poklicne etike, čeprav osebno meni, da bi morala biti obsojena in kaznovana. J. Kranjc, Kaj je etika in
kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
25
J. Fieser, Ethics, Internet Encyclopedia of Philosophy. in J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?,
Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
26
Glede izvora etičnih načela sta se v zgodovini izoblikovala dve prevladujoča pogleda. Prvi se je
razvil med grškimi filozofi in si prilašča naziranje o onostranskem izvoru morale. Po tem pogledu
moralne vrednote izvirajo iz narave, zaradi česar so univerzalne, absolutne in večne. Drugi pogled se
je rodil že v antiki, zastopa pa ravno nasprotno naziranje. Meni, da etična načela izvirajo od ljudi
samih, posledično pa so relativna in spremenljiva. Ta pogled imenujeno moralni relativizem. J.
Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15. in J. Fieser, Ethics, Internet
Encyclopedia of Philosophy.
27
D. Nicolson, Professional legal ethics: critical interrogations (1999), str. 12.
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(ne)pravilno.28 Aplikativna oziroma uporabna etika29 se ukvarja s konkretnimi problemi,
katere skuša rešiti.30
Normativna etika z oblikovanjem etičnih pravil naslavlja zlasti vprašanje, kako naj delujemo
oziroma živimo.31 V njenem okviru so se izoblikovale tri poglavitne smeri: deontološke
teorije oziroma teorije dolžnosti, konsekvencialistične teorije oziroma teorije posledic in etika
vrlin oziroma teorija kreposti.32
Deontološka etika je formulirana prek dolžnosti, ki določajo aktivno ali pasivno ravnanje, ne
glede na morebitne posledice.33 Temelj etike naj bi bil prav v doslednem izpeljevanju teh
dolžnosti, pri tem pa imajo etična pravila absolutno zavezujočo moč.34
Nasprotno se konsekvencialistične teorije osredotočajo na posledice določenega ravnanja.35
Dejanje bo etično, če bo zasledovalo ali maksimiziralo tisto, kar je dobro.36 V preteklosti so
nastale razne konsekvencialistične teorije, med katerimi so bile najvplivnejše utilitaristične
28

Normativna etika torej skuša poiskati merilo oziroma pravilo, na podlagi katerega bi bilo mogoče
presoditi (ne)moralnost nekega ravnanja. Eden od primerov takega pravila je zlato pravilo, ki pravi:
"Ne storimo drugim, kar ne želimo, da bi drugi storili nam." J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo
potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15. in J. Fieser, Ethics, Internet Encyclopedia of Philosophy.
29
Zanjo uporabljamo tudi sopomenko praktična etika. Delimo jo na občo praktično etiko in podoročno
etiko, ki se osredotoča na posamezna področja človeškega delovanja. I. Pribac, v: B. Kečanović (ur.),
J. Musek, I. Pribac in drugi, Javna etika in integriteta (2012), str. 145-146.
30
Skuša jih rešiti tako, da se sprašuje, kako pravilno ravnati v določenih konkretnih situacijah. J.
Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15. in J. Fieser, Ethics, Internet
Encyclopedia of Philosophy.
31
D. Nicolson, Professional legal ethics: critical interrogations (1999), str. 11.
32
Poleg treh omenjenih klasičnih in poglavitnih smeri v etiki, sta se v sklopu normativne etike
izoblikovali tudi "care ethics" oz. teorija o etiki kot skrbi za druge (feminizem itd.) in "ethics of
alterity" oz. etika drugosti (postmodernizem itd.). D. Nicolson, Professional legal ethics: critical
interrogations (1999), str. 12. in J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str.
15.
33
Pomemben vpliv na deontologijo je imel znameniti filozof Immanuel Kant, po čigar mnenju
obstajajo določena moralna pravila (t.i. kategorični imperativ), ki so resnična in jih je treba spoštovati
sama po sebi. Določene vrednote naj bi bile tako pomembne, da imajo prednost pred vsakršnim
družbenim dobrim. D. Nicolson, Professional legal ethics: critical interrogations (1999), str. 13-14 in
50.
34
Etična pravila naj bi zaradi teh značilnosti imela sledeče lastnosti: negativna določenost (v obliki
prepovedi), maloštevilčnost, jasno dosegljivi cilji, minimalističnost, itd. A. Novak, Izroček: Sledi
normativnih etičnih teorij v etiki pravniških poklicev, Gradivo pri izbirnem predmetu Etika pravniških
poklicev na 2. stopnji študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, študijsko leto 2016/2017. in J.
Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
35
D. Nicolson, Professional legal ethics: critical interrogations (1999), str. 13.
36
Vprašanji, kaj je prav in kaj je dobro, sta nujno povezani. Dejanje bo etično skladno, če bo
maksimiziralo tisto, kar je dobro, kot na primer sreča, bogastvo itd. Prav tam, str. 13 in 21.
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teorije,37 ki kot temeljno načelo etičnega urejanja določajo korist.38 Pravično torej enačijo s
koristnim.39 Na podlagi etičnega utilitarizma bo ravnanje v skladu z moralo, če so njegove
posledice bolj ugodne kot neugodne za kogar koli.40 V okviru konsekvencializma sta zrasli
tudi teorija egoizma41 in etičnega altruizma.42
Etika vrlin pa se z razliko od prejšnjih smeri ne osredotoča na dejanja, temveč na osebnost.43
Obravnava načine, kako se ljudje lahko izboljšajo, oblikujejo določene vrline in živijo dobro
življenje.44
Omembe vredno je tudi metaetično preučevanje razlogov za posameznikovo moralno
ravnanje. V filozofiji so se izoblikovali trije pogledi, in sicer psihološki egoizem, psihološki
hedonizem in psihološki altruizem.45 V luči iskanja konkretnih odgovorov na vprašanje, zakaj
ljudje ravnamo etično, najdemo tudi nevarnost socialne stigmatizacije in obsodbe okolja;
želja, da nas okolica ceni in sprejme; želja po pohvali in priznanju; prizadevanje za osebno
srečo itd.46 Ob rob tem razlogom je treba omeniti, da so naša ravnanja usmerjena tudi s
pomočjo nezapisanih in zapisanih pravil. Pri tem pomemben vir predstavljajo pravila
profesionalne etike, ki so se izoblikovala v določenih poklicih.

37

Prav tam, str. 21.
A. Novak, Izroček: Sledi normativnih etičnih teorij v etiki pravniških poklicev, Gradivo pri izbirnem
predmetu Etika pravniških poklicev na 2. stopnji študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
študijsko leto 2016/2017.
39
G. Del Vecchio, Lezioni di filosofia del diritto: anno scolastico 1927-28 (1928), str. 354.
40
Utilitaristične teorije namreč zagovarjajo tezo, da je pravilno ravnanje tisto, ki zasleduje ali
povečuje socialno bogastvo. D. Nicolson, Professional legal ethics: critical interrogations (1999), str.
24. in J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
41
Teorija egoizma zagovarja zasledovanje lastnega interesa, sreče in želja. D. Nicolson, Professional
legal ethics: critical interrogations (1999), str. 22.
42
Etični altruizem se osredotoča na to, kake so posledice za druge (in ne za nas same). J. Kranjc, Kaj
je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
43
Osredotoča se predvsem na tiste značajske lastnosti in navade, katere so zaželene oziroma katere
moramo gojiti. D. Nicolson, Professional legal ethics: critical interrogations (1999), str. 30 in 50.
44
Prav tam, str. 30.
45
V sklopu metaetičnega preučevanja razlogov za posameznikovo moralno ravnanje so se torej
izoblikovali trije pogledi. Prvi je psihološki egoizem, ki pravi, da so vsa človeška dejanja vodena s
strani posameznikovih, sebičnih interesov. Med drugim sta slednji pogled zastopala Thomas Hobbes
in François de La Rochefoucauld. Naslednji pogled, psihološki hedonizem, pravi, da ravnamo moralno
zaradi zasledovanja ugodja. Tretji pogled, psihološki altruizem, pa zastopa stališče, da ljudje ravnamo
etično zaradi lastne prirojene, instinktivne dobrohotnosti. Ta pogled je zastopal tudi angleški filozof
Joseph Butler. J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15. in J. Fieser,
Ethics, Internet Encyclopedia of Philosophy.
46
J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
38
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2.2 Deontološki kodeksi in profesionalna etika
Poklicna vloga je za večino ljudi ena izmed pomembnejših družbenih vlog, ki jih človek igra
v svojem življenju.47 Nosilec te vloge deluje tako na podlagi osebnih značilnosti kakor
družbenih pravil, ki določajo konkretno družbeno (poklicno) vlogo.48 Med temi najdemo tudi
pravila profesionalne etike. Od strokovnjaka se posledično zahteva, da na podlagi znanja,
družbene zavesti in morale spoštuje tako strokovna pravila lastnega poklica kakor tudi etična
načela.49
Poklicno oziroma profesionalno etiko lahko opredelimo kot "skupek pisanih in nepisanih
pravil v zvezi s tem, kaj velja za moralno in včasih tudi zakonito v razmerju konkretnega
poklicnega stanu do oseb, s katerimi ima službene stike, za katere torej poklicno deluje."50
Zapisi poklicnih etik so se razširili v 20. stoletju, ko so začeli nastajati tudi deontološki
kodeksi,51 za prvi zapis profesionalne etike pa se navaja Hipokratova prisega.52 Etični ali
deontološki kodeksi predstavljajo zapis nekaterih moralnih načel in pravil, ki so se skozi čas
izoblikovali v okviru določenega poklica, stroke ali stanu.53
Nekatera poklicna združenja imajo tako že vrsto let lastne etične kodekse, ki so širši od
pravnih pravil in se stikajo z moralo določenega poklica.54 Poklicna etika svoje korenine hrani
iz splošne družbene morale, vendar le-to prilagaja konkretni poklicni družbeni vlogi.55
Deontološki kodeksi odsevajo specifično moralo ožje družbene skupine, ki pa je ni moč

47

A. Igličar, Družbene prvine poklicne vloge pravnika, Podjetje in delo, (1995) 5-6, str. 855-862.
Objektivizirana posledica delovanja igralcev družbenih vlog je določen družbeni status, ki se glede
na različne vplive niža ali viša. V zvezi z družbenim statusom je Albin Igličar zapisal tudi sledeče:
"Omenjeni status je objektivizirana posledica ravnanja posameznikov, ki so opravljali to vlogo, pri
čemer potem še vsak posameznik s svojim vedenjem in ravnanjem ta status vzdržuje, ga viša ali niža.
Zato govorimo o dobrih, povprečnih in slabih pravnikih, zdravnikih, očetih itd." Pri pripadnikih
določenega poklica predstavlja posledično tudi poklicna etika pomemben vidik, ki nenazadnje vpliva
na sam družbeni status posameznika ali njegovega poklica. Prav tam, str. 855-862.
49
Š. Ivanjko, Poklicna morala bodočih strokovnjakov, Podjetje in delo, (1993) 4, str. 349.
50
A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
51
Na primer leta 1967 je nastal kodeks odvetniške poklicne etike. Prav tam, str. 7.
52
Hipokratova prisega se navaja kot prvi zapis profesionalne etike določenega poklica (v tem primeru
zdravniškega). A. Novak, Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in
pravom, Podjetje in delo, (2001) 6-7, str. 1081-1090.
53
Prav tam, str. 1081-1090.
54
M. Pavčnik (ur.) in drugi, PRAVO: Leksikon Cankarjeve založbe (2003), pod geslom etični kodeksi.
55
A. Novak, Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom,
Podjetje in delo, (2001) 6-7, str. 1081-1090.
48
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enačiti s posameznikovo ali s splošno družbeno moralo.56 Kljub temu menim, da ima osebna
morala znaten vpliv na poklicno delovanje slehernika. Izhodišče profesionalne etike je tudi
poklicna vloga, ker izhajamo iz že izoblikovanih vzorcev vedenja.57 Prav iz jasno
izoblikovanih poklicnih vlog so se rodili kodeksi poklicne etike.58
Deontološkim kodeksom pripisujemo gibko naravo, saj jih ne moremo razumeti kot
vseobsežen in dokončen zapis profesionalne etike določenega poklica.59 Moralna pravila in
načela, ki jih vsebujejo, se namreč izmikajo ubeseditvi, prav tako pa vedno znova nastajajo
nepredvidljivi položaji.60 Njihov zapis jih prikrajša za pomensko odprtost in gibkost, a hkrati
zagotavlja pravno varnost in predvidljivost.61
Kodeksi poklicne etike začnejo veljati, ko jih v določenem postopku sprejme pristojen
organ.62 Pri tem naslavljajo le osebe, ki na podlagi svojega poklica, položaja in delovanja
pripadajo družbeni skupini, ki je sprejela konkretni kodeks.63 Prenehajo veljati pa tedaj, ko jih
pristojni organ odpravi ali določena vprašanja drugače uredi.64

56

Prav tam, str. 1081-1090.
Poklicna vloga posameznika pa ni le izhodišče, temveč tudi sam produkt poklicne etike. Vsak
človek namreč s svojimi karateristikami in prepričanji (iz)oblikuje lastno poklicno vlogo in poklicno
etiko svojega poklica. Posledično vsak nosilec viša ali niža izhodiščni družbeni status, ki priprada
določeni družbeni vlogi. A. Igličar, Pogledi sociologije prava (2009), str. 428. in A. Novak, Pravo in
vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom, Podjetje in delo, (2001)
6-7, str. 1081-1090.
58
Kodeksi se navezujejo na specifične značilnosti nekega poklica, čeravno se v današnjem času
pojavljajo pravila poklicne etike, ki so le gola preslikava splošne družbene morale. Slednje ni
zaželeno, kajti pogoj za obstoj in ohranitev smisla deontoloških kodeksov je, da le ti ne smejo biti le
gola preslikava zakonskih določb ali obnovitev splošne družbene morale. Deontološke kodekse bi
namreč morala odlikovati že omenjena značilnost, in sicer da vsebujejo specifična moralna vodila, ki
odslikavajo posebne značilnosti določenega poklica in ponekod odstopajo od splošne družbene
morale. A. Novak, Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in
pravom, Podjetje in delo, (2001) 6-7, str. 1081-1090.
59
Prav tam, str. 1081-1090.
60
Prav tam, str. 1081-1090.
61
Prav tam, str. 1081-1090.
62
Prav tam, str. 1081-1090.
63
Miro Cerar o tem piše na primeru sodnika in sodniške etike. "Konkretno: sodnika etično veže
sodniški kodeks, ki ga je sprejela sodniška organizacija, ki ji pripada, kar med drugim pomeni, da ima
ta kodeks glede sodnikovega poklicnega in širšega družbenega ravnanja višjo zavezujočo moč od
njegove osebne morale oziroma moralne vesti." M. Cerar, Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja,
Podjetje in delo, (2011) 6-7, str. 1264.
64
A. Novak, Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom,
Podjetje in delo, (2001) 6-7, str. 1081-1090.
57

14

Naslednja značilnost deontoloških kodeksov se skriva v tem, da mnogi ne vsebujejo ostre
ločitve med pravili in načeli, prav tako pa ne določajo, katera vodila sami vsebujejo.65
Ugotovimo lahko, da so v etičnih kodeksih zapisana tako pravila kakor tudi načela, vendar
slednja tvorijo pretežni del.66 Pravna načela vsebujejo vrednostno merilo, kako nosilci
določenih tipov vedenja in ravnanja postopajo v konkretnih pravnih razmerjih.67 Prav tako jih
odlikuje zapovedovanje določenega prizadevanja (ne pa rezultata)68 in tehtanje ob
morebitnem konfliktu načel.69
V manjšinskem delu kodeksov najdemo pravna pravila, med drugim tudi elastične norme,70 ki
vsebujejo raztegljive pojme ali pojme, prevzete iz raznih strokovnih standardov.71 Raztegljivi
pojmi so nedoločni le na abstraktno regulativni ravni, saj je njihovo vsebino možno določiti
ob stiku s konkretnim družbenim razmerjem.72
Glede odzivov na kršitve se kodeksi poklicne etike nahajajo nekje med "prijemi" morale in
prava.73 Pravnemu urejanju se približujejo kodeksi, ki določno opredeljujejo dolžnosti
naslovljencev, postopke ugotavljanja odgovornosti ob kršitvah kodeksa in posledice kršitev.74

65

V pravni teoriji pa se seveda pravna pravila in pravna načela ostro ločujejo. Več v: A. Novak, Pravo
in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom, Podjetje in delo, (2001)
6-7, str. 1081-1090.
66
Prav tam, str. 1081-1090.
67
M. Pavčnik, Teorija prava (2007), str. 143.
68
A. Novak, Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom,
Podjetje in delo, (2001) 6-7, str. 1081-1090.
69
Pravna pravila izražajo tip vedenja oziroma ravnanja in so uporabljiva po "vse ali nič" principu. Z
razliko od pravnih pravil imajo pravna načela posebno dimenzijo, in sicer dimenzijo teže oziroma
tehtanja. Ko dvoje (ali več) pravnih načel stopi v konflikt, tehtamo relativno težo oziroma
pomembnost vsakega izmed njih. Več v: R. Dworkin, Taking rights seriously (1978), str. 24, 26. in M.
Pavčnik, Teorija prava (2007), str. 143.
70
Elastična pravna pravila (nasprotno od striktnih norm) vsebujejo raztegljive oziroma nedoločne
pojme (kot je na primer "čast"), katerim je možno šele ob stiku s konkretnim primerom določiti
vsebino. G. Kušej, M. Pavčnik, A. Perenič, Uvod v pravoznanstvo (1998), str. 76. in A. Novak, Pravo
in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom, Podjetje in delo, (2001)
6-7, str. 1081-1090.
71
G. Kušej, Uvod v pravoznanstvo (1980), str. 78.
72
M. Pavčnik, Teorija prava (2007), str. 113.
73
Moralne in pravne sankcije so si med seboj zelo različne. Na eni strani morala ne pozna vnaprej
določenih sankcij, prav tako je med moralnimi sankcijami najti celo vrsto možnih reakcij. Na drugi
strani pa so v pravu sankcije izrazito formalizirane, vnaprej določene in uporabljene le pod vnaprej
opredeljenimi pogoji (ki jih je potrebno ugotoviti v že prej natančno določenem postopku). A. Novak,
Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom, Podjetje in delo,
(2001) 6-7, str. 1081-1090.
74
Prav tam, str. 1081-1090.
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Tako na primer Kodeks državnotožilske etike75 določa, da v primeru kršitve kodeksa Komisija
za etiko in integriteto v zvezi s tem sprejme načelno mnenje.76 Starejši kodeks državnih
tožilcev77 je še podrobneje urejal tovrstna vprašanja, ker je za obravnavanje kršitev poklicne
etike poleg pristojnega organa (častnega razsodišča) določal še postopek odločanja, pritožbeni
postopek in možne sankcije.78
Nadaljne pravne prvine etičnih kodeksov so vidne tudi v institucionalni opori, ki se kaže v
določitvi organov, ki kodekse poklicne etike sprejemajo, razlagajo in se odzivajo na kršitve.79
S temi in ostalimi pravnimi prvinami se v etičnih kodeksih skuša omiliti gibkost in spontanost
oziroma zagotoviti določnost in predvidljivost.80 Na prvi pogled nekatere kodekse ne
odlikujejo omenjene značilnosti, ker ne vsebujejo podrobnejših določil. Tak primer je Kodeks
sodniške etike,81 katerega pomankljivosti (sicer navidezne) so zakrpane z določbami Zakona o
sodiščih,82 Poslovnikom sodnega sveta83 in Komentarjem kodeksa sodniške etike.84

75

Kodeks državnotožilske etike je bil sprejet 22. septembra 2015 s strani Državnotožilskega sveta, ki
mu je novela Zakona o državnem tožilstvu iz leta 2015 podelila nove pristojnosti na področju
državnotožilske etike in integritete. Poleg etičnega kodeksa je namreč Državnotožilski svet imenoval
tudi Komsijo za etiko in integriteto. Komisija za etiko in integriteto, Spletna stran Državnotožilskega
sveta RS. in Kodeks državnotožilske etike, Državnotožilski svet, sprejet 22.9.2015.
76
8. točka Kodeksa državnotožilske etike.
77
Starejši kodeks (ki je bil sprejet in veljal pred novelo zakona, glej opombo št. 75) je veljal le za
člane društva državnih tožilcev. Povzeto po: M. Vukelić, Če etike ni v pravnih aktih, to pomeni, da je
ni?, Spletna stran časopisa Delo, objavljeno 8.1.2015.
78
Starejši kodeks je bil sprejet na občnem zboru Društva državnih tožilcev Slovenije (v Gozdu
Martuljku, 7. maja 1994). V tretjem odstavku 14. člena je kodeks določal, da sme ob upoštevanju teže
kršitve častno razsodišče izreči sledeče sankcije: opomin, javni opomin ali javni opomin in izključitev
iz društva. Kodeks državnih tožilcev Slovenije, Pravna praksa (1994) 13, str. 26.
79
A. Novak, Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom,
Podjetje in delo, (2001) 6-7, str. 1081-1090.
80
Prav tam, str. 1081-1090.
81
Kodeks sodniške etike je na svoji 55. seji, dne 11. junija 2015, sprejel Sodni svet. Kodeks sodniške
etike, Sodni svet, sprejet 11.6.2015.
82
Osma alineja prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (v nadaljevanj: ZS) določa, da kodeks
sodniške etike sprejme Sodni svet. Nadalje sta vprašanjem v zvezi s kodeksom sodniške etike in
komisijo za etiko in integriteto posvečena 28.č in 28.d člen (v tretjem poglavju, z naslovom Sodni
svet). Ta dva člena med drugim določata, da Komisija za etiko in integriteto, ki se imenuje pri sodnem
svetu, sprejema načelna mnenja glede kršitev kodeksa. Podrobnejši način dela komisije je določen s
Poslovnikom sodnega sveta (drugi odstavek 28.d člena ZS). Zakon o sodiščih (ZS), Ur. l. RS, št 94/07UPB, 45/08, 96/09, 86/10-ZJNepS, 33/11, 75/12 - ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15).
83
Poslovnika sodnega sveta v določbah od 31. člena do 37.a člena podrobneje ureja delo Komisije za
etiko in integriteto. Poslovnik sodnega sveta, Ur. l. RS, št. 22/12, 16/14, 44/15, 88/15 in 23/17 ZSSve.
84
Komentar Kodeksa sodniške etike, št. 4/2016-3 in Su Ek 12/2017-3, Komisija za etiko in integriteto,
Sodni svet, Ljubljana 2016.
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Jezikovno gledano deontološki kodeksi temeljijo na splošnem pogovornem jeziku, pri čemer
se opirajo na pravni (zakonski) jezik in tako blažijo neredko pomensko odprtost pojmov.85
Na podlagi orisanih značilnosti je opazna dvojna narava deontoloških kodeksov, kajti v njih
se prepletajo tako pravne kakor moralne lastnosti.86 Aleš Novak izpostavlja pozitivne vidike
omenjene dvojne narave kodeksov: "V poklicni etiki lahko vidimo posrečen spoj vsebine in
oblike, ki ohranja prvine obeh. Zagotavlja nam gibkost in prilagodljivost, vendar ne na račun
pravne varnosti."87 Prednost je, da lahko prek pravnih vzvodov zahtevamo etično ravnanje v
določenem poklicu.88
Kljub dvojni naravi so to v osnovi še zmeraj etična pravila, ki jih je v naši družbi kvečjemu
premalo.89 Hipertrofijo pravnih aktov in nenehno nastajanje pravnih sporov bi morali reševati
s poudarjanjem in povečevanjem obsega etike.90 Toda, ker morda kdo tudi etičnim kodeksom
očita številčnost,91 naj velja, da morata obstajati prava mera prava in prava mera etike.92
Pravila poklicne etike odlikujejo mnoge opisane značilnosti in zagotovo predstavljajo
dragocenost, zlasti v časih, ko je etika neredko poteptana v zameno za posameznikove koristi.
Posledično se ne morem strinjati z mnenjem tistih, ki pravijo, da so etični kodeksi zgolj

85

A. Novak, Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom,
Podjetje in delo, (2001) 6-7, str. 1081-1090.
86
Zavoljo njihove dvojne narave lahko v normativnih etičnih kodeksih opazimo tako etične norme,
kakor tudi norme, ki se približujejo pravnim (na primer norme, ki določajo sankcije za kršitve kodeksa
ipd.). M. Cerar, Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja, Podjetje in delo, (2011) 6-7, str. 1264. in
A. Novak, Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom,
Podjetje in delo, (2001) 6-7, str. 1081-1090.
87
V zvezi z dvojno naravo deontoloških kodeksov Aleš Novak še dodaja: "Moralna vsebina vodil
poklicne etike je odeta v plašč oblike. Ta oblika pa je v mnogočem prepoznavno pravna." A. Novak,
Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom, Podjetje in delo,
(2001) 6-7, str. 1081-1090.
88
Prav tam, str. 1081-1090.
89
M. Cerar, Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja, Podjetje in delo, (2011) 6-7, str. 1264.
90
Na naraščajočo predimenzioniranost prava opozarja tudi France Bučar, ki pravno regulacijo
ponazarja s prispodobo prisilnega jopiča, ki v družbi pušča vedno manjši del za samostojno
dogovarjanje in urejanje odnosov. F. Bučar, "Ne" prisilnemu jopiču prava, Pravna praksa, (2008) 4041, str. 3. in M. Cerar, Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja, Podjetje in delo, (2011) 6-7, str.
1264.
91
Dandanes smo ponekod priča tudi "poplavi" etičnih kodeksov, pri čemer se je treba vprašati po
vzroku. Živimo v družbi, ki zaradi svojega ponavljajočega se neetičnega obnašanja skozi čas zahtevala
sprejem pravil poklicne etike.
92
M. Cerar, Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja, Podjetje in delo, (2011) 6-7, str. 1264.
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nekakšna fasada.93 Četudi se nekaterim zdijo pravila poklicne etike le gole črke na papirju,
trdno verjamem, da imajo na vsaj določen del ljudi (znaten) vpliv.

2.3 Pravniška poklicna etika
Smiselno bi bilo pričakovati, da ima poklicna etika velik vpliv tudi na pravnike, katerim bi
morala biti že v zibelko poklicne poti položena nujnost spoštovanja pravnih, etičnih in
moralnih pravil. Žal takšno pričakovanje pogosto ne sovpada z resničnostjo. Premalo
(bodočim) pravnikom se v srce vsidra dosledno uresničevanje teh pravil, čeravno bi morali
biti zaradi narave in predmeta svojega dela zgled vsem ostalim v družbi.
Za tehtnejšo presojo primernosti odvetniškega etičnega kodeksa v slovenskem prostoru je
bržkone treba nekaj besed nameniti tudi pravniški poklicni etiki, njenemu smislu, načinom
reguliranja in njenim virom.
Pravniški poklicni etiki, ki se uvršča v kategorijo aplikativne oziroma uporabne etike,
pripisujemo dva pomena.94 Po eni strani se pojem uporablja za označitev vrste filozofskega
preučevanja morale, moralno spornih problemov in pravičnosti.95 Po drugi strani pa pojem
označuje pravila, ki naslavljajo razna etična vprašanja.96
Če izhajamo iz splošne predpostavke, da pravniško delo ni le poklic, temveč poslanstvo,
ugotovimo, da bi pravnik moral, kakor je že Ulpijan dejal, biti svečenik pravičnosti97 ali
svečenik prava, ki "s pravnim nasvetom pomaga, ki mu ljudje zaupajo, in ki se zaradi
dostojanstva svojega poklica zaveda odgovornosti, ki jo nosi".98 Takega pravnika odlikujejo
mnoge vrline, pri čemer sta poglavitni poznavanje veljavnega prava in vedenje, kaj je oziroma
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Več v: F. Dovč, Poklicna etika-zgolj lepa fasada?, Pravna praksa, (2004) 6, str.7.
Za povrh se pravniško etiko pogosto obravnava kot dvostransko tvorbo. Na eni strani obstajajo
pravila, ki obvladujejo pravniški poklic v praksi, na drugi strani pa imamo akademske razprave in
delovanja, posvečena razumevanju pravniškega obnašanja, etičnih pravil in moralne podlage
pravniškega dela. K. Tranter, F. Bartlett in drugi, Introduction, v: Reaffirming Legal Ethics (2010), str.
1. in D. Nicolson, Professional legal ethics: critical interrogations (1999), str. 4 in 5.
95
D. Nicolson, Professional legal ethics: critical interrogations (1999), str. 4.
96
Prav tam, str. 4.
97
Po besedah Janeza Kranjca je poslanstvo pravniškega poklica v iskanju in udejanjanju ideala
pravičnosti. J. Kranjc, v: L. Bavcon, J. Kranjc in drugi, Prava pot prava (2009), str. 19 in J. Kranjc,
Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
98
J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
94
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ni prav.99 Tudi današnji pravniki bi morali zasledovati pravico in uresničevati pravičnost,100
česar se je treba zavedati zlasti ob razpravi o etičnih razsežnostih pravniškega poklica.101
Občutek za pravičnost naj bi bil pri posamezniku zakoreninjen že v genih.102 Humanistična
etika zagovarja tezo, da sleherno človeško bitje ve, kaj je dovoljeno, to pa naj bi služilo
presoji, kaj je prav in kaj ni.103 Pri pravniku bi moral biti občutek za prav še toliko
intenzivnejši, poleg tega pa nadgrajen s pravnim znanjem. Nadalje bi pravnika morali
odlikovati tudi dostojanstvo, pogum, zavedanje odgovornosti, vztrajnost, obvladovanje
negativnih čustev itd.104
Seveda je pravnik v svoji osnovi človeško bitje, zaradi česar se kljub vsem tem lastnostim in
razumskemu izhodišču ne more izogniti svoji iracionalni plati oziroma nerazumskim
vplivom.105 Prav na področju iracionalnega igrata vlogo pravni občutek in pravno
vrednotenje, ki sta medsebojno povezana.106 Pri tem je pomemben zlasti občutek za
pravičnost, ki služi razločitvi pravičnega od nepravičnega.107
V praksi odvetniškega oziroma pravniškega dela se kljub precejšnji pravni normiranosti
nenehno pojavljajo etične dileme.108 Tovrstne etične dileme je pogosto težko ustrezno rešiti.
99

J. Kranjc, v: L. Bavcon, J. Kranjc in drugi, Prava pot prava (2009), str. 21-22.
Vsi se soočamo z dano pravičnostjo v zakonu, katero lahko ponavadi spremenimo le s pogumom,
ukrepanjem in vztrajnostjo. Nosilci pravniškega poklica pa se soočajo še s pravičnostjo pred zakonom,
v zvezi s katero v posameznih primerih ugotavljajo merila pravičnosti, jih normativno konkretizirajo
in na primeren način uporabljajo (v skladu z načelom enakosti pred zakonom, itd.). M. Pavčnik, Pravo
in vrednote: Krhkost pravičosti in prava (merila pravičnosti in pravo), Podjetje in delo, (2001) 6-7,
str. 1152-1171.
101
Pravnik bi moral iskati, najti in dosledno uresničevati pravičnost. Prizadevanje za pravičnost
namreč ni dovolj. Pri tem mu bodo predvsem pomagale sledeče značilnosti: lastno znanje, dosledna
volja, prizadevanje, pogum in vrednote. J. Kranjc, v: L. Bavcon, J. Kranjc in drugi, Prava pot prava
(2009), str. 20-30 in J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
102
F. Bučar, Pravnik v današnjem času, Podjetje in delo, (2004) 8, str. 1994.
103
Avtor slednjega stališča je Erich Fromm. Prav tam, str. 1994.
104
J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
105
M. Cerar, Pravo in vrednote: Pravni občutek in pravno vrednotenje, Podjetje in delo, (2001) 6-7,
str. 1131-1140.
106
Pravno vrednotenje je "poseben psihološki proces, v katerem se človek racionalno in iracionalno
(na)veže na določen pojav, ki mu pripisuje pravni pomen." Pravni občutek pa je dinamičen pojav,
preko katerega se izraža težnja, kakšno naj bo abstraktno in konkretno pozitivno pravo, poleg tega pa
predstavlja vodilo pri njegovem pravilnem dojemanju. Prav tam, str. 1131-1140.
107
G. Del Vecchio, Lezioni di filosofia del diritto: anno scolastico 1927-28 (1928), str. 341-343.
108
Etične dileme se pogosto rodijo tam, kjer so pravne norme dvoumne ali kjer dopuščajo določeno
mero diskrecije. Etično vrednotenje vpliva na pravnikovo delo, zlasti kadar je treba sprejeti odločitev
na podlagi izbire izmed večih možnosti. Pravno dopustne meje namreč niso vselej jasno začrtane, kar
odpira vrata zlorabam teh nejasnosti. W. B. Wendel, Legal advising and the rule of law, v: Reaffirming
Legal Ethics (2010), str. 53 in D. L. Rhode, Personal Integrity and professional ethics, v: Reaffirming
100
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Čeravno je v nekaterih primerih mogoče poiskati enoznačne odgovore, imamo ljudje pri
etično vprašljivih situacijah pogosto drugačna mnenja.
Etično sporna vprašanja lahko na tem mestu razdelimo v dve skupini. V prvi najdemo mikroetična vprašanja, kot je na primer dilema, ali sme odvetnik prekršiti načelo zaupnosti zato, da
bi preprečil znatnejšo škodo drugih ali okolja.109 Druga skupina pozornost posveča makroetičnim problemom in obravnava pravnike kot celoto.110

2.3.1 Modeli reguliranja111
Urejanje pravniške poklicne etike je v praksi heterogeno, kajti obstajajo različni modeli
njenega reguliranja. Glede na postavodajalca bi lahko razlikovali zakonodajno urejanje, sodno
urejanje in urejanje v okviru stanovskih organizacij, poznamo pa tudi mešane modele.
Zakonodajno urejanje pravniške poklicne etike predstavlja vključevanje etičnih vprašanj v
povsem pravno formulirane okvire.112
Pri modelu sodnega urejanja lahko sodna praksa razvije samostojna pravila poklicne etike.
Ponavadi je tovrstno urejanje komplementarno zakonodajnemu.
Naslednji model reguliranja je urejanje poklicne etike v okviru stanovskih organizacij, v
katere so vključeni pripadniki specifičnega (pravniškega) poklica. Njihovo delovanje je tako
regulirano s strani stanovskih normativnih aktov. V okviru stanovskih organizacij obstaja
mehanizem sprejemanja etičnih norm in reševanja njihovih kršitev. Ta model je izredno
priljubljen v praksi, saj ga je moč najti v večih državah.

Legal Ethics (2010), str. 30-32 in J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str.
15.
109
D. Nicolson, Professional legal ethics: critical interrogations (1999), str. 5.
110
V drugi skupini se sprašujemo na primer, kako na najustreznejši način normirati pravila pravniške
etike itd. Prav tam, str. 5.
111
Povzeto po učnem načrtu podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev v študijskem letu
2016/2017. Učni načrt podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev.
112
Za tak model bi v praksi šlo, če bi zakonodajalec v nekem zakonu uredil vsa ali vsaj poglavitna
vprašanja povezana s specifično pravniško etiko, na primer s sodniško etiko, pri čemer ga ne bi
dopolnjevala pravila morebitne stanovske organizacije.
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Verjetno se v praksi največkrat pojavljajo mešani modeli, ki urejanje pravniške poklicne etike
prepuščajo različnim akterjem. Mešan model je po eni strani primeren, ker se z zakonom
uredijo ključna vprašanja pravniške poklicne etike, medtem ko se ostalo nahaja v
deontoloških kodeksih. Po drugi strani pa bi bilo moč oporekati, da tovrstni modeli
povzročajo nepreglednost, kolizije, zmedo, nepredvidljivost in pomanjkanje pravne varnosti.
Menim, da temu ni tako, zaradi česar se mi glede na naravo etičnih pravil to zdi smiselen
način urejanja pravniške poklicne etike. Za reprezentativni mešani model vzemimo kar
Slovenijo, ki urejanje pravniške profesionalne etike prepušča tako zakonom in sodni praksi,
kakor tudi raznim kodeksom stanovskih organizacij.

2.3.2 Viri pravniške poklicne etike113
Poznamo raznovrstne vire pravniške poklicne etike, katere moramo ločiti od virov splošne
družbene etike. Tudi norme sodobnega prava ponekod vsebujejo etične in moralne prvine.114
Od naslovljencev le-te istočasno zahtevajo pravno in moralno skladno ravnanje. Denimo
slovenski Obligacijski zakonik omenja moralo v dvanajstih in pravičnost v devetnajstih
členih.115 Treba je opozoriti, da tovrstne norme predstavljajo splošna etična pravila, ki veljajo
za vse, in ne le za pravnike. Sleherni pravnik je namreč dolžan spoštovati tako poklicno kakor
tudi občedružbeno etiko.
Pravnoetična vprašanja morajo biti urejena na primeren način, pri čemer je izredno
pomembna izbira ustreznega vira, ki bo urejal specifično problematiko. Tako je na primer
primerneje, če zakon (in ne deontološki kodeks) določa, katera dejanja in udejstvovanja
kvalificiramo kot nezdružljiva s sodniško službo.116 Zakon predstavlja enega od virov
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Delno povzeto po učnem načrtu podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev v študijskem
letu 2016/2017. Učni načrt podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev.
114
M. Pavliha, Pravnik za novo tisočletje, Podjetje in delo, (2009) 6-7, str. 1607-1617.
115
M. Pavliha, Pravnik za novo tisočletje, Podjetje in delo, (2009) 6-7, str. 1607-1617 in Obligacijski
zakonik, Ur. l. RS, št. 97/07 - UPB, 64/16 - odl. US.
116
O tem tudi Vesna Bergant Rakočević, ki je nekoč zapisala: "Mislim, da bi bilo treba najprej
razjasniti, kaj je (ne)zakonito, in (p)o tem naj presojajo pristojne instance, o moralnosti pa naj sodijo
moralne avtoritete. Zakon naj določi, kaj je nezdružljivo s sodniško službo, ne pa, da o tem sodi
nekakšna moralna policija, pardon, komisija." V. Bergant Rakočević, Kaj je/ni etično, Pravna praksa,
(2014) 15, str. 33.
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pravniške poklicne etike, pri čemer lahko etična vprašanja ureja samostojno ali
komplementarno kodeksu.117
Nadalje tudi sama Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava)118 vsebuje določena
načela, ki bi jih lahko umestili v pravniško poklicno etiko.119
Poleg ustave in zakonov predstavlja vir pravne poklicne etike tudi sodna praksa, kajti sodišča
obravnavajo tudi pravno-etična vprašanja. Na primer, sodišče lahko na podlagi 11. člena
Zakona o pravdnem postopku120 strankam, zakonitim zastopnikom, pooblaščencem in
intervenientom izreče denarno kazen, če so z namenom škodovanja drugim ali s ciljem, ki je v
nasprotju s poštenostjo, dobrimi običaji in vestnostjo, zlorabili zakonske pravice.121 Z etičnimi
dilemami se sodišča verjetno soočajo tudi v vse pogostejših odškodninskih pravdah proti
odvetnikom.122 Izredno pomembna je predvsem sodna praksa Ustavnega sodišča RS, ki je v
preteklosti večkrat presojala zadeve, ki naslavljajo tudi etična vprašanja.123
Pomemben vir pravniške poklicne etike je avtonomno pravo, ki zajema kopico normativnih
pravnih aktov v pristojnosti nedržavnih subjektov.124 V njegovem okviru se v nasprotju s
heteronomnim (državnim) pravom urejajo tiste zadeve, ki so relevantne le za specifičen krog
117

Na primer Zakon o sodiščih vsebuje več določb o sodniški etiki. Vprašanja v zvezi s sodniško
poklicno etiko tako ureja v naslednjih določbah: 8. in 11. alineji prvega odstavka 28. člena, 28.č členu
in 28.d členu.
118
Ustava Republike Slovenije (URS), Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121, 140, 143, 47/13 - UZ148 in
47/13 - UZ90, 97, 99.
119
Ustava omenja pravno državo (2. člen), neodvisnost sodstva (1. odstavek 23. člena in 125. člen),
nezdružljivost sodniške funkcije (133. člen), nezdružljivost funkcije državnega tožilstva (136. člen),
neodvisnost odvetništva (1. odstavek 137. člena) itd.
120
Zakon o pravdnem postopku, Ur. l. RS, št. 73/07-UPB, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US,
57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 40/13 - odl. US,
92/13 - odl. US, 10/14 - odl. US, 48/15 - odl. US, 6/17 - odl. US in 10/17.
121
Drugi odstavek 11. člena Zakona o pravdnem postopku.
122
Treba je omeniti, da je naraščanje odškodninskih zahtevkov, vloženih proti odvetnikom tudi
posledica porasta števila slovenskih odvetnikov. Vsak mesec (razen v mesecu juliju in avgustu)
povprečno zapriseže od 10 do 15 novih odvetnikov. O tem je med drugim 7. marca 2017 spregovoril
predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
kjer je imel predavanje z naslovom Odvetniška zbornica in izzivi odvetniške poklicne etike v okviru
izbirnega predmeta magistrskega študija Etika pravniških poklicev. P. Maček, Odvetniki in etika,
Pravna praksa, (2017) 10, str. 32-33.
123
Več o tem v naslednjem poglavju pričujoče naloge, str. 37-39.
124
Avtonomno pravo lahko zaznamo tako v dispozitivnih pravnih pravilih in spontanih pravnih virih
(npr. morala), kakor tudi v statutih in nekaterih drugih splošnih aktih. M. Pavčnik, Teorija prava
(2007), str. 329-332. in M. Pavčnik (ur.) in drugi, PRAVO: Leksikon Cankarjeve založbe (2003), pod
geslom avtonomno pravo.
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oseb.125 Sem uvrščamo različne akte stanovskih organizacij, pravila društev itd,126 med
katerimi najdemo tudi deontološke kodekse.
V Sloveniji kodeksi urejajo mnoga področja, med drugim tudi različne pravniške poklice.127
Tako poznamo sledeče kodekse pravniške poklicne etike:128 Kodeks sodniške etike,129 Kodeks
odvetniške poklicne etike,130 Kodeks državnotožilske etike,131 Kodeks notarske poklicne
etike132 in Kodeks ravnanja javnih uslužbencev.133
Vir pravniške poklicne etike predstavljajo tudi normativni akti organizacij in združenj na
regionalni oziroma mednarodni ravni. Tako je na primer Svet evropskih odvetniških zbornic134
sprejel deontološki kodeks za evropske odvetnike.135 Tovrstna pravila predstavljajo t.i. mehko
oziroma ohlapno pravo, kajti sama po sebi niso avtoritativno postavljena.136 So zgolj
priporočila oziroma smernice, s katerimi se na neformalen način skuša doseči zastavljene
cilje.137

125

Naslovljenci avonomnih pravnih pravil s temi pravili soglašajo in jih navadno celo sami
sprejemajo. Prav zaradi soglašanja s pravili bi bilo moč reči, da je pravzaprav vsako pravo avtonomno,
kar v določeni meri tudi drži. M. Pavčnik (ur.) in drugi, PRAVO: Leksikon Cankarjeve založbe (2003),
pod geslom avtonomno pravo in M. Pavčnik, Teorija prava (2007), str. 321-329.
126
Kot so na primer Statut Odvetniške Zbornice Slovenije, Kodeks odvetniške poklicne etike, Kodeks
sodniške etike, Pravila Slovenskega sodniškega društva, Kodeks državnotožilske etike itd.
127
V pravni sferi so se vzpostavile različne specializirane poklicne vloge, kar je posledica narave
prava kot sredstva za reševanje sporov in njegove sestave iz normativno-idealnega in dejanskorealnega dela. Zaradi različnih pravniških poklicnih vlog, imamo številčne kodekse pravniške poklicne
etike, kar v praksi rojeva neusklajenosti in kolizije. M. Pavčnik (ur.) in drugi, PRAVO: Leksikon
Cankarjeve založbe (2003), pod geslom etični kodeksi in A. Igličar, Družbene prvine poklicne vloge
pravnika, Podjetje in delo, (1995) 5-6, str. 855-862.
128
Čeravno državno pravobranilstvo nima posebnega kodeksa poklicne etike, ga tudi nova zakonodaja
ne predvideva. Novi Zakon o državnem odvetništvu, ki se bo začel uporabljati 20. 11. 2017, ne
predvideva sprejema kodeksa poklicne etike. Izmed vsebovanih določb so poklicni etiki najbližje tiste,
ki se navezujejo na disciplinsko odgovornost državnih pravobranilcev. Menim, da bi bilo priporočljivo
tudi na področju državnega pravobranilstva sprejeti deontološki kodeks. Zakon o državnem
odvetništvu (ZDOd), Ur. l. RS, št. 23/17.
129
Kodeks sodniške etike, Sodni svet, sprejet 11.6.2015.
130
Kodeks odvetniške poklicne etike, Odvetniška zbornica Slovenije, sprejet 16. 12. 1994 (dopolnjen 7.
12. 2011, 25. 4. 2009 in 9. 4. 2011).
131
Kodeks državnotožilske etike, Državnotožilski svet, sprejet 22.9.2015.
132
Kodeks notarske poklicne etike, Notarska zbornica Slovenije, spejet 15.4.1996.
133
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Ur. l. RS št. 8/01.
134
Council of bars and law societies of Europe (CCBE). Statutes of the Council of Bars and Law
Societies of Europe, The Council of Bars and Law Societies of Europe, 29.-30.11.2013.
135
Charter of core principles of the European legal profession and Code of conduct for European
lawyers, The Council of Bars and Law Societies of Europe, 31. 1. 2008.
136
M. Pavčnik, Teorija prava (2007), str. 365.
137
Prav tam, str. 365.
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2.3.3 Smisel etičnega urejanja pravniških poklicev
Norme pravniške poklicne etike si prizadevajo doseči različne cilje, ki osmišljajo njihov
obstoj. Smisel zagotovo ni in ne sme biti v normiranju samem, temveč v prizadevanju za
spoštovanje pravil in izboljšanje stanja. Tudi med pravniki se namreč žal najdejo taki, ki v
okviru lastnega poklicnega udejstvovanja ne spoštujejo pravnih ali etičnih pravil in načel.138
"Nepokorščina" pravnikov zagotovo narekuje nujnost obstoja pravniške poklicne etike.139 Z
razliko od ostalih poklicev je delovanje pravnikov izpostavljeno intenzivnejši kritični presoji,
kar je posledica narave in poslanstva pravniškega dela.140 Posledično je toliko pomembnejše,
da pravniki spoštujejo etična načela, za kar morata biti prebujena etični čut in znanje.141
Smisel urejanja pravniške poklicne etike je tudi v zagotavljanju pravne kulture, ki je v
določenem času in prostoru v precejšnji meri odvisna od pravnikov, ti pa bi pri svojem delu
morali v večji meri poudarjati etične vrline in človeške vrednote.142
Prav tako se pravniki ne glede na mesto zaposlitve ne bi smeli izmikati odgovornosti.143
Morali bi se zavedati, da opravljajo izredno odgovorno delo. Na svojih plečih nosijo tudi
obvezo, da si stalno prizadevajo za uresničitev tistega, kar je prav. Njihovo delo ima vpliv na
stranke, kolege, tretje osebe, sodišča in nenazadnje na celoten pravni sistem. Pravniška
poklicna etika to odgovornost poudarja, poleg tega pa od pravnikov zahteva medsebojno
spoštovanje, upoštevanje svojih predhodnikov in razvoj na temelju predhodnih dosežkov.144

138

Pravo je rezultat človekovega delovanja, zato nikoli ni tako popolno, da ga ne bi bilo moč zlorabiti.
M. Pavčnik, Ob nekaterih oblikah zlorabe prava, Odvetnik, (2011) 51, str. 7.
139
V zvezi z nepokorščino pravnikov je Janez Kranjc pred leti zapisal sledeče: "Pravniki smo ljudje in
del družbe, v kateri živimo. Zato ne moremo biti bistveno drugačni od preostale družbe. Naivno bi bilo
misliti, da se porabništvo, oportunizem, korupcija ipd. ne bodo dotaknili tudi posameznih pravnikov."
J. Kranjc, Pravniki kot zgled?, Pravna praksa, (2011) 27, str. 3.
140
Pravniki naj bi namreč s svojim delom zasledovali in uresničevali pravičnost. Prav tam, str. 3.
141
M. Cerar, Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja, Podjetje in delo, (2011) 6-7, str. 1264.
142
M. Pavliha, Pravnik za novo tisočletje, Podjetje in delo, (2009) 6-7, str. 1607-1617.
143
To velja tako za pravnike, ki so zaposleni v pravosodju, kakor za tiste, ki delajo v gospodarstvu,
javni upravi ali politiki. Nekateri pravniki se izmikajo odgovornosti celo tako, da se otepajo odločitev
v konkretnih poklicnih situacijah. P. Čeferin, Zakaj pravniki molčijo?, Odvetnik, (2014) 66, str. 19.
144
M. Pavčnik, (Ne)etičnost prava, pravnikov in pravoznanstva, Podjetje in delo, (2007) 6-7, str.
1517-1533.
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Smisel etičnega urejanja pravniških poklicev najdemo tudi v zavarovanju določenih vrednot.
Ena od pomembnejših je zagotovo neodvisnost, ki je še posebej izpostavljena pri pravosodnih
poklicih, omenjena pa je tako v Ustavi RS145 kakor v več zakonih.146
V bistvu je že samo spoštovanje etičnih načel samo po sebi vrednota. Le-ta še posebej v
današnji družbeni krizi nikakor ni samoumevna, četudi bi morala biti.
2.3.4 (Ne)potrebno učenje etičnih normativov
Načeloma vsakemu posamezniku lastna vest kaže, ali je določeno ravnanje moralno
(ne)sporno.147 Slehernik je edinstveno človeško bitje z lastno vestjo, modrostjo in načinom
razmišljanja. Prav zato se pogosto zgodi, da so naše ocene o etičnosti ravnanj povsem
različne.
Pravniška poklicna etika kajpak predstavlja pomembno tvarino, zatorej je ne smemo prepustiti
negotovi posameznikovi vesti. Menim, da je zato učenje in ponotranjenje etičnih normativov
še kako nujno. Treba je zagotoviti, da bo vsak pravnik poznal etična pravila in načela svojega
poklica, toda v praksi se pogosto zdi, da temu ni tako.148
Prav spoštovanje etičnih načel ob primerljivem strokovnemu znanju in izkušnjah loči dobre in
slabe pravnike. Vladimir Travner je leta 1939 v zvezi s tem zapisal: "Vendar dobri sodniki in
državni pravdniki niso tisti, ki poznajo samo črke paragrafov in pravne teorije  summum ius
summa iniuria  temveč le dobri in plemeniti možje. Čutiti morajo z ljudstvom, poznati
njegove težnje in potrebe in želeti vsakomur najboljše."149
Kako pomembna je etika v pravniškem poklicu je opozarjal tudi France Bučar: "Če pravnik
sam ni etično zasidran, mu manjka osnovni referenčni okvir, da bi delil in ustvarjal
145

Ustava RS omenja neodvisnost v sledečih določbah: prvem odstavku 23. člena (neodvisnost
sodstva), 125. členu (neodvisnost sodnikov), prvem odstavku 137. člena (neodvisnost odvetništva) in
tretjem odstavku 150. člena (neodvisnost računskega sodišča).
146
Neodvisnost je med drugim omenjena v Zakonu o sodiščih, Zakonu o odvetništvu, odvetniškem
kodeksu, sodniškem kodeksu itd.
147
Š. Ivanjko, Poklicna morala bodočih strokovnjakov, Podjetje in delo, (1993) 4, str. 349.
148
V praksi se prepogosto dogaja, da pravniki ravnajo v nasprotju z dostojanstvom in poslanstvom
pravniškega poklica. J. Kranjc, Pravniki kot zgled?, Pravna praksa, (2011) 27, str. 3.
149
Po mnenju Travnerja so svoje delo tako pojmovali najboljši sodniki in tožilci, katere so jih
nasledniki čislali še vrsto leto, medtem ko so vsi ostali ostali pozabljeni. V. Travner, v: R. Sajovic (ur.)
in drugi, Pol stoletja društva "Pravnik" (1939), str. 25.
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pravico."150 Pravnik se pri uveljavljanju pravice nenehno sooča z izbiro med brezdušno
uporabo pravne norme in ustvarjanjem pogojev za njeno pravično uporabo.151 Slednjo
alternativo bo izbral le pravnik, ki je etično podkovan152 in pogumen.153
Zaradi vseh omenjenih razlogov je učenje etičnih normativov izjemnega pomena. Z vzgojo v
primarni družini in v zgodnejših izobraževalnih ustanovah bi morali ponotranjiti določena
etična načela,154 sama profesionalna socializacija za pravniško vlogo pa se prične na pravnih
fakultetah.155 Le-te bi morale intenzivneje sodelovati pri etični vzgoji bodočih pravnikov.156
Študentje se namreč tekom študija ne soočajo v zadostni meri s podrobnejšo analizo pravnoetičnih vprašanj.157 Nujne bi bile določene spremembe, kot so uvedba sprejemnih izpitov in
več etično obarvanih samostojnih predmetov, ki bi predstavljali obvezno tvarino za študente
pravnih fakultet.158 Prav tako bi bilo treba v učne načrte že obstoječih predmetov vključiti več
etičnih prvin.159 Študentje prava bi se tako morali pobližje seznaniti s splošno in poklicno
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F. Bučar, Pravnik v današnjem času, Podjetje in delo, (2004) 8, str. 1994.
Seveda mora pri omenjeni izbiri vselej ostati v (strogo) začrtanih mejah pravnega reda. Da teh mej
pravniki ne bi prekoračili, skrbi tudi strog družbeni nadzor, kateremu so igralci pravniške poklicne
vloge zaradi značilnosti svojega poklica stalno izpostavljeni. F. Bučar, Pravnik v današnjem času,
Podjetje in delo, (2004) 8, str. 1994 in A. Igličar, Družbene prvine poklicne vloge pravnika, Podjetje in
delo, (1995) 5-6, str. 855-862.
152
Nekateri avtorji zavzemajo stališče, da formalizem in liberalizem pravnikom otežujeta razvijanje
lastne etične osebnosti, spoštovanje etičnih pravil in zasledovanje vrednot. O formalizmu avtor zapiše
med drugim tud: "It seeks to reduce social behaviour to the mechanical application of categorical
rules, without consideration of context, consequence, or the substantive merits of the behaviour in
question." D. Nicolson, Professional legal ethics: critical interrogations (1999), str. 2.
153
F. Bučar, Pravnik v današnjem času, Podjetje in delo, (2004) 8, str. 1994.
154
Več etičnih vsebin bi morali vključiti že v osnovne in srednje šole. V Sloveniji bi bila nujno
potrebna učinkovita revizija šolskih programov. Vanje bi morali (v večji meri) integrirati vrednotne,
moralne in etične vsebine. V naš izobraževalni sistem je inkorporiranih premalo vrednot, posledično
pa učenci, dijaki in študentje niso kos etičnim nalogam, ki jih kasneje doletijo na njihovi karierni in
življenjski poti. J. Musek, v: B. Kečanović (ur.), J. Musek, I. Pribac in drugi, Javna etika in integriteta
(2012), str. 59-61.
155
A. Igličar, Družbene prvine poklicne vloge pravnika, Podjetje in delo, (1995) 5-6, str. 855-862.
156
M. Pavliha, Kako ozdraviti družbeno (j)etiko?, Pravna praksa, (2012) 14, str. 3.
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T. Koprivec, Mladi pravniki: Sociološki klub PF - Pravo in etika, Pravna praksa, (2001) 8-9, str.
20.
158
Več v: M. Pavliha, The Significance of Ethics in Legal Education: Towards the Holistic Method,
Slovenian Law Review, VIII (2011) 1-2, str. 115-135 in M. Pavliha, Kako ozdraviti družbeno
(j)etiko?, Pravna praksa, (2012) 14, str. 3.
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V tuji litearturi zasledimo mnenje, da tudi na ameriških pravnih fakultetah primankuje predmetov,
ki bi se osredotočali na etiko. Čeravno se nekateri strokovnjaki s slednjim ne strinjajo, pa določene
raziskave o poučevanju etike prikazujejo, da lahko kvalitetno oblikovani predmeti vplivajo na
posameznikovo moralno sklepanje oziroma razmišljanje. D. L. Rhode, Personal Integrity and
professional ethics, v: Reaffirming Legal Ethics (2010), str. 38.
151
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etiko ter se začeti zavedati odgovornosti svojega bodočega poklica.160 V praksi je preveč
študentov, ki za (posamezne) kodekse pravniške etike sploh še niso slišali, ali pa se jim
poznavanje le-teh zdi nesmiselno. Slovenske pravne fakultete bi torej morale več pozornosti
posvečati etični vzgoji pravnikov, saj je ta del izobrazbe skoraj tako ali enako pomemben kot
pravnoteoretičen.161 Treba je poskrbeti, da etičnost postane posameznikova vrlina.162
Profesionalna socializacija pravnikov se po univerzitetni izobrazbi nato nadaljuje prek
praktičnega usposabljanja in ustreznega strokovnega oziroma državnega pravniškega izpita.163
Za mladega odvetnika oziroma pravnika so ključne prve delovne izkušnje, kajti njegov
mentor ima lahko izjemen vpliv na novopečenega pravnika.164
Ključno je, da se sleherni pravnik nenehno izobražuje in dopolnjuje svoje znanje o poklicni
etiki. Le-ta se namreč skozi čas in prostor stalno spreminja, zaradi česar je redno učenje
etičnih normativov še toliko bolj potrebno.165
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Seveda pa bi osnove etike morali vključiti v učne načrte vseh visokošolskih institucij, ne le na
pravne fakultete. Predvsem v sklopu univerzitetnega izobraževanja bi bilo treba pogosteje poudarjati
pomen moralne odgovornosti in zavesti o pomenu poklicne morale. Razvoj poklicne moralne
odgovornosti namreč prispeva k razvoju kulture, prava in družbene zavesti. M. Pavliha, Kdo je vreden
zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, Podjetje in delo, (2013) 6-7, str. 1092 in Š. Ivanjko,
Poklicna morala bodočih strokovnjakov, Podjetje in delo, (1993) 4, str. 349.
161
Pravne fakultete bi svoje študente morale "cepiti" proti kasnejšim skušnjavam in kršitvam
profesionalne etike v praksi. Vprašanje pa je, ali bi bila taka preventiva sploh uresničljiva in
učinkovita. L. K. Hellman, Carnegie's missing step: prescribing lawyer retraining, v: Reaffirming
Legal Ethics (2010), str. 133.
162
Treba je poskrbeti, da etičnost ne ostane le študijska tvarina, temveč tudi posameznikova vrlina.
Zagotovo se je bojevati z resničnim svetom drugače kot le poslušati o etiki v šolskih klopeh. M.
Pavliha, Kako ozdraviti družbeno (j)etiko?, Pravna praksa, (2012) 14, str. 3. in L. K. Hellman,
Carnegie's missing step: prescribing lawyer retraining, v: Reaffirming Legal Ethics (2010), str. 136.
163
Pri odvetnikih je omembe vreden tudi izpit iz poznavanja odvetniške poklicne etike, ki je pogoj za
vstop v odvetniški poklic. P. Maček, Odvetniki in etika, Pravna praksa, (2017) 10, str. 32-33 in A.
Igličar, Družbene prvine poklicne vloge pravnika, Podjetje in delo, (1995) 5-6, str. 855-862.
164
Različne sociološke študije so prišle do spoznanja, da imajo na pravnikovo reševanje etičnih dilem
večji vpliv njegove izkušnje iz prakse kot pa tisto, kar je slišal med svojim univerzitetnim pravnim
izobraževanjem. L. K. Hellman, Carnegie's missing step: prescribing lawyer retraining, v: Reaffirming
Legal Ethics (2010), str. 132 in M. Pavliha, Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega
poklica, Podjetje in delo, (2013) 6-7, str. 1092.
165
Pravna etika namreč gradi na utrjenem vrednostnem izročilu, ki ga glede na čas in prostor
spreminja ali dopolnjuje. Prav tako se etična pravila in načela spreminjajo in prilagajajo novim
življenjskim situacijam oziroma potrebam. M. Pavčnik, Etika in pravo, Pravna praksa, (2007) 45, str.
3.

27

3. Odvetniška poklicna etika
Pravniška poklicna etika je imanentna tudi odvetniškemu poklicu, ki se v praksi pogosto
sooča z etičnimi izzivi.
Odvetniki opravljajo svoje delo kot svoboden poklic, pri tem pa so samostojni in neodvisni.166
Odvetništvo je zasebnopravna služba, pri kateri je močno izražen javni interes in predstavlja
eno od gospodarskih dejavnosti v širšem pomenu.167
Odvetnikovo delo naj bi temeljilo na naslednjih šestih vrednotah, katerih skupni imenovalec
je dostojanstvo odvetniškega poklica: etiki odličnosti, poštenosti in zmožnosti reči "ne",
spoštovanju pravnega reda, spoštovanju dela kolegov, zavezanosti k odgovornosti in
odgovornosti za ustrezno porazdelitev pravnih storitev.168
Ko govorimo o odvetniški poklicni etiki in njenih izzivih, je pomembno vedeti, kaj je telos
oziroma namen odvetniškega poklica. Po eni strani odvetnik pomaga ljudem iskati pravičnost,
po drugi pa svoje delo opravlja zaradi lastnega preživetja oziroma zaslužka.169 Med tema
ciljema oziroma idealom in realnostjo odvetniškega poklica mora odvetnik nenehno iskati
ravnotežje.170 Pri tem mora paziti, da pri pehanju za ciljem ne krene s poti, temveč se trdno
drži pravnih in etičnih meja.
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P. Čeferin, Odvetništvo na Slovenskem: od habsburške monarhije do neodvisne države (2016), str.
14 in 1. člen Zakona o odvetništvu (ZOdv), Ur. l. RS, št. 18/93, 24/96 - odl. US, 24/01, 54/08, 35/09 in
97/14
167
Kot gospodarsko dejavnost jo varuje ustavno določilo o svobodni gospodarski pobudi (prvi
odstavek 74. člena URS), vendar je pri tem Ustavno sodišče RS izrecno opozorilo, da odvetništvo ni
gospodarska dejavnost v pravem pomenu besede. Tako je v eni od svojih odločb (12. točka
obrazložitve odločbe U-I-212/03) zapisalo sledeče: "Odvetništvo sicer ni gospodarska dejavnost v
pravem pomenu besede, ker pa se opravlja odplačno in s pridobitnim namenom v konkurenci z
drugimi odvetniki ali gospodarskimi subjekti, jo je mogoče šteti za dejavnost, katere izvajanje varuje
prvi odstavek 74. člena Ustave." Odločba US U-I-212/03 z dne 24.11.2005.
168
Etika odličnosti označuje naklonitev ustrezne pozornosti in strokovnosti svojemu klientu.
Odgovornost za ustrezno porazdelitev pravnih storitev pa med drugim pomeni, da naj odvetnik nudi
pravno pomoč tudi tistim strankam, ki te storitve ne morejo plačati. T. P. Terrell, J. H. Wildman,
Rethinking "Professionalism", Emory Law Journal, 41 (1992), str. 424-431 in J. Kranjc, Kaj je etika in
kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
169
Odvetnik Andrej Razdrih parafrizira znano izjavo Karla Marxa, ki je nekoč rekel: "pek ne peče
kruha zato, da bi nahranil ljudi, ampak zato, da se s tem delom preživi." A. Razdrih, Odvetniška etika,
Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
170
Prav tam, str. 7.
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Poglavitne naloge odvetnikov so predvsem strokovno nudenje pomoči, pravno svetovanje,
zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi itd.171 S pravno pomočjo strankam
v kontradiktornem postopku omogočajo uresničevanje načela enakosti pred zakonom.172
Temeljno poslanstvo odvetnika je torej kakovostno svetovanje in zastopanje stranke, na
podlagi česar ji pomaga uresničiti pravice in svoboščine.173 Odvetnik naj bi bil skrben varuh
človekovih pravic pred državnimi organi.174 Prav aktivno delovanje odvetnikov v smeri
varovanja človekovih pravic bi moralo imeti prednost pred vsemi drugimi interesi.175 Zlasti
ob današnji ekspanziji in hipertrofiji prava igrajo odvetniki vlogo mediatorja med abstraktno
pravico na papirju in njeno dejansko uresničitvijo.176
Ključno za izvajanje odvetniškega poklica je torej odvetnikova institucionalna in dejanska
svoboda177 ter zunanja in notranja neodvisnost.178 Zunanja neodvisnost je zagotovljena preko
ustavnih, zakonskih in ostalih pravnih določil ter seveda s kodeksom odvetniške etike.179 Od
odvetnika terja, da neodvisno od zunanjih vplivov kakovostno brani svoje stranke,180 notranja
neodvisnost pa se odraža v odvetnikovih notranjih vplivih.181 Neodvisno odvetništvo je
ključno za uresničevanje pravice do sodnega varstva in varstva pravic strank.182 Odvetnikova
171

Jedrnat opis vsebine odvetnikovega dela najdemo v prvem odstavku 2. člena ZOdv, ki pravi:
"Odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke
pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih
razmerjih." Prvi odstavek 2. člena ZOdv in J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik,
(2016) 77, str. 15.
172
P. Čeferin, Odvetništvo na Slovenskem: od habsburške monarhije do neodvisne države (2016), str.
14.
173
R. Čeferin, Ali pomeni vlaganje pravnih sredstev odvetnika z namenom zavlačevanja zlorabo
procesnih pravic?, Odvetnik, (2010) 47, str. 4.
174
E. Petrič, Pogled ustavnega sodnika na odvetništvo, Odvetnik, (2011) 54, str. 4.
175
Odvetnik Borut Škerlj meni, da bi se odvetniki morali preleviti v aktivne svetovalce posameznikov,
občinskih in državnih organov ter celotne družbe. Nadalje poudarja, da odvetniki niso le pasivni
opazovalci, temveč nosijo del odgovornosti tudi za vsesplošno družbeno krizo. B. Škerlj, Odvetniki
nismo pasivni opazovalci, Odvetnik, (2013) 59, str. 38-40.
176
E. Petrič, Pogled ustavnega sodnika na odvetništvo, Odvetnik, (2011) 54, str. 4.
177
Že Ustava RS in Zakon o odvetništvu določata, je odvetništvo svoboden poklic. Prvi odstavek 137.
člena Ustave RS in 1. člen ZOdv.
178
P. Čeferin, Odvetnik in etika, Podjetje in delo, (2007) 6-7, str. 1573-1581.
179
Prav tam, str. 1573-1581.
180
P. Čeferin, Zakaj pravniki molčijo?, Odvetnik, (2014) 66, str. 19.
181
Pri tem mora odvetnik skrbeti, da določeni dejavniki (kot sta na primer zaslužek in medijska
odmevnost zadeve) nimajo učinkov na njegovo delo. Za brzdanje notranjih vplivov, zlasti tistih
mamljivih, potrebuje odvetnik državljanjski in poklicni pogum. P. Čeferin, Odvetnik in etika, Podjetje
in delo, (2007) 6-7, str. 1573-1581.
182
R. Završek, Slovensko odvetništvo danes in kakšno odvetništvo si želimo v prihodnje, Odvetnik,
(2017) 81, str. 44-45.
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svoboda in neodvisnost pa kljub temu nista vseobsežni, saj ju omejujejo nekatera
državnopravna in stanovska pravila.183
Za odvetniški poklic sta poleg strokovnega znanja, inteligentnosti, pravnega občutka,
poklicne neodvisnosti in življenjskih izkušenj zelo pomembna tudi etična naravnanost184 in
poklicni pogum.185 Slednjo vrlino potrebuje odvetnik v številčnih situacijah, kot je na primer
obramba osebe, ki je s strani javnosti in medijev že vnaprej diskvalificirana.186 V takih
situacijah zagovornik tvega svoj ugled, zaposljivost in marsikaj drugega, kar bi ga lahko
odvrnilo od spoštovanja etike.187

3.1 Viri reguliranja
Odvetniški poklic je podvržen tako državnopravnim kakor tudi stanovskim predpisom.188
Posledično je odvetniška poklicna etika v Sloveniji urejena po zgledu mešanih modelov, kajti
etična določila najdemo v različnih virih.
Odvetništvo omenja že sama Ustava Republike Slovenije. Prvi odstavek 137. člena pravi:
"Odvetništvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon." Ustava

183

Odvetnikova neodvisnost in svoboda sta po hierarhiji načel podrejena določilom Zakona o
odvetništvu, Kodeksa odvetniške poklicne etike in Statuta Odvetniške zbornice Slovenije. Ni odveč
pripomniti, da obvezno članstvo odvetnikov v zbornici ne duši svobode in neodvisnosti odvetništva,
kakor se v javnosti neredko očita OZS. Prav zbornica in njeno delovanje (npr. vodenje imenika
odvetnikov ipd.) omogočoata uresničevanje svobode in neodvisnosti odvetnikov. F. Mesar, Neodvisno
in svobodno odvetništvo = obvezno članstvo v OZS, Odvetnik, (2012) 56, str. 5.
184
Nujna sestavina odvetniškega poklica je tudi etična naravnanost, na temelju katere odvetnik
dosledno spoštuje tako splošno družbeno kakor poklicno etiko. Posledično verjetno ne bo nikakršen
kodeks poklicne etike (z)mogel zakrpati posameznikovega morebitnega moralnega deficita. Slednje je
med drugim izpostavil odvetnik Andrej Razdrih na okrogli mizi na Dnevih slovenskih pravnikov leta
2013. N. Weber, Etika je dolžnost, Odvetnik, (2013) 63, str. 56-57.
185
V idealnem svetu bi odvetnik moral biti razumsko, čustveno in duhovno inteligenten; posedovati
holistično znanje; spoštovati etična načela v vsakdanjem in poklicnem življenju; imeti pravni občutek
in navsezadnje biti tudi karizmatična oseba. Omenjene lastnosti naj bi imeli tudi vsi ostali pravniki. M.
Pavliha, Pravnik za novo tisočletje, Podjetje in delo, (2009) 6-7, str. 1607-1617 in P. Čeferin, Zakaj
pravniki molčijo?, Odvetnik, (2014) 66, str. 19.
186
P. Čeferin, Zakaj pravniki molčijo?, Odvetnik, (2014) 66, str. 19.
187
Prav tam, str. 19.
188
Slednje je omenil Roman Završek v svojem govoru na posvetu, ki sta ga 21. junija 2017 skupaj
organizirala Državni svet in OZS. P. Maček, Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji, Odvetnik, (2017)
81, str. 45-47.
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omenja odvetništvo še v tretjem odstavku 19. člena in 29. členu v zvezi s pravico do
obrambe.189
Leta 1993 je bil na podlagi omenjene ustavne določbe sprejet Zakon o odvetništvu (ZOdv), ki
je bil od tedaj nekajkrat spremenjen.190 Zakon v svojem prvem členu ponovi, kar je zapisano
že v ustavi, pri tem pa dodaja, da je odvetništvo svoboden poklic, katerega lahko opravljajo
osebe, ki so vpisane v imenik odvetnikov.191 Omenjeni zakon vsebuje mnoga določila, ki se
nanašajo na odvetniško poklicno etiko.
Norme o samostojnosti in neodvisnosti imajo zagotovo tudi etično naravo, saj predstavljajo
pomembno predispozicijo odvetnikovega dela, na podlagi katere lahko spoštuje ostala etična
pravila in načela.192
Nadalje zakon našteva pogoje, ki jih mora oseba izpolnjevati, če želi postati odvetnik.193 Med
temi pogoji najdemo tudi zahtevo, da mora biti oseba vredna zaupanja za opravljanje
pravniškega poklica.194 Ta pogoj mora odvetnik izpolnjevati ves čas trajanja odvetniškega
poklica.195 Prvi odstavek 27. člena ZOdv ta pogoj konkretizira, pri čemer navede, da ni vreden
zaupanja za opravljanje tega poklica, kdor je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je
moralno nevreden biti odvetnik.196 Prav tako ni vreden zaupanja tisti, čigar obnašanje in
ravnanje zadošča za utemljen sklep, da ta oseba ne bo pošteno in vestno opravljala

189

Na podlagi teh ustavnih določb ima vsaka oseba, kateri je odvzeta prostost oziroma ki je obdolžena
kaznivega dejanja, pravico do pravne pomoči zagovornika. Tretji odstavek 19. člena URS in 2. alineja
prvega odstavka 29. člena URS in R. Čeferin, Pravice in dolžnosti odvetnika v razmerju do njegovih
strank in do družbene skupnosti, Podjetje in delo, (2014) 6-7, str. 1015-1025.
190
Od leta 1993 pa vse do prve polovice leta 2017 je bil ZOdv petkrat spremenjen, in sicer v letih
2001, 2008, 2009, 2014 in 2016. Poleg tega je Ustavno sodišče RS leta 1996 raveljavilo eno od
zakonskih določb (tedanji 28. člen ZOdv), leta 2016 pa je v določenem delu ugotovilo neskladje ZOdv
z Ustavo.
191
1. člen ZOdv.
192
ZOdv izrecno zapiše, da je tudi vsak posamezen odvetnik (in ne le odvetništvo kot služba)
samostojen in neodvisen pri svojem delu. 3. člen ZOdv.
193
Pri presoji teh pogojev ob vpisu v imenik odvetnikov je tako v Sloveniji kakor v ostalih državah
težko presoditi, kako se bo določena oseba obnašala in ravnala na svoji bodoči poklicni poti. Pri
presoji kandidata je ponavadi na voljo premalo informacij, na podlagi katerih bi morda lahko
argumentirano sklepali o njegovem prihodnjem ravnanju. A. Woolley, J. Stacey, The psychology of
good character, v: Reaffirming Legal Ethics (2010), str. 180.
194
7. točka prvega odstavka 25. člena ZOdv.
195
R. Krivograd, "Prisegam, da bom odvetniški poklic opravljal vestno, pošteno in dostojanstveno",
Odvetnik, (2017) 79, str. 3-4.
196
Prvi odstavek 27. člena ZOdv.
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odvetniškega poklica.197 Te zahteve zagotovo vsebujejo etične razsežnosti in nakazujejo na
pomembnost etičnega obnašanja v odvetniškem poklicu.198
Eden od potrebnih pogojev za vpis v imenik odvetnikov je tudi uspešno opravljen preizkus iz
poznavanja ZOdv, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike.199 Oseba, ki ne
pozna etičnega kodeksa in ne prestane omenjenega preizkusa, tako ne sme postati odvetnik.
Na tak način zbornica skrbi za izobraževanje bodočih odvetnikov.200
Postopek za vpis v imenik odvetnikov se lahko po vpisu tudi obnovi, če se kasneje ugotovijo
okoliščine, ki nakazujejo na neizpolnjevanje pogojev ob samem vpisu.201 Možen je tudi sam
izbris iz imenika odvetnikov, če je podan eden od enajstih zakonsko določenih razlogov.202
Zelo pomembna je tudi določba o prisegi, ki jo mora odvetnik podati, preden je vpisan v
imenik odvetnikov pred predsednikom odvetniške zbornice.203 Prisega se glasi: "Prisegam, da
bom spoštoval pravni red Republike Slovenije in odvetniški poklic opravljal vestno, pošteno in
dostojanstveno."204
Zakon o odvetništvu namenja posebno poglavje tudi Odvetniški zbornici Slovenije (v
nadaljevanju: OZS ali zbornica), katere poglavitni funkciji sta izvajanje stanovskega
interesnega združevanja in vodenje imenika odvetnikov.205 Zbornica "je poklicna
organizacija odvetnikov, ki opravlja z zakonom določene naloge za delovanje in razvoj

197

Drugi odstavek 27. člena ZOdv dodaja, da se v primeru zavrnitve zahteve za vpis v imenik
odvetnikov zaradi pogoja (ne)vrednosti zuapanja nova zahteva za vpis ne more vložiti pred potekom
dveh let od pravnomočnosti zavrnilne odločbe. Tretji odstavek 27. člena ZOdv pa pravi, da se
odločitev o vpisu v imenik odvetnikov odloži do pravnomočnosti kazenskopravne odločbe, če zoper
predlagatelja vpisa v imenik odvetnikov teče kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
198
Gre namreč za etični standard obnašanja in ravnanja, ki je na etični lestvici postavljen višje od
družbenega povprečja. Vsebino tega abstraktnega pojma konkretizira zbornica v postopku vpisa in
izbrisa iz imenika odvetnikov. F. Mesar, Neodvisno in svobodno odvetništvo = obvezno članstvo v
OZS, Odvetnik, (2012) 56, str. 5.
199
9. točka prvega odstavka 25. člena ZOdv.
200
P. Maček, Odvetniki in etika, Pravna praksa, (2017) 10, str. 32-33.
201
Če je v takem primeru treba sprejeti novo odločbo, se prejšnja razveljavi, in vpis z učinkom za
naprej prekliče. 29. člen ZOdv.
202
Razloge za izbris navaja 30. člen ZOdv. Postopek za izbris iz imenika odvetnikov pa je orisan v
drugem, tretjem, petem, šestem, sedmem in osmem odstavku 31. člena ZOdv.
203
Prvi odstavek 32. člena ZOdv.
204
Prav tam.
205
F. Mesar, Neodvisno in svobodno odvetništvo = obvezno članstvo v OZS, Odvetnik, (2012) 56, str.
5.
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odvetništva ter zastopa poklicne in socialne interese svojih članov."206 Vsi odvetniki, ki v
Sloveniji opravljajo odvetniški poklic, odvetniški pripravniki in odvetniški kandidati se
obvezno združujejo v OZS.207 Poglavitne naloge zbornice so zlasti spremljanje dela
odvetnikov, obravnava morebitnih problematik, sprejem kodeksa odvetniške poklicne etike,
skrb za skladen razvoj odvetništva, sodelovanje s tujimi odvetniškimi organizacijami in
opravljanje ostalih zakonsko določenih nalog.208 Sprejem etičnega kodeksa je ena od
temeljnih funkcij OZS.
Kot pravna oseba ima zbornica tudi svoj statut,209 ki je bil sprejet leta 1994 in do danes
večkrat spremenjen oziroma dopolnjen.210 Statut Odvetniške zbornice Slovenije določa naloge
zbornice, organizacijo zbornice, pravice in dolžnosti njenih članov, disciplinsko odgovornost
članov itd.
Na podlagi statuta ima zbornica naslednje organe: skupščino, upravni odbor, predsednika
zbornice, nadzorni odbor, disciplinskega tožilca, disciplinsko komisijo 1. stopnje, disciplinsko
komisijo 2. stopnje in disciplinsko sodišče.211 Poleg tega statut dopušča ustanovitev delovnih
teles, med katera spada tudi komisija za etična vprašanja.212 Skupščina, najvišji organ OZS,
med drugim sprejema tudi kodeks odvetniške poklicne etike.213 Predloge kodeksa s
predsednikom OZS na čelu določa upravni odbor, torej organ, ki vodi delo in poslovanje
zbornice.214 Upravni odbor prav tako obravnava pritožbe v zvezi z delom članov OZS in
disciplinskemu tožilcu predlaga uvedbo disciplinskega postopka.215

206

1. člen Statuta OZS.
41. člen ZOdv in 2. člen Statuta OZS.
208
42. člen ZOdv. Za podrobnejši oris nalog zbornice glej 7. člen Statuta OZS.
209
Prvi odstavek 43. člena in 44. člen ZOdv.
210
Statut Odvetniške zbornice Slovenije, Ur. l. RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04,
103/11, 86/13 in 41/14.
211
Prvi odstavek 8. člena Statuta OZS.
212
Skupščina in upravni odbor lahko za opravljanje nalog OZS ustanovita stalne ali začasne komisije
in odbore kot svoja delovna telesa. Drugi odstavek 8. člena Statuta OZS.
213
2. točka prvega odstavka 10. člena Statuta OZS.
214
26. člen in 3. točka prvega odstavka 28. člena Statuta OZS.
215
Upravni odbor lahko disciplinskemu tožilcu predlaga uvedbo disciplinskega postopka na podlagi
28. točke prvega odstavka 28. člena Statuta OZS. To pristojnost statut podeljuje tudi območnim
zborom odvetnikov 9. točka prvega odstavka 46. člena Statuta OZS.
207
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Kakor je bilo že omenjeno, je ena od poglavitnih nalog zbornice vodenje imenika odvetnikov,
odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov.216 Med drugim mora upravni odbor pred
odločitvijo o vpisu v imenik pridobiti mnenje izvršilnega odbora območnega zbora
odvetnikov, in sicer o tem, ali je predlagatelj vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega
poklica.217 Tu lahko znatno vlogo igra (ne)etično obnašanje posameznika.
Upravni odbor odloča tudi o izbrisu iz imenika odvetnikov.218 Ta postopek lahko začne tudi
na pobudo komisije za etična vprašanja ali častnega razsodišča zbornice.219 Eden od razlogov
za izbris je nevrednost zaupanja, kjer se utemeljeno sklepa, da odvetnik na podlagi določenih
razlogov svojega poklica ne opravlja več vestno in pošteno.220 Med temi razlogi, ki jih sicer
statut le primeroma našteva, ne najdemo razloga večkratne obravanave odvetnikovega
ravnanja s strani etične komisije ali častnega razsodišča. Menim, da bi v tem delu statut
morali spremeniti, ker nekdo ni vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica le v
primeru izvršitve disciplinskih kršitev ali prostovoljni neizpolnitvi odločb disciplinskih
organov,221 temveč tudi v primeru, ko je osebi izrečenih več mnenj zaradi kršitev Kodeksa
odvetniške poklicne etike.
Nadalje se statut naslanja na Kodeks pri opredelitvi lažjih in hujših disciplinskih kršitev.222
Ostalih vprašanj na področju odvetniške poklicne etike ne obravnava, saj to prepušča
kodeksu.
Kodeks odvetniške poklicne etike (v nadaljevanju: Kodeks) je bil sprejet 16. decembra 1994
na skupščini OZS.223 Predhodnica današnjega kodeksa je bila zbirka načel odvetniške

216

5. točka prvega odstavka 7. člena Statuta OZS.
57. člen Statuta OZS.
218
Upravni odbor zbornice odloča o vpisu in izbrisu iz imenika odvetnikov v upravnem (in ne
disciplinskem) postopku. Upravni postopek izbrisa lahko upravni odbor OZS vodi tudi neodvisno od
disciplinksega postopka. Nadalje je možno sodno varstvo v upravnem sporu. F. Mesar, Spremembe
Statuta OZS - izbris iz imenika odvetnikov, Odvetnik, (2011) 52, str. 33.
219
Poleg omenjenih dveh možnih pobud, lahko upravni odbor začne postopek o izbrisu odvetnika iz
imenika tudi na lastno pobudo ali pobudo pristojnega območnega zbora odvetnikov in disciplinskega
organa. 59.a člen Statuta OZS.
220
59.ca člen Statuta OZS in F. Mesar, Spremembe Statuta OZS - izbris iz imenika odvetnikov,
Odvetnik, (2011) 52, str. 33.
221
59.ca člen Statuta OZS.
222
Več v: 77.a in 77.b členu Statuta OZS.
223
Preambula Kodeksa odvetniške poklicne etike.
217
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poklicne etike iz leta 1967.224 Določila kodeksa, kot žive zbirke načel in pravil,225 so bile na
skupščini OZS večkrat dopolnjene, in sicer v letih 2001, 2009 in 2011.226 Poleg sprememb je
treba upoštevati tudi morebitne obvezne razlage kodeksa, katere lahko sprejme upravni odbor
OZS.227
V uvodu kodeksa je zapisano, da so ga sprejeli zaradi dolžnosti odvetnikov, da pri svojem
delu uresničujejo določila ustave in zakonov v skladu z načeli demokratičnega razvoja,
humanosti, kulturnosti, spoštovanja človekovega dostojanstva ter spoštovanja resnice in
pravice.228 Prav tako je bil sprejet z namenom utrditve zaupanja družbe v odvetništvo in
zaradi spoznanja, da so odvetniki med seboj sami dolžni skrbeti za spoštovanje etičnih načel
in discipline.229
V osnovi velja kodeks za odvetnike, ki opravljajo svoj poklic v Sloveniji in so člani OZS
oziroma vpisani v imenik odvetnikov. Isti kodeks morajo upoštevati tudi tuji odvetniki, ki
imajo na podlagi zakona pravico opravljati svoj poklic na slovenskih tleh.230 Nasprotno
morajo slovenski odvetniki, katerih delo sega na mednarodno področje, spoštovati tuje
nacionalne kodekse in mednarodne kodekse odvetniške etike.231 Kodeks velja tudi za
odvetniške kandidate in odvetniške pripravnike, ki jim mora odvetnik posvečati posebno
pozornost preko vzgoje, usposabljanja, navajanja na odvetniško etiko in poudarjanju
dostojnega obnašanja.232

224

Kodeks odvetniške poklicne etike iz leta 1967 so sestavili Vladimir Kreč,. Ivo Horvat in Vladimir
Grosman, pri čemer so se zgledovali po mednarodnih kodeksih in Kodeksu profesionalne etike
odvetnikov, ki ga je napisal Ivo Politeo, odvetnik iz Zagreba. A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik,
(2009) 45, str. 7.
225
Kodeks se je skozi čas spreminjal in dopolnjeval, kajti tudi družba in okolje nista več taka kot sta
nekoč bila. Prav tam, str. 7.
226
Natančneje, določila Kodeksa so bila dopolnjena dne, 7. decembra 2001, 25. aprila 2009 in 9. aprila
2011. Preambula Kodeksa odvetniške poklicne etike in prvi odstavek 2. člena Kodeksa odvetniške
poklicne etike.
227
7. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
228
Preambula Kodeksa odvetniške poklicne etike.
229
Prav tam.
230
Drugi odstavek 5. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike..
231
Prvi odstavek 5. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
232
Usposabljanje in vzgoja odvetniških pripravnikov za odvetniški poklic je po določilu kodeksa celo
ena od osnovnih nalog odvetništva. Glej: 33.-36. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
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Kodeks predstavlja "zapis načel in pravil, po katerih se ravnajo odvetniki pri opravljanju
svojega poklica."233 oziroma "stanovski dogovor odvetnikov po načelu samoupravljanja v
odvetniški zbornici."234 Načela in pravila kodeksa morajo biti v zavesti in prepričanju vsakega
odvetnika.235 Vsi odvetniki morajo skrbeti, da skupaj s kolegi spoštujejo kodeks, poleg tega
pa si morajo prizadevati, da v svoje delo vnašajo popolnejše etične prvine.236 Prav tako
morajo nenehno spremljati etična vprašanja, ki se pojavljajo v praksi. 237 Odvetnik mora
sprejemati določitve na podlagi kodeksa in lastne vesti, v težjih primerih pa tudi posveta s
kolegi.238 Sama podrobnejša vsebina kodeksa bo predstavljena v naslednjem poglavju.
Pri obravnavi virov odvetniške poklicne etike v Sloveniji je treba omeniti tudi nekatere
pravilnike in poslovnike. Tako Pravilnik o delovanju Komisije za etična vprašanja določa
značilnosti postopka pred komisijo za etiko in častnim razsodiščem.239
Kot je bilo že omenjeno, je uspešno opravljen preizkus iz poznavanja ZOdv, Statuta OZS,
Kodeksa in odvetniške tarife eden od pogojev za vpis v imenik odvetnikov. Njegov potek
podrobneje urejata Pravilnik o preizkusu iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo,
odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike240 in Poslovnik komisije za preizkus iz
poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne
etike.241
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Prvi odstavek 1. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
Tretji odstavek 1. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
235
Prvi odstavek 61. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
236
Drugi odstavek 61. člena in drugi odstavek 2. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
237
Drugi odstavek 2. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
238
V težjih konkretnih primerih naj se odvetnik posvetuje s kolegi ali z zborničnimi organi. 4. člen
Kodeksa odvetniške poklicne etike.
239
Pravilnik je sprejel upravni odbor OZS 15. novembra 2011 na podlagi 28. člena Statuta OZS.
Pravilnik o delovanju Komisije za etična vprašanja, Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije,
15.11.2011.
240
Ta pravilnik je začel veljati 25. decembra 2009, uporabljati pa se je začel 1. januarja 2010.
Pravilnik o preizkusu iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa
odvetniške poklicne etike, Ur. l. RS, št. 107/09 in 20/11.
241
Poslovnik je začel veljati dne 16. septembra 2010 in podrobneje ureja potek tega preizkusa. Tako v
svojem 3. členu med drugim določa, da se izpit prične z vprašanji iz področja odvetniške poklicne
etike, šele nato pa se preizkusi ostalo. Pri tem je vprašanja iz poznavanja etičnega kodeksa pristojen
postavljati sam predsednik (ali njegovi namestniki) izpitne komisije. Poslovnik komisije za preizkus iz
poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike,
Odvetnik, (2012) 55, str. 41.
234
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Omembe vreden je tudi Pravilnik o spletnih objavah,242 ki predpisuje priporočene, zahtevane
in nedovoljene vsebine oziroma prakse pri objavah odvetnikov in odvetniških družb.243 Če
ima na primer odvetnik lastno spletno stran, mora pri objavah spoštovati razna pravna in
etična pravila oziroma načela.244 Ključen je zlasti prvi odstavek 8. člena, ki se glasi: "Spletna
stran ne sme vsebovati nedopustnega reklamiranja odvetniške dejavnosti

in

vsebin, ki

predstavljajo nelojalno konkurenco ter vsebin, ki krnijo ugled, neodvisnost in samostojnost
odvetništva."245 Odvetnik lahko torej svojo spletno stran uporablja le za posredovanje
strokovnih informacij o svoji dejavnosti,246 za vsebino objav pa je objektivno odgovoren.247
Kot vir odvetniške etike seveda upoštevamo tudi mnenja delovnih teles OZS, ki obravnavajo
etične kršitve. Tem bo pozornost posvečena v petem poglavju pričujočega dela.
Kot vir odvetniške poklicne etike je treba omeniti tudi sodno prakso, zlasti Ustavnega sodišča
Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice.
Ustavno sodišče RS je večkrat odločalo o zadevah, ki neposredno zadevajo odvetniški
poklic.248 V večih zadevah je ustavnopravno težo podelilo odvetniški avtonomiji oziroma
neodvisnosti in samostojnosti odvetništva kot pomembnemu stebru pravne države.249
Ustavno sodišče je nekajkrat obravnavalo vprašanje odvetnikove pravice do svobode
izražanja iz 39. člena URS, ki jo je moč omejiti zaradi varstva avtoritete sodstva.250 V zadevi
242

Pravilnik je 5. aprila 2014 sprejela skupščina OZS na podlagi 10. člena Statuta Odvetniške zbornice
Slovenije. Pravilnik o spletnih objavah, Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije, 5.4.2014.
243
1. člen Pravilnika o spletnih objavah.
244
Upoštevati mora vse veljavne predpise o odvetništvu in pravila poklicne etike. Svoje odvetniške
dejavnosti tako odvetnik ne sme oglaševati preko svojih zasebnih spletnih strani ali če kako drugače
nastopa na spletu. Prav tako mora pri spletnih objavah varovati neodvisnost in ugled odvetniškega
poklica. 2.-3. člen in tretji odstavek 10. člena Pravilnika o spletnih objavah.
245
Nadalje drugi odstavek 8. člena našteva nedovoljene vsebine na odvetnikovi spletni strani, kot so
na primer oglasi, podatki o strankah, zavajajoče ali neresnične informacije, povezave na strani
nepovezane z odvetništvom ali s pravom itd. 8. člen Pravilnika o spletnih objavah.
246
Tako naj spletna stran vsebuje vsaj ime, priimek in naziv odvetnika, firmo odvetniške družbe,
naslov odvetniške pisarne in elektronske pošte, telefonsko številko pisarne in telefaksa, imena in
priimke zaposlenih odvetnikov in odvetniških kandidatov, in spletno povezavo na spletno stran OZS.
7. člen Pravilnika o spletnih objavah.
247
12. člen Pravilnika o spletnih objavah.
248
Natančneje je Ustavno sodišče RS do leta 2011 enajstkrat odločalo o zadevah, ki neposredno
zadevajo odvetniški poklic. E. Petrič, Pogled ustavnega sodnika na odvetništvo, Odvetnik, (2011) 54,
str. 4.
249
Prav tam, str. 4.
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U-I-145/03 je presojalo ustavnost in zakonitost dveh določb Zakona o pravdnem postopku, ki
prepovedujejo žaljive vloge in žalitev sodišča ter kaznujejo odgovorne osebe.251 Večinsko
stališče v tej odločbi je bilo, da je treba vprašanje svobode izražanja v postopku presojati v
luči pravice do izjave kot prvine načela enakega varstva pravic iz 22. člena URS.252 V isti
odločbi se sodišče sklicuje tudi na kodeks odvetniške etike, ki prepoveduje žaljive izjave in
nalaga odvetnikom dolžnost varovanja avtoritete sodstva.253
Ustavno sodišče je v zadevi U-371/98 odločalo o presoji pogoja, kdo je vreden zaupanja za
opravljanje odvetniškega poklica, in o načinu podaje mnenj o izpolnjevanju tega pogoja s
strani organa območnega zbora.254 V tej odločbi je poudarilo, da ta pogoj ne predstavlja
250

To je Ustavno sodišče odločilo tudi v odločbi Up-309/05, kjer je o odvetnikovi pravici do izražanja
v 12. točki odločbe zapisalo sledeče: "Prav zaradi tega, ker nastopa v sodnem postopku in je njegova
pravica do svobode izražanja namenjena varovanju pravic drugih, je omejena bolj, kot je lahko
omejena pravica do svobode izražanja katerega koli posameznika na javnem mestu." V tem
konkretnem primeru je ustavno pritožbo vložil odvetnik, ki je bil kaznovan zaradi izrečenih žalitev
zoper sodnega izvedenca. Ustavno sodišče je ocenilo, da je pritožnik (odvetnik) del obrambe svojega
klienta oprl na žaljive vrednostne ocene, ki so zaničevale sodnega izvedenca, namesto, da bi obrambo
naslonil na argumentirano razumno kritiko izvedenskega dela oziroma mnenja. Ugotovilo je, da ni bilo
z odločbama (sodišč 1. in 2. stopnje), ki sta kaznovali odvetnika za žaljive izjave, nedopustno in
prekomerno poseženo v odvetnikovo pravico do svobode izražanja. Ustavno sodišče je ustavno
pritožbo posledično zavrnilo, ker je sodnega izvedenca treba šteti za sodnega pomočnika, zaradi česar
je njegova avtoriteta varovana v taki meri kot avtoriteta sodstva. Treba je omeniti, da je v tej zadevi
Ciril Ribičič podal odklonilno ločeno mnenje, v katerem opozarja na možen zastraševalni učinek take
ustavne odločbe. Ustavni sodnik Jan Zobec je podal pritrdilno ločeno mnenje. Odločba US Up-309/05
z dne 15.5.2008.
251
Med drugim je pomemben sklep sodišča, ki pravi, da možnost samostojnega kazenskopravnega
varstva ne predstavlja ustreznega nadomestka. 10.točka odločbe US U-I-145/03 z dne 23.6.2005.
252
S tem stališčem se strinja tudi vrhovni sodnik Tomaž Pavčnik. T. Pavčnik, Svoboda izražanja
odvetnikov kot poseben tip svobode govora, Odvetnik, (2015) 73, str. 46-50.
253
Ustavno sodišče je v tej zadevi presojalo prepoved žalitve sodišča iz 109. in 11. člena Zakona o
pravndem postopku (ZPP). V 21. točki te odločbe je zapisalo: "Očitno je, da ureditev kaznovanja – ne
sama po sebi, pač pa zaradi višine zagroženih kazni, v 11. členu ZPP (torej v okviru pravdnega
postopka) ni v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 23. člena Ustave in iz 6. člena EKČP in glede
jamstev v kazenskem postopku. ZPP bi takšne kazni lahko določil le, če bi se o tem kaznovanju
odločilo v postopku, ki bi v celoti ustrezal jamstvom ne le iz 23. člena Ustave, pač pa tudi iz 29. člena
Ustave (jamstva v kazenskem postopku; npr. pravica do ustreznega časa za pripravo obrambe).
Ureditev kaznovanja v 11. členu ZPP (v povezavi s 109. členom ZPP) je glede na navedene razloge v
neskladju z Ustavo." Ustavno sodišče je presodilo, da so zagrožene kazni (tako zaporne kakor
denarne) previsoke, zaradi česar je razveljavilo določbe 11. člena ZPP, ki so se nanašale na možnosti
izrekanja kazni zapora in denarne kazni v višini nad 300.000 SIT. Sicer pa je odločilo, da je možnost
kaznovanja zaradi žaljivih vlog v pravdnem postopku ustavno dopustna. Odločba US U-I-145/03 z
dne 23.6.2005.
254
Ustavno sodišče je ugotovilo neustavnost določenih določb Statuta OZS, saj slednji ni določal
organa območnega zbora, ki bi podajal mnenje o izpolnjevanju pogoja, kdo je vreden zaupanja za
opravljanje odvetniškega poklica. Prav tako ni določal zahteve po pisnem in zaupnem mnenju, načina
pridobitve podatkov o obnašanju osebe in načina posredovanja mnenja upravnemu organu zbornice.
Odločba US U-I-371/98 z dne 24.5.2001.
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kršitve načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena URS, ker za odvetnika veljajo strožja
merila glede spoštovanja etičnih načel kakor za ostale državljane.255 Za povrh je odločilo, da
je zaradi izjemnega pomena odvetništva za delovanje pravosodnega sistema pogoj vestnega in
poštenega opravljanja odvetniškega poklica nujen, primeren in sorazmeren (v ožjem
smislu).256 Ustavno sodišče je obravnavalo še veliko ostalih zadev, ki se tičejo odvetništva in
etike.257
Relevantna je tudi praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP),
pri čemer se na odvetniško etiko najpogosteje navezujejo zadeve, ki obravnavajo svobodo
izražanja odvetnikov. Svoboda izražanja, ki je zapisana v 10. členu Evropske konvencije za
človekove pravice (v nadaljevanju: EKČP),258 predstavlja eno od kvalificiranih pravic in
svoboščin, ki niso absolutne259 in se jih lahko omeji.260 Svobodo izražanja je mogoče omejiti
tudi zaradi varovanja pravic drugih ljudi ter avtoritete in nepristranskosti sodstva.261 Poseg v
svobodo izražanja lahko včasih pomeni tudi kršitev pravice do poštenega sojenja iz 6. člena
255

8. točka odločbe US U-I-371/98 z dne 24.5.2001.
9. točka odločbe US U-I-371/98 z dne 24.5.2001.
257
Tako se na primer zadeva Up-150/03 nanaša na žalitve sodišča in poseg v odvetnikovo pravico do
svobode izražanja. V zadevi U-I-259/97 je Ustavno sodišče presojalo nekatere določbe Statuta OZS.
Med drugim je odločilo, da bi moral statut zbornice določati hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju
odvetniškega poklica. Prav tako bi Statut OZS moral določati, za katere določbe Kodeksa odvetniške
poklicne etike, Statuta OZS ali drugih aktov zbornice velja, da njihova kršitev pomeni kršitev
odvetniške dolžnosti (v teh dveh delih je torej ugotovilo neskladnost Statuta z Ustavo RS in ZOdv).
Odločba US Up-150/03 z dne 12.10.2005. in Odločba US U-I-259/97 z dne 6.5.1999.
258
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zakon o ratifikaciji
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8
ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11. Ur. l. RS-MP, št.
7/94.
259
A. Vilfan Vospernik, Svoboda izražanja odvetnikov v sodni dvorani in zunaj nje v sodni praksi
ESČP, Odvetnik, (2015) 73, str. 51-54.
260
Izvrševanje svobode izražanja je lahko podrejeno zakonsko določenim omejitvam ali kaznim, ki so
nujne v demokratični družbi zaradi varnosti države, razlogov varovanja avtoritete in nepristranskosti
sodišča, varnosti države itd. Drugi odstavek 10. člena EKČP.
261
ESČP varuje odvetnike pred neustreznim sankcioniranjem zaradi nestrinjanja z delom sodstva, a
hkrati preprečuje, da bi to varstvo zlorabljali za osebne obračune. Tako je ESČP odločilo v prid
obrambe avtoritete sodstva v tistih primerih, kjer so odvetniki prekoračili meje načina podaje
utemljene kritike, se žaljivo izrazili o sodnikih, tožilcih ali sodstvu na splošno, ter kršili pravila
poklicne etike. ESČP je zavzelo tudi stališče, da je svoboda izražanja odvetnikov ožja zunaj sodne
dvorane kot znotraj nje. V svojih odločbah opozorilo tudi na problematiko vzporednega sojenja v
medijih, ki ogrožajo neodvisno delovanje sodišč. Pri tem je treba dodati, da sodna oblast uživa višjo
raven zaščite kakor drugi veji oblasti, državni organi in državni uslužbenci. Razlog se skriva v
pomembni vlogi sodišč, ki morajo kot varuhi pravičnosti uživati visoko stopnjo zaupanja v družbi.
Prav tako pa jim narava njihovega dela ne dopušča, da odgovarjajo na kritike njihovega dela. R.
Čeferin, Meje svobode tiska (2013), str. 231-232 in A. Vilfan Vospernik, Svoboda izražanja
odvetnikov v sodni dvorani in zunaj nje v sodni praksi ESČP, Odvetnik, (2015) 73, str. 51-54 in M.
Kos, Disciplinski postopek zoper odvetnika zaradi žaljive vloge, Pravna praksa, (2016) 5, str. 23-24.
256

39

EKČP, ki med drugim vsakemu obdolžencu kaznivega dejanja zagotavlja pravico do
obrambe.262 Slednje je ESČP zapisalo tudi v zadevi Nikula proti Finski.263
Kaznovanje odvetnikov v primeru njihovih žaljivih izjav zoper sodnike ali druge sodelujoče v
postopku je obravnavalo ESČP tudi v primeru Kyprianou proti Cipru.264 V tej zadevi je
sodišče izrecno opozorilo na t.i. "chilling effect" oziroma zastraševalni učinek ostrega
kaznovanja odvetnikov, zaradi katerega bi bili odvetniki lahko zadržani pri obrambi svojih
strank.265 Kršitev odvetnikove svobode izražanja je ESČP ugotovilo tudi v zadevi Alenka
Pečnik proti Sloveniji, v kateri je bila odvetnica kaznovana zaradi razžalitve sodnika v
pritožbeni vlogi.266 ESČP je o svobodi izražanja odločalo še v mnogo drugih primerih, v
katerih je vzpostavilo merila,267 ki naj se v prihodnje upoštevajo v praksi.268
262

R. Čeferin, Svoboda izražanje odvetnikov v sodni dvorani in zunaj nje, Odvetnik, (2015) 73, str. 43
in A. Vilfan Vospernik, Svoboda izražanja odvetnikov v sodni dvorani in zunaj nje v sodni praksi
ESČP, Odvetnik, (2015) 73, str. 51-54.
263
V tej zadevi je bila pritožnica odvetnica, ki je bila obsojena zaradi razžalitve državnega tožilca.
ESČP je ugotovilo kršitev pravice do svobode izražanja iz 10. člena EKČP in v obrazložitvi svoje
odločitve zapisalo, da je odvetnikova svoboda izražanja lahko le izjemoma omejena zaradi omejitev,
ki so nujne v demokratični državi. Odločba ESČP 31611/96 v zadevi Nikula proti Finski z dne
21.3.2002.
264
V tej zadevi je ciprsko sodišče kaznovalo odvetnika zaradi razžalitve sodišča na zaporno kazen
petih dni. Odvetnik je kritiziral ravnanje in obnašanje sodnikov, ker so si med njegovim navzkrižnim
zaslišanjem priče izmenjavali listke itd. ESČP je odločilo njemu v prid, saj je ugotovilo kršitev pravice
do poštenega sojenja (6. člen EKČP) in svobode izražanja (10. člen EKČP). Odločba ESPČ 73797/01
v zadevi Kyprianou proti Cipru z dne 15. 12. 2005.
265
Prav tam.
266
V omenjenem primeru naj bi odvetnica razžalila sodnika s tem, ko je v pritožbi sodniku očitala
arogantno in neprimerno obnašanje (ker je med obravavo žvečil žvečilni gumi itd.). Slovensko sodišče
jo je obsodilo na denarno kazen zaradi razžalitve sodišča na podlagi 11. člena Zakona o pravdnem
psotopku. ESČP se je postavilo na stran odvetnice in odločilo, da je prišlo do kršitve pravice do
nepristranskega sodišča na podlagi prvega odstavka 6. člena EKČP. Odločba ESČP 44901/05 v zadevi
Alenka Pečnik proti Sloveniji z dne 27.9.2012.
267
ESČP je v zvezi z odvetnikovo pravico do svobode izražanja prišlo do raznovrstnih zaključkov.
Denimo, odvetniškemu poklicu morajo biti zagotovljene široke meje svobode izražanja. To pravico
odvetniki uresničujejo predvsem v luči varstva pravic njihovih strank. Kljub temu pa odvetnikova
svoboda izražanja ni neomejena, saj jim je le v določenih mejah dopuščeno izraziti svoja mnenja in
(ne)strinjanja v zvezi z delom sodišč, državnih tožilcev, policistov ipd. Ko njihova kritika naslavlja
sodstvo, velja strožja omejitev odvetnikove svobode izražanja, kajti sodstvo mora v družbi (zaradi
izvajanja svoje funkcije varuha pravičnosti) uživati veliko zaupanje, prav tako pa ne more odgovarjati
na morebitne kritike. Po drugi strani pa lahko ostre kritike odvetniki naslavljajo na delo javnih
uslužbencev, čemur sledita sodni praksi ESČP in Ustavnega sodišča RS. ESČP je v svojih odločbah
tudi zapisalo, da pri presoji odvetnikovih izrečenih spornih besed ni pomembna le vsebina, temveč
tudi namen oziroma kontekst v katerem jih izreče. Bistveno se namreč razlikujeta situaciji, ko je
odvetnikova kritika namenjena varsvu pravic njegovih strank, ali pa ko se z ostrimi besedami odvetnik
spusti na osebno raven obračunavanja z ostalimi udeleženci postopka. Več o tem v: R. Čeferin,
Svoboda izražanje odvetnikov v sodni dvorani in zunaj nje, Odvetnik, (2015) 73, str. 43 in A. Vilfan
Vospernik, Svoboda izražanja odvetnikov v sodni dvorani in zunaj nje v sodni praksi ESČP, Odvetnik,
(2015) 73, str. 51-54.

40

Tudi v evropskem in mednarodnem pravu se vse bolj poudarjajo etične razsežnosti, kar
ponazarja dejstvo, da je bil pred leti s strani Sveta evropskih odvetniških zbornic (v
nadaljevanju: Svet)269 sprejet kodeks etike odvetnikov na mednarodni ravni.270 Svet je
mednarodno neprofitno združenje, ki predstavlja odvetniške zbornice svojih članic.271 Sprejel
dva temeljna dokumenta, in sicer listino temeljnih načel272 in že omenjeni etični kodeks
evropskih odvetnikov.273 Prvi in hkrati novejši dokument ne predstavlja kodeksa, temveč "le"
zapis desetih načel, nekakšen odvetniški dekalog.274 Etični kodeks pa zavezuje odvetnike
zbornic, ki so članice Sveta.275 Kljub temu sprejetje Kodeksa EU nima zavezujočega učinka
samo po sebi, temveč ga mora država prenesti v lastno sodno pristojnost.276 Trenutno je v
okviru Sveta v pripravi vzorčni etični kodeks.277
Tudi Mednarodna zveza pravnikov je med drugim sprejela Mednarodna načela delovanja
pravniškega poklica.278 V praksi smo lahko priča še ostalim prizadevanjem za nastanek
mednarodnih etičnih kodeksov.279
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Odločitve ESČP imajo seveda velik vpliv tudi na sodno prakso domačih sodišč, ki v nedavnih
zadevah izkazujejo ustrezno občutljivost do vprašanj v povezavi s svobodo izražanja odvetnikov, ki
veje tudi iz odločb ESČP. M. Kos, Disciplinski postopek zoper odvetnika zaradi žaljive vloge, Pravna
praksa, (2016) 5, str. 23-24.
269
Council of bars and law societies of Europe (CCBE). Statutes of the Council of Bars and Law
Societies of Europe, The Council of Bars and Law Societies of Europe, 29.-30.11.2013.
270
Povzeto po govoru Jerneja Sekolca na okrogli mizi na Dnevih slovenskih pravnikov leta 2013. N.
Weber, Etika je dolžnost, Odvetnik, (2013) 63, str. 56-57.
271
Polne članice Sveta so odvetniške zbornice držav Evropske Unije in Evropskega gospodarskega
prostora ter Švicarske konfederacije. Charter of core principles of the European legal profession and
Code of conduct for European lawyers, The Council of Bars and Law Societies of Europe, 31. 1.
2008, str. 1.
272
T.i. "Charter of core principles of the European legal profession".
273
T.i. "Code of conduct for European lawyers".
274
Listina je bila sprejeta 24. novembra 2006. Charter of core principles of the European legal
profession and Code of conduct for European lawyers, The Council of Bars and Law Societies of
Europe, 31. 1. 2008, str. 1.
275
Kodeks je bil sprejet 28. oktobra 1988, do danes pa je bil trikrat spremenjen (nazadnje leta 2006).
Charter of core principles of the European legal profession and Code of conduct for European
lawyers, The Council of Bars and Law Societies of Europe, 31. 1. 2008, str. 1.
276
S. Ternik, Dileme o ustreznosti ureditve oglaševanja odvetniških storitev pri nas, Odvetnik, (2004)
22, str. 17.
277
V okviru Sveta (CCBE) se namreč že od leta 2008 pripravlja Vzorčni etični kodeks, ki bi
nadomestil sedaj veljavni Enotni etični kodeks (Kodeks CCBE). Vzorčni kodeks želijo sprejeti, ker je
fleksibilnejši in ni zavezujoč ter posledično predstavlja le usmeritev zbornicam. Predvidena vsebina
modelnega etičnega kodeksa se nanaša le na štiri vsebine, in sicer na neodvisnost, zaupnost, konflikt
interesov in tarife. P. Plauštajner, V luči prenove Etičnega kodeksa CCBE, Odvetnik, (2017) 79, str.
55.
278
Mednarodna zveza pravnikov (International Bar Association) je 28. maja 2011 sprejela
Mednarodna načela delovanja pravniškega poklica, ki navaja deset temeljnih načel. International Bar
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Nenazadnje tudi Evropska unija z lastnimi pravnimi akti in sodno prakso ureja določena
vprašanja odvetništva.280 Pri tem skuša rešiti konflikte pravil poklicne etike različnih držav,
kar v teoriji imenujejo dvojna deontologija.281

3.2 Smisel in vrednote
V današnji družbi pogosto dobimo vtis, da kopica ljudi zanemarja etične vrline. Tako stanje
žal opažamo tudi v pravniških poklicih, kar narekuje nujnost kodifikacije etičnih pravil.
Četudi se marsikomu zdijo kodeksi poklicne etike odveč, so določeni strokovnjaki
nasprotnega mnenja. Nepoštenost je po Danu Arielyju mogoče zmanjšati prav z moralnimi
opomniki (kot so deontološki kodeksi) in nadzorom.282 Na naše etično obnašanje vpliva
ogromno dejavnikov,283 pri čemer lahko izredno preprosta opozorila tik preden bi lahko zašli
v morebitno skušnjavo, zmanjšajo ali v celoti preprečijo potencialno nepošteno ravnanje.284
Association Principles on Conduct for the Legal Profession, The International Bar Association,
28.5.2011.
279
Tako je na primer Union Internationale des Avocates leta 2002 sprejel Turin principles for the
Legal profession in the 21st Century, leta 2008 je International Bar Association's Anti-Money
laundering legislation Implementation Group sprejel določena vodila za pravnike itd. Potrebno bi bilo
vzpostaviti več (specifičnih) etičnih kodeksov tudi v mednarodnem kontekstu, in sicer za
mednarodnopravne odvetnike, sodnike in člane tribunalov; države članice in njihove delegate v
Generalni skupščini OZN, Varnostnem svetu OZN in drugih mednarodnih telesih. Vzpostavitev
mednarodnih etičnih kodeksov bi imelo velik pomen, ker bi poudarilo tako razvoj vladavine prava
("rule of law") na mednarodni ravni, kakor tudi obveznosti mednarodnih pravnikov in spodbudo za
morebitne reforme nacionalnih etičnih kodeksov. Za podrobnejši opis poskusov nastanka etičnih
kodeksov v mednarodnem okolju glej: C. Sampford, Legal ethics in a post-Westphalian world:
building the international rule of law and other tasks, v: Reaffirming Legal Ethics (2010), str. 85 in 8788.
280
S. Ternik, Dileme o ustreznosti ureditve oglaševanja odvetniških storitev pri nas, Odvetnik, (2004)
22, str. 17.
281
Evropska unija skuša rešiti ta konflikt z naslednjimi direktivami: Direktivo 98/5/ES za olajšanje
trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija
pridobljena, Direktivo 2000/31/ES o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti
elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) in Direktivo
77/249/EGS o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov. S. Ternik, Dileme
o ustreznosti ureditve oglaševanja odvetniških storitev pri nas, Odvetnik, (2004) 22, str. 17.
282
Dan Ariely (profesor psihologije in vedenjske ekonomije na Univerzi Duke) pravi, da naj bi
moralni opomniki dejansko krepili poštenost, a le za kratek čas. Avtor primeroma navaja davčne utaje,
ki bi jih bilo manj, če bi osebi pred izpolnitvijo davčne napovedi računovodja dal v podpis kodeks
časti. Nepoštenost je v veliki meri odvisna tudi od posameznikovega prilagoditvenega faktorja, s čimer
je mišljena zlasti sposobnost opravičevanja lastnih nepoštenih ravnanj. Če ima nekdo ta tolerančni
prag postavljen zelo nizko, ne bo tako intenzivno kršil pravila. Po drugi strani bo nekdo z visokim
pragom oziroma sposobnostjo opravičevanja nečednih dejanj, pogosteje goljufal. D. Ariely, (Poštena)
resnica o nepoštenosti: kako lažemo vsem - še posebej sebi (2013), str. 53-54.
283
Naše mišljenje je v precejšnji meri pod vplivom lastnega avtomatičnega mentalnega procesa. Pri
tem je eden od najpomembnejših kognitivnih procesov v okviru etičnega zavedanja racionalizacija.
Pogosto ljudje racionaliziramo svoja dejanja v luči ohranjanja lastnega interesa in samozavesti.
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Odvetniki se pri svojem delu nenehno soočajo s skušnjavami oziroma etičnimi problemi,
zaradi katerih so stalno na preizkušnji. Pri tovrstnih dilemah se sprašujejo, ali je njihovo
konkretno ravnanje v skladu s splošno in poklicno etiko.285 Marsikateri odvetnik se je že
znašel v situaciji, ko zaradi osebne preference ni ravnal popolnoma skladno s kodeksom in se
pri tem skril za interesom stranke.286 Način služenja prihodka odvetnika kot pogodbenega
izvajalca nenehno postavlja v konflikt interesov, ki ga ni mogoče nikoli popolnoma
odstraniti.287 Odvetnik namreč svetuje in priporoča določene storitve svojim strankam, ki se
ponavadi na pravo sploh ne spoznajo, nato pa služi z njihovim izvajanjem.288 Posledično je
vselej prisotno tveganje, da bi odvetnika zaslepil lastni finančni interes.289 Zapis etičnih
standardov je torej v prvi vrsti namenjen skrbi, da odvetniki na pošten način izvajajo svoje
delo, hkrati pa jim zapis predstavlja pomoč in vodilo v poklicnem življenju.290 Kodifikacija
etičnih načel pripomore tudi k utrjevanju zavesti o pripadnosti in spoštovanju odvetniškega
poklica.291
Kodeks odvetniške poklicne etike je potreben tudi zaradi javnosti, in sicer iz dveh razlogov:
na eni strani ponazarja, kaj lahko posamezniki pričakujejo od odvetnikov, po drugi strani pa

Racionalizacija pogosto tudi skuša zvaliti krivdo na zunanje dejavnike kot so na primer tretje osebe,
institucije ali zunanji vplivi. Nekateri avtorji zavzemajo stališče, da lahko racionalizacija vpliva na
posameznikovo pravno odločanje in (ne)etično ravnanje. Neetično obnašanje je torej več kot gola
posledica osebnostnih pomankljivosti, moralne šibkosti ali pomanjkanja etičega uvida. Treba se je
zavedati velikega vpliva, ki ga lahko ima nezavedni mentalni proces na naša (ne)etična ravnanja.
Odvetnik bo precej verjetneje etično ravnal, če bo v določeni situaciji razumel možne zunanje vplive
ali rizike avtomatične racionalizacije. Na drugi strani pa bo "etična slepota" hitreje nastopila, če bo na
odvetnikovo ravnanje prevladoval vpliv lastnega interesa, nezavednega sklepanja, profesionalnih in
kognitivnih faktorjev, delovnega mesta itd. K. Hall, Why good intentions are often not enough, v:
Reaffirming Legal Ethics (2010), str. 210, 213, 215-216 in 220.
284
Na medsebojno vplivanje opozoril na (ne)pošteno ravnanje kažejo poskusi, ki jih Ariely opisuje v
svoji knjigi. Zanimivo je, da naj bi tovrstna opozorila delovala celo pri ljudeh, ki sploh ne verjamejo v
določen moralni sistem (na primer božje zapovedi pri ateistih). D. Ariely, (Poštena) resnica o
nepoštenosti: kako lažemo vsem - še posebej sebi (2013), str. 53.
285
A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
286
Prav tam, str. 7.
287
D. Ariely, (Poštena) resnica o nepoštenosti: kako lažemo vsem - še posebej sebi (2013), str. 83.
288
Prav tam, str. 83.
289
Prav tam, str. 83.
290
Podoben namen najdemo tudi pri drugih kodeksih pravniške poklicne etike, kot na primer pri
Kodeksu sodniške etike. Komentar Kodeksa sodniške etike str.7.
291
Izredno pomembno je, da odvetniki (in vsi ostali pravniki) spoštujejo svoj poklic, in navsezadnje
tudi sebe kot odvetnike. (Samo)spoštovanje je v neposredni zvezi s kodificirano pravno etiko, saj le-ta
tvori neločljivi del pravniškega poklica. M. Cerar, Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja, Podjetje
in delo, (2011) 6-7, str. 1264.
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prispeva k ohranitvi in krepitvi ugleda oziroma zaupanja v odvetniški poklic.292 Neetično
obnašanje odvetnikov namreč škodi njihovemu ugledu.293 Etična načela so pomembna tudi
zaradi ohranjanja pravne kulture.294
Poleg razlogov, ki osmišljajo obstoj odvetniške poklicne etike, je le ta nujno potrebna tudi
zaradi vrednot, ki se z njo varujejo.295 Že v uvodu Kodeksa je zapisano, da morajo odvetniki
spoštovati etične dolžnosti zaradi načel demokratičnega razvoja in načel humanosti,
kulturnosti, spoštovanja resnice in pravice ter dostojanstva človeka.296
Ena od ključnih vrednot je zagotovo tudi avtonomija stranke. Če pogledamo Kodeks, lahko
opazimo, da se večina določil navezuje prav na odvetnikov odnos do svojih strank. Seveda so
s Kodeksom varovane tudi pravice drugih in posledično skupno dobro vseh.
Odvetnik nosi odgovornost tudi do pravnega reda, saj je s svojim delom dolžan prispevati k
udejanjanju pravne države in njenih poglavitnih nalog, kot je skrb za pravičnost.297
Odvetniška etika tako služi delovanje celotnega pravnega sistema in vladavini prava.

292

Če to preslikamo na sodniški poklic, bi isti namen lahko pripisali Kodeksu sodniške etike.
Komentar Kodeksa sodniške etike str.7.
293
Janez Kranjc opisuje spremembo izhodišč v zvezi s pomenom ugleda skozi čas s sledečimi
besedami: "Če je bila nekoč njegova glavna odlika tankovestnost v odnosu do tega, kaj je prav in kaj
ne, se danes zdi, da ga krepi predvsem "pogum" pri zanikanju obstoja različnih tradicionalnih
omejitev." Nekoč ugled strokovnjaka ni temeljil le na njegovi strokovnosti, temveč tudi načinu, kako
je to strokovnost udejanjal, pri čemer se je moral vzdržati tako nedopustnih kakor tudi nespodobnih
dejanj. V zvezi s tem Šime Ivanjko dodaja, da ugledu odvetnika še danes škodi, če prihaja
nepripravljen na sodne obravnave, se nespoštljivo vede do ostalih (sodnikov, tožilcev, odvetniških
kolegov, strank in drugih oseb s katerimi poklicno prihaja v stik), strokovna nepodkovanost,
neprizadevanje za pravičnost itd. J. Kranjc, Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna
praksa, (2007) 45, str. 6-9 in Š. Ivanjko, Sodobni problemi ugleda pravniškega poklica, Podjetje in
delo, (2003) 6-7, str. 1723-1734.
294
Pravna kultura ne pomeni le sprejemanja veljavnega pozitivnega prava kot zavezujočega, temveč
tudi prepričanje o potrebnosti ravnanja v skladu z etičnimi načeli. J. Kranjc, Ni vse, kar je dovoljeno,
tudi pošteno (spodobno), Pravna praksa, (2007) 45, str. 6-9.
295
Povzeto po učnem načrtu podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev v študijskem letu
2016/2017. Učni načrt podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev.
296
Preambula Kodeksa odvetniške poklicne etike.
297
J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15 in E. Petrič, Pogled
ustavnega sodnika na odvetništvo, Odvetnik, (2011) 54, str. 4.
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3.3 Etični trikotnik298
Odvetnik se pri svojem delu nenehno sooča z iskanjem ravnovesja med interesi svojih strank,
zahtevami prava in pričakovanji družbe.299 Zato bi lahko dejali, da je postavljen v nekakšen
etični trikotnik med stranko, pravom in družbo.300 V vsaki konkretni zadevi skuša doseči
najboljšo rešitev za lastno stranko, vendar mora pri tem spoštovati pravne in etične meje, ki
varujejo tudi ostale vpletene osebe, vladavino prava in druge vrednote.
Ker bo o odvetnikovih etičnih izzivih v odnosu do strank in prava več napisanega v
nadaljevanju, bi na tem mestu izpostavila odnos družbe do odvetniškega poklica. Že od
nekdaj v družbi odmevajo razni stereotipi in negativne podobe odvetnikov.301 Na primer v
začetku 15. stoletja se je rodilo reklo, po katerem so vsi juristi slabi kristjani, kar je tedaj
pomenilo, da so slabi ljudje.302 Tovrstne negativne predstave pa so kdaj vodile k močno
pretiranim odzivom na morebitne dejanske kršitve spodobnega ravnanja. Tako so leta 1545
kranjski deželni stanovi vsem odvetnikom za tri leta prepovedali nastop pred ljubljanskim
mestnim svetom, češ da naj bi določeni odvetniki v svojih izjavah žalili mestni svet.303 Razne
ljudske prispodobe ponazarjajo, da odvetnikom javnost že od nekdaj očita nečedna dejanja,
zlasti odiranje in neusmiljeno zaslužkarstvo.304 Tako podobo o odvetnikih si družba ustvarja
tudi na podlagi nepoštenih ravnanjih odvetnikov.305 V laični javnosti zasledimo tudi mnenje,
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Povzeto po učnem načrtu podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev v študijskem letu
2016/2017. Učni načrt podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev.
299
Prav tam.
300
V zvezi s tem odvetnik Rok Čeferin meni, da si odvetnikove dolžnosti do stranke in odvetnikove
obveznosti do družbene skupnosti le na videz nasprotujejo. R. Čeferin, Pravice in dolžnosti odvetnika
v razmerju do njegovih strank in do družbene skupnosti, Podjetje in delo, (2014) 6-7, str. 1015-1025.
301
V družbi že zdavnaj odmevajo različni stereotipi o pravnikih, med katerimi prevladujejo stereotipi
o odvetnikih. Slednji so namreč tisti, ki so v neposrednem stiku s strankami in jih je najlažje kriviti za
izgubljeno pravo, jim očitati pogoltnost itd. J. Kranjc, v: L. Bavcon, J. Kranjc in drugi, Prava pot
prava (2009), str. 31 in A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
302
Že tedaj so se pravniki skušali upreti mnogim kritikam (ki so vsebovale razne očitke, od oderuštva
do izkrivljanja resnice), in sicer tudi s prizadevanjem za sestavo neke vrste kodeksa pravniške
poklicne etike. J. Kranjc, v: L. Bavcon, J. Kranjc in drugi, Prava pot prava (2009), str. 32-33.
303
A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
304
Eno od ljudskih rekel se na primer glasi, da odvetnik zastonj odpre usta le tedaj, ko mu klobasa
pade z vilice. Naslednji resničen primer ponazarja, da se v tovrstnih prispodobah skriva vsaj kanček
resnice. Andrej Razdrih v svojem članku tako citira odvetnikovo pismo stranki, v katerem je očiten
odvetnikov namen odiranja stranke: "Spoštovani Ta in ta, sporočam vam, da sem se danes namenil
vzeti v roke vaš spis in ga preučiti. Žal so me druge obveznosti na sodišču od tega namena odvrnile. S
spoštovanjem! Stroški dopisa: 100 točk." A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
305
Negativno podobo o odvetnikih si javnost ustvarja tudi na podlagi (odmevnih) primerov neetičnega
obnašanja odvetnikov v praksi. Naslednja dva primera, ki predstavljata odvetnikovo izdajo lastnega
klienta za dosego osebne koristi, sta zagotovo v družbi pustila slab vtis. V prvem primeru je nek
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da zavržna ravnanja odvetnikov niso (ustrezno) obravnavana in sankcionirana,306 odvetniki pa
so preplačani glede na koristi, ki jih zagotavljajo družbi.307
Slab ugled odvetnikov v naši družbi izvira na eni strani iz splošne javnosti oziroma človeške
psihe in medijev, na drugi pa iz nosilcev odvetniškega poklica.308 Mediji "radi" poročajo o
nepoštenih odvetnikih, družba pa si na tej podlagi ustvarja napačne in posplošene
predstave.309 Tu problem tiči zlasti v nerazumevanju in nepoznavanju prava s strani družbe.310
Drugi del bremena seveda nosijo odvetniki sami, kajti "tudi na odvetniških poljanah raste
plevel".311 Prav pri etičnih izzivih se ta "plevel" hitro pokaže in prepozna.

4. Kodeks odvetniške poklicne etike in etični izzivi odvetništva
Odvetniki se pri svojem delu soočajo z raznolikimi etičnimi izzivi, na katere pogosto ni
možno enoznačno odgovoriti. Pri etičnih izzivih lahko posameznik naleti tudi na notranjo
dilemo, pri kateri je primoran izbirati med dvema (ali večimi) ponotranjenima načeloma, ki si

slovenski odvetnik v medijih "raztrgal" svojo bivšo stranko (župana) tik pred županskimi volitvami,
ko je prevzel zastopanje svetnikov iz opozicije proti istemu županu. V drugem primeru pa je odvetnik
vložil predlog za stečaj proti družbi, ki jo je on sam v preteklosti dolga leta zastopal. Prav tam, str. 7.
306
Prav tam, str. 7.
307
W. F. Newton, v: W. F. Newton (ur.), T. W. Floyd (ur.) in drugi, The lawyer as a professional
(1991), str. 5.
308
L. Varanelli, Odvetnikova etika pod drobnogledom, Odvetnik, (2013) 63, str.3-4.
309
Pri tem Luigi Varanelli opozarja na sledeče: "Odvetniki, ki dobro, vestno in pošteno delajo in
opravljajo svoje poslanstvo, niso del te resnice, niso zanimivi, si ne zaslužijo prostora »pod svobodnim
soncem«. Slavohlepni in pohlepni odvetniki, ki kot hrastovo listje v svetlobi žarometov napajajo svoj
ego in svoj obstoj, postanejo zrcalo odvetniškega poklica, prapor, ki zavihra v zavesti ljudi, kadar se
je treba »spomniti« na kakega nepoštenega odvetnika." Prav tam, str. 3-4.
310
Družba zaradi tega pogosto neutemeljeno obsoja ravnanja odvetnikov. Širša javnost se bo na primer
zgražala nad odvetnikom, ki se je v mejah dovoljenih procesnih dejanj, poslužil instituta zastaranja,
zaradi česar je obdolženec ostal nekaznovan. Nadalje laična javnost pogosto razume odvetnikovo
prizadevanje, da sodišče njegovi stranki odmeri najnižjo možno kazen (ali jo celo oprosti), kot pomoč
storilcem kaznivih dejanj, da se izognejo zasluženi kazni. S. Pečenko, Še nekaj besed o odvetniški
poklicni etiki, Odvetnik, (2012) 57, str. 35 in R. Čeferin, Pravice in dolžnosti odvetnika v razmerju do
njegovih strank in do družbene skupnosti, Podjetje in delo, (2014) 6-7, str. 1015-1025.
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L. Varanelli, Odvetnikova etika pod drobnogledom, Odvetnik, (2013) 63, str.3-4.
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med seboj nasprotujeta.312 Pomoč pri reševanju tovrstnih izzivov nam predstavlja zlasti
vprašanje, kaj je oziroma ni prav.313
Pri odvetnikovem delu se pojavljajo etični izzivi tako v odnosu do strank in kolegov, kakor
tudi do javnosti.314 Neetična ravnanja pa se v praksi odvijajo tudi znotraj odvetniških pisarn,
kar lahko vpliva na "zunanja" ravnanja zaposlenih.315 Pomembno je, da se etika uresničuje že
za štirimi stenami odvetniških pisarn, nato pa tudi povsod drugod.316
O etičnih izzivih je priporočljivo razpravljati, saj si njihovo reševanje pogosto različno
predstavljamo.317 V nadaljevanju bodo opisane odvetnikove etične dolžnosti v razmerju do
strank, drugih oseb, prava in pravosodnega sistema.318 Večina teh dolžnosti izhaja iz Kodeksa
odvetniške poklicne etike. Pozornost bo tako posvečena zlasti vprašanju, ali slovenski
odvetniški Kodeks na ustrezen način ureja odvetniško etiko in naslavlja njene izzive, ki se
pojavljajo v praksi.
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To definicijo Vesna Bergant Rakočević povzema iz uvoda ankete, nastale v okviru Raziskave o
moralno-etičnih dilemah sodnikov, ki jo je pripravila Komisija za preprečevanje korupcije v
sodelovanju z GRECO ("The Group of States against Corruption - skupina držav proti korupciji", ki
kot organ Sveta Evrope deluje od leta 1999). V. Bergant Rakočević, Kaj je/ni etično, Pravna praksa,
(2014) 15, str. 33.
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določenega ravnanja. Strogo gledano je prvo vprašanje etično, drugo pa pravno, vendar ju kljub temu
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A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
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odvetnikov, ki so izvršena zunaj odvetniške družbe. Na podlagi podatkov študije (ki jo je opravil
avstralski pravniški svet "Law Council of Australia's National Attrition and Re-engagement Study
(NARS)", objavljene leta 2014) pa je bilo ugotovljeno, da se neetična ravnanja, kot so nadlegovanje,
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Avtorici članka zagovarjata stališče, da se neetično obnašanje znotraj odvetniške družbe odraža
navzven, saj je verjetno, da bo imelo vpliv na ravnanja posameznih odvetnikov, ki so zaposleni v tej
družbi. P. D. Baron, L. C. Corbin, Ethics begin at home, Legal ethics, 19 (2016) 2, str. 281-282 in 292.
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Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nusdorfer je na posvetu, ki sta ga dne, 21. junija 2017,
organizirala Državni svet in OZS, omenila, da se tudi pri Varuhu človekovih pravic srečujejo s
pritožbami, da se v odvetniških pisarnah izkorišča mlajše sodelavce. P. Maček, Vloga odvetništva v
Republiki Sloveniji, Odvetnik, (2017) 81, str. 45-47.
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V. Bergant Rakočević, Kaj je/ni etično, Pravna praksa, (2014) 15, str. 33.
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Struktura je povzeta po učnem načrtu podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev v
študijskem letu 2016/2017. Učni načrt podiplomskega predmeta Etika pravniških poklicev.
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4.1 Etične dolžnosti odvetnika v odnosu do svojega dela
Odvetniki imajo veliko in resno odgovornost, kar opazimo že pri odgovoru na vprašanje, kaj
vse lahko dober odvetnik doseže in slab zavozi.319 Odvetnik ima tri temeljne odgovornosti, in
sicer v razmerju do mandanta, pravnega reda in do poklicnega dostojanstva.320 Ključno
odgovornost ima tudi do etičnih pravil in načel, kajti sleherni dan mu je predočen interni izpit
iz etike.321
Odvetnik si mora v poklicnem in zasebnem življenju prizadevati za ohranitev lastne časti in
časti odvetniškega poklica, za varovanje ugleda odvetništva in za spoštovanje človekovega
dostojanstva.322 Prav tako si mora pridobiti in ohranjati zaupanje svojih strank, sodnih in
drugih organov.323
Ena od najpomembnejših etičnih postulatov je v kodeksu zapisano načelo neodvisnosti, ki
slehernemu odvetniku narekuje ohranitev brezpogojne in popolne neodvisnosti od vsakega
zunanjega vpliva pri obrambi strank.324 Odvetnik mora biti strokovno in intelektualno
avtonomen,325 pri tem pa je dolžan spoštovati resnico in zakonitost ter izkazovati iskrenost in
državljanski pogum.326 Načelo neodvisnosti odvetniku tudi prepoveduje, da bi slepo sledil
vsakršnim željam svoje stranke, katere mora upoštevati le kolikor so skladne s pravnimi in
etičnimi določili.327
Naslednja etična dolžnost odvetnika je zahteva po strokovnosti. Odvetnik mora svoje
strokovno znanje nenehno izpopolnjevati in z njim tudi pomagati ostalim odvetnikom,
odvetniškim kandidatom in odvetniškim pripravnikom pri njihovi izobrazbi.328 Zelo
pomembno je, da se odvetnikova splošna in pravniška kultura odraža v vsem njegovem
delovanju, ravnanju in odnosu do vsakogar.329
319

J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
Prav tam, str. 15.
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A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
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meja. J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
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Odvetnik mora pri svojem delovanju upoštevati tudi določila o nezdružljivosti, kajti določenih
dejavnosti in funkcij ne sme opravljati. Na splošno bi lahko dejali, da so z odvetništvom
nezdružljivi vsi posli in aktivnosti, ki škodujejo časti, neodvisnosti ali ugledu odvetništva.330
Natančneje, z opravljanjem odvetniškega poklica je nezdružljivo opravljanje druge dejavnosti
kot poklica (razen dejavnosti na znanstvenem, pedagoškem, publicističnem in umetniškem
področju), plačanih državnih služb, notariata, poslovodnih funkcij v gospodarski držbi ali
drugi pravni osebi331 in drugih poslov, ki nasprotujejo ugledu in neodvisnosti tega poklica.332
V določenih primerih pa odvetniku opravljanje odvetniškega poklica le miruje, kajti svoj
odvetniški poklic mora opravljati dejansko in stalno.333 Ob sodelovanju v izvršni oblasti oseba
ne sme hkrati opravljati odvetniškega poklica, pri izvrševanju predstavniške funkcije pa le-te
ne sme izkoriščati v odvetništvu.334

4.2 Poklicne etične dolžnosti odvetnika v odnosu do stranke
Razmerje med odvetnikom in stranko je temeljnega pomena za odvetniški poklic. Poglavitne
dolžnosti odvetnika do stranke so kvalitetno opravljati delo, varovati strankino zaupanje,
obveščati stranko o zadevi in se izogibati konfliktom interesov.335
Med odvetniki opažamo različne vzorce delovanja v odnosu do stranke. Nekateri odvetniki
primere rešujejo po "tehničnem" postopku, v katerem le brezosebno izvajajo pravo. 336 Ostali
stranko le na videz vključijo v postopek, ki ga vodijo na paternalističen način in dejansko
sledijo le svojim predstavam o zaželenih ciljih stranke.337 Obstajajo pa tudi odvetniki, ki
stranko s primerom popolnoma seznanijo in ji s pomočjo strokovnega znanja omogočijo, da
igra aktivnega igralca v procesu odločanja.338 Ne glede na vzorec delovanja lahko ugotovimo,
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333
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L. R. Patterson, Lawyer's law: procedural, malpractice & disciplinary issues (1998), str. 103.
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Tovrstne vzorce delovanja odvetnikov v odnosu do strank je dne, 1. februarja 2001, na predavanju
Sociološkega kluba Pravne fakultete v Ljubljani predstavila prof. Susan Saab Fortney z University of
Texas School of Law, ki je v študijskem letu 2000/2001 gostovala na Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani (vodila je seminar z naslovom"Comparative Legal Ethics in a Changing World"). T.
Koprivec, Mladi pravniki: Sociološki klub PF - Pravo in etika, Pravna praksa, (2001) 8-9, str. 20.
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da vidiki njunega odnosa (kot so strankina zaznava odvetnikove vloge, odvetnikova
samopodoba in odvetnikov vtis o posamezni stranki) vplivajo na potek konkretne zadeve.339
Da lahko govorimo o odvetnikovih etičnih dolžnostih v razmerju do stranke, mora odvetnik
najprej prevzeti zastopanje konkretne stranke. Načeloma se lahko odvetnik prosto odloči, ali
bo zastopal stranko, ki se je nanj obrnila.340 Izjema velja le, ko se odvetnik uvrsti na seznam
zagovornikov po uradni dolžnosti oziroma seznam odvetnikov, ki izvajajo storitve brezplačne
pravne pomoči. Tedaj mora ob pozivu sodišča odvetnik sprejeti zastopanje konkretne stranke,
razen, če je podan kateri od zakonsko naštetih ali ostalih upravičenih razlogov za odklonitev
zastopanja.341
Zakon torej le določa, kdaj morajo odvetniki zastopanje odkloniti, recimo v primeru, da je v
isti zadevi on sam ali kak drug odvetnik iz iste odvetniške pisarne zastopal nasprotno stranko,
da je bil v isti zadevi sodnik, državni tožilec, itd.342 Po drugi strani naj odvetnik ne bi odklonil
zagovora zgolj zato, ker je uspešna obramba določene stranke težka.343 Če to kljub pravilu
poklicne etike stori, mora stranki poskušati najti drugega odvetnika.344
Če odvetnik nima na voljo pravnih sredstev, s katerimi bi lahko pomagal stranki v stiski, naj ji
skuša pri reševanju problema kako drugače svetovati.345
Odvetnik ne sme odkloniti pravne pomoči v nujnih primerih, četudi stranka ni zmožna
predložiti primernega plačila.346 Zastopanje socialno šibkih oseb bi morala biti običajna in
častna naloga odvetnikov, ki jo morajo opravljati s posebnim razumevanjem.347
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Ko odvetnik sprejme zastopanje določene stranke, mora le to izvrševati vestno, pošteno,
skrbno in po načelih odvetniške poklicne etike.348 Že zakon torej med osnovna vodila uvršča
spoštovanje poklicne etike. Nepoštena ravnanja nakazujejo, da odvetnika bolj zanimata lastna
kariera in zaslužek kot pa strankini legitimni interesi. 349 Zagotovo odvetnik ne sme stranke
obravnavati kot objekt, preko katerega lahko (dobro) zasluži.350
Odvetnik je na podlagi Kodeksa strankam dolžan zagotoviti pravno pomoč.351 Odvetnik se
sme poslužiti vsakega pravnega sredstva, za katerega meni, da lahko koristi njegovi stranki.352
To je zapisano tako v Zakonu o odvetništvu kakor v Kodeksu odvetniške poklicne etike, čigar
41. člen pravi: "Odvetnik je dolžan vestno in požrtvovalno zastopati in zagovarjati stranko
tako da uporabi zanjo vsa možna in dopustna zakonita sredstva."353 Vsak odvetnik se mora
odlikovati v trdni obrambi ustavnih svoboščin in zakonskih pravic ter koristi svojih strank.354
Nadalje morata odvetnika odlikovati strokovnost in profesionalnost.355 Pri tem ga obvezujeta
dolžnosti lojalnosti in zaupnosti oziroma varstva poklicne skrivnosti.356
Načelo zaupnosti je eno od temeljnih načel, ki narekuje odnos med odvetnikom in stranko.
Nespoštovanje tega načela krši zakon, kodeks in tiho pogodbo o zaupnosti.357 Zaupanje
stranke mora odvetniku predstavljati osnovno vodilo, kajti središče njegovega dela sta prav
stranka in njena zadeva.358
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354
Prvi odstavek 9. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
355
Ta dolžnost se kaže v tem, da se mora odvetnik nenehno izobraževati. Prav tako pa je dolžan
ravnati profesionalno, kar pomeni, da mora v primeru stiske s časom določeno stranko zavrniti ali pa
si izboriti toliko časa, kolikor je potrebno za pripravo kakovostne obrambe. J. Kranjc, Kaj je etika in
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V luči načela zaupnosti odvetnik ne sme sprejeti zastopanja osebe, ki je v isti ali drugi zadevi
nasprotna stranka osebi, ki jo trenutno zastopa.359 Enega od spornih etičnih izzivov na
področju zaupnosti zagotovo predstavlja prevzem zastopanja določene osebe zoper svojo
sedanjo ali nekdanjo stranko.360 V zvezi s tem je bil leta 2009 dopolnjen Kodeks odvetniške
etike s pravilom, po katerem odvetnik tudi po prenehanju pooblastilnega razmerja ne sme
prevzeti zastopanja zoper svojo bivšo stranko, če bi lahko s tem prekršil načelo zaupnosti.361
Četudi slovensko odvetništvo ne pozna absolutne prepovedi zastopanja zoper svojo nekdanjo
stranko, kodeks tovrstna ravnanja relativno strogo obravnava.362 Pri tem se mi poraja
vprašanje, ali sta zakon in kodeks do teh ravnanj resnično dovolj stroga. Po eni strani bi lahko
odgovorili pritrdilno, saj je verjetnost, da odvetnik prevzame primer proti svoji bivši stranki
precej visoka, ker je Slovenija majhna država, prav tako pa se njeni državljani radi pravdajo.
Na omenjeno vprašanje bi lahko odgovorili tudi negativno, kajti pri nas imamo široko izbiro
odvetnikov, poleg tega pa je načelo zaupnosti eno od temeljnih načel odvetništva. Menim, da
slednji razlog pretehta, zaradi česar bi lahko uvedli absolutno prepoved zastopanja zoper
bivšo stranko.363 Načelo zaupnosti je osnova, na kateri je zgrajeno vsakršno odvetnikovo
razmerje s stranko. Prav zato bi ga v celoti morali zavarovati, tako med trajanjem, kakor tudi
po prenehanju tega razmerja. Menim, da kodeks in zakon nista dovolj stroga pri ureditvi tega
vprašanja, zaradi česar bi bile potrebne določene spremembe.
V luči zaupnega razmerja mora odvetnik vse, kar mu stranka zaupala ali kar je kot zaupno
zanjo izvedel, varovati kot poklicno tajnost.364 Odvetnik mora tudi sam vestno oceniti, kaj
stranka želi varovati kot tajno.365 Že dejstvo nudenja pravne pomoči določeni osebi mora
varovati kot tajen podatek.366 Dolžnost varovanja poklicne tajnosti obvezuje tudi vse ostale
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zaposlene v odvetniški pisarni.367 Ta dolžnost velja tudi za vsebine odvetnikovih spisov, celo
po prenehanju zastopanja in pri uničenju arhiva zaključenih zadev.368
Le v treh taksativno našetih situacijah je odvetnik razrešen dolžnosti varovanja tajnosti, in
sicer v primeru, če je to potrebno zaradi varovanja njegovih pomembnih osebnih interesov, če
ga stranka odveže te dolžnosti in če bi bilo odkritje tajnosti v očitno korist stranke.369
Odvetnik mora svojo stranko tudi stalno seznanjati s potekom zadeve in jo poučiti o določenih
stvareh.370 Prav tako mora stranki predstaviti približno oceno stroškov zastopanja in tveganje
za njihovo plačilo ter obvestilo o možnosti pridobitve brezplačne pravne pomoči.371 Odvetnik
naj bi socialno šibkim pri odmeri plačila prizanesel ali jim nagrade za delo sploh ne
zaračunal.372
Ker gre pri zastopanju za dvostransko razmerje, lahko vsaka od strank odpove bodoče
zastopanje. Odvetnik tega ne sme storiti ob neprimernem času ali v okoliščinah, ko bi bilo to
za stranko škodljivo.373 Odvetnik naj ne bi odpovedal že prevzetega zagovora, zlasti ne, če bi
se s tem poslabšal strankin položaj kot obdolženca, če ni možno takoj dobiti drugega
zastopnika ali, če kot zagovornik ni uspel s procesnimi in obrambnimi predlogi. 374 V ostalih
primerih lahko odvetnik vselej odpove pooblastilo, pri čemer je zaradi morebitne potrebne
odvrnitve škode to stranko dolžan še en mesec zastopati.375 Ta dolžnost ne veže odvetnika, če
odpove zastopanje stranka sama, kar lahko stori kadarkoli.376
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370
Več v: 44. in 45. členu Kodeksa odvetniške poklicne etike.
371
38. člen in 45. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
372
Prvi odstavek 46. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
373
O odpovedi nadaljnjega zastopanja naj se odvetnik skuša s stranko sporazumeti. Po potrebi naj
zahteva mnenje območnega zbora odvetnikov. 39. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
374
Tretji odstavek 40. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
375
12. člen ZOdv.
376
Prav tam.
368
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4.3 Etični izzivi v razmerju do drugih
Čeravno so spiritus agens odvetnikovega delovanja njegove stranke, je izredno pomemben
tudi odvetnikov odnos do nasprotnih strank, drugih odvetnikov in ostalih sodelujočih v
konkretnih postopkih. Odvetnik mora pri svojem delu vselej v uvid vzeti tudi ostale
vpletene.377 Upoštevati mora sledeče: "Mera prava ni samo moja mera, vselej gre tudi za
mero do drugega."378 Odvetnik je del pravosodnega sistema, zatorej njegova naloga ni le
varovanje interesov lastne stranke.379
Prav tako mora odvetnik spoštovati zaposlene v lastni odvetniški pisarni, sodne uslužbence in
vse ostale, s katerimi prihaja v stik zaradi svojega dela.

4.3.1 Odvetnikove etične dolžnosti do nasprotne stranke
Odvetniki morajo spoštovanje, poštenost in ostale etične prvine izkazovati tudi ostalim
strankam v postopku, ne glede na to, ali gre za nasprotno stranko ali soobdolženo osebo. V
razmerju do nasprotne stranke mora odvetnik spoštovati etične norme, si prizadevati za mirno
rešitev spora ter skušati z obzirnostjo in objektivnostjo preprečiti morebitno zaostritev
sporov.380 Pri tem je upravičen verjeti v tisto, kar mu o sporni zadevi pove njegova stranka.381
Pomembno je, da strankino razpoloženje do nasprotne stranke ne narekuje odvetnikovega
odnosa do te osebe.382 V primeru osebnega znanstva odvetnika z nasprotno stranko ta
okoliščina predstavlja razlog za odklonitev zastopanja proti tej osebi.383

377

Odvetnikom se večkrat očita, da postavljajo interese svojih strank nad interesi vseh ostalih. Na
slednje morajo biti zelo previdni, kajti v zvezi s tem se hitro znajdejo v etično vprašljivih situacijah. D.
Markovits, Legal ethics from the lawyer's point of view, Yale Journal of Law & the Humanities, 15
(2003), str. 213.
378
Odvetnik mora vselej upoštevati interese vseh udeleženih v postopku, in ne le interese svojih
strane. V praksi pogosto temu ni tako. To ponazarja na primer odpoved pooblastila odvetniku z
namenom zavlačevanja postopka. Taka odpoved, ki upošteva le lastni interes, predstavlja zlorabo
pravice. Odvetniku, ki svetuje stranki tovrstno ravnanje, je moč očitati neetično opravljanje svojega
poklica. M. Pavčnik, Iskanje opornih mest (2017), str. 104-106.
379
To je med drugim poudarila Nina Betteto na okrogli mizi na Dnevih slovenskih pravnikov leta
2013. Dodala je tudi, da bi se sleherni odvetnik pri tem moral zavedati, da namen ne opravičuje
sredstev. N. Weber, Etika je dolžnost, Odvetnik, (2013) 63, str. 56-57.
380
Drugi odstavek 54. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
381
K. Plauštajner, Odnos odvetnika do nasprotne stranke, Pravna praksa, (2004) 7, str. 13.
382
Prvi odstavek 54. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
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Odvetnik se mora do nasprotne stranke obnašati spoštljivo. Zagotovo je ne sme ustno ali
pisno žaliti, smešiti, zmerjati in ji groziti.384 Kodeks izrecno določa, da opravičljivo opozorilo
na stroške postopka ali kazenski pregon ali kaj podobnega, ne pomeni prepovedane
grožnje.385
Izjemno pomembno je določilo kodeksa, ki odvetniku prepoveduje izkoriščati zmoto,386
nepoučenost ali boječnost nasprotne stranke, da bi dosegel neupravičen uspeh za lastno
stranko.387 To velja še toliko bolj, če nasprotna stranka nima pravnega zagovornika.388 Za
povrh naj bi odvetnik v kazenskem postopku ne gradil obrambe svoje stranke na
obremenjevanju drugih obdolžencev, če to ni nujno za uspešno obrambo.389
Prav tako ne sme odvetnik nasprotni stranki povzročati nepotrebnih stroškov.390 V primeru
nepremišljenih in morda žaljivih izjav nasprotne stranke, izrečenih v postopku proti njegovi
stranki ali njemu samemu, naj odvetnik svoji stranki odsvetuje kazenski pregon.391
Odvetnik naj bi skladno z željami svoje stranke skušal rešiti spor z opominom nasprotni
stranki in primernim rokom za prostovoljno izpolnitev.392 Dolžan si je namreč prizadevati za

383

Odvetnik lahko vseeno prevzame zastopanje stranke proti poznani osebi pod pogojem, da svojo
stranko obvesti o tem posebnem odnosu, ki ga ima z nasprotno stranko. 56. člen Kodeksa odvetniške
poklicne etike.
384
Prvi odstavek 59. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
385
Drugi odstavek 59. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
386
To pomeni, da odvetnik ne sme izkoriščati nasprotne stranke tako, da bi jo s svojim aktivnim
ravnanjem spravil ali skušal spraviti v zmoto. E. Zakonjšek, Odnos do nasprotne stranke (Teze za
razpravo), Podjetje in delo, (2009) 6-7, str. 1384-1391.
387
To izrecno določa 55. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike. Pri tem je poleg spoštovanja etičnih
(in seveda zakonskih) načel pomembno, da odvetnik spoštuje tudi načelo sorazmernosti. Odvetnik
mora presoditi nujnost in primernost lastnega ravnanja glede na cilj, ki je obramba svoje stranke. Prav
tam, str. 1384-1391.
388
55. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
389
Drugi odstavek 27. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
390
V primeru objestnosti nasprotne stranke, ki nima odvetnika, jo je odvetnik dolžan opozoriti na
posledice postopka (stroške itd.). 58. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
391
Če to ni potrebno za zavarovanje strankinih interesov, naj odvetnik svoji stranki v tovrstnih
primerih odsvetuje kazenski pregon, saj so take izjave plod napetosti, ki jih izzove tak postopek. Kljub
temu določilu pa se v praksi pogosto vlagajo vsa možna pravna sredstva zoper nasprotne stranke. E.
Zakonjšek, Odnos do nasprotne stranke (Teze za razpravo), Podjetje in delo, (2009) 6-7, str. 13841391. in 60. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
392
58. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
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najbolj gospodarno rešitev zadeve.393 Svoji stranki mora v tej luči svetovati in skušati doseči
sporazum ali alternativno rešitev zadeve.394

4.3.2 Odvetnikov odnos do drugih sodelujočih v postopku
Odvetnik je dolžan izkazovati spoštovanje tudi nasproti ostalim udeležencem postopka, kot so
priče, intervenienti itd.395 Že sam Kodeks odvetniku veleva, da mora vselej upoštevati pravila
o lepem vedenju, se odlikovati v humanosti in spoštovanju človekovega dostojanstva ter si
prizadevati za višjo kulturo v medčloveških odnosih.396
Pri tem naj opozorim, da je nekaterim sodelujočim v postopku zagotovljeno enako varstvo
kakor sodnikom. V mislih imam izvedence, ki so na podlagi sodne prakse našega ustavnega
sodišča obravnavani kot podaljšana roka sodišča.397

4.3.3 Etične obveznosti odvetnika do odvetniških kolegov
Etični problemi v odnosu do kolegov nastajajo predvsem zaradi vse manjše kolegialnosti in
večje tekmovalnosti.398 Etični izziv zagotovo predstavljajo vse oblike nelojalne konkurence in
samoreklamiranje.399
Odvetniški kodeks vsebuje izrecno prepoved reklamiranja in vodilo, da naj med seboj
odvetniki tekmujejo le s kakovostjo svojega dela.400 Ker je torej reklamiranje odvetnikove
dejavnosti v Sloveniji prepovedano,401 sme odvetnik javnosti posredovati le stvarne, resnične

393

60.a člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
Prav tam.
395
P. Čeferin, Odvetnik in etika, Podjetje in delo, (2007) 6-7, str. 1573-1581.
396
Drugi odstavek 8. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
397
Ustavno sodišče RS je v odločbi Up-309/05 zapisalo, da je treba sodne izvedence šteti za sodne
pomočnike, zaradi česar je njihovo varstvo strožje kot sicer. Odločba US Up-309/05 z dne 15.5.2008.
398
A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
399
Prav tam, str. 7.
400
22. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
401
Prepoved reklamiranja velja za odvetnike oz. člane zbornice. Oglaševanje storitev pa ni
prepovedano podjetjem, ki se ukvarjajo s pravnim svetovanjem (kot so na primer t.i. "odškodninska
podjetja"), kar je zagotovo sporno. Problem tiči tudi v tem, da nekateri člani Odvetniške zbornice
Slovenije s temi podjetji sodelujejo. S. Ternik, Dileme o ustreznosti ureditve oglaševanja odvetniških
storitev pri nas, Odvetnik, (2004) 22, str. 17.
394

56

in poklicno relevantne podatke.402 Odvetnik ne sme v javnosti hvaliti lastnega dela, navajati
uspešnih zadev, se bahati z vplivnimi zvezami in poznanstvi, omalovaževati delo ostalih
odvetnikov, podajati neresnične ali zavajajoče izjave o svojem delu, dajati reklamna darila,
uporabljati svetlobne reklame itd.403 Obstajajo argumenti, ki podpirajo in nasprotujejo taki
absolutni prepovedi oglaševanja.404 Nekateri strokovnjaki nasprotujejo slovenski "per se"
prepovedi oglaševanja v odvetniškem poklicu.405 Menijo, da je taka ureditev zastarela in
prestroga.406 V določenih državah,. kot na primer v Združenih državah Amerike, pa je
oglaševanje odvetniških storitev dovoljeno.407
Čeprav se strinjam z določenimi argumenti proti trenutni ureditvi, menim, da ima prepoved
reklamiranja več dobrih kot slabih plati. Ta etična prepoved preprečuje razmah odvetništva
402

Odvetnik sme na spletni strani objaviti resnične in relevantne podatke o svoji pisarni (naslov,
delovni čas, področje dejavnosit ipd.). Prav tako sme v roku 30 dni od otvoritve ali prenovitve pisarne
v sredstvih javnega obveščanja objaviti obvestilo o začetku in kraju poslovanja ali preselitvi. 23. člen
Kodeksa odvetniške poklicne etike.
403
Kodeks primeroma našteva te in ostale prepovedane dejavnosti reklamiranaj. Več v drugem
odstavku 23. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
404
Obstajajo argumenti za in proti oglaševanju odvetniških storitev. Po eni strani bi oglaševanje lahko
dovolili, saj je odvetnik poslovni subjekt, ki deluje po tržnih principih. Prav tako bi s tem vplivali na
znižanje cen in povečanje kakovosti storitev ter pospešili konkurenco. Po drugi strani pa bi moralo
oglaševanje še naprej ostati prepovedano, ker je to častivreden poklic, ki je nezdružljiv z
oglaševanjem. Prav tako bi reklamiranje lahko vodilo v neprimerno in nespodobno tekmovalnost,
zniževanje kvalitete storitev, pretirano uporabo odvetniških storitev itd. S. Ternik, Dileme o
ustreznosti ureditve oglaševanja odvetniških storitev pri nas, Odvetnik, (2004) 22, str. 17 in H. Jenull,
Odvetnik in javnost, Odvetnik, (1999) 4, str. 13.
405
V slovenski zakonodaji le redko najdemo prepoved reklamiranja, poleg odvetniškega poklica je
namreč uzakonjena le še pri tobačnih izdelkih in delu na črno. Nekateri menijo, da bi zakonodajalec
moral prepovedati le neetične oblike reklamiranja. Tako se morajo na primer tudi v ZDA odvetniki
kljub dovoljenemu oglaševanju držati določenih etičnih mej reklamiranja. V tej luči Janez Tekavc
kritizira ureditev, ki popolnoma prepoveduje reklamiranje odvetništva. Meni, da Ustava RS ne daje
pravne podlage za prepoved reklamiranja odvetništva. Po njegovem mnenju bi bilo bolje, če bi
namesto ustnega izročila poznali mehanizem javne transparentnosti trditev, ki jih odvetniki postavljajo
o sebi oziroma svojem delu. J. Tekavc, Odvetništvo: prepoved reklamiranja odvetnikov, Pravna
praksa, (2002) 40, str. 28-30.
406
Tudi Hinko Jenull se ne strinja s trenutno ureditvijo, ki je po njegovem mišljenju kazuistična in
zastarela. Za povrh pa naj bi kodeks po mnenju Jenulla širil že tako strogo zakonske določbe glede
mej javnega nastopanja in prepovedanega reklamiranja. Prav tako so neustrezne tudi sankcije
(disciplinski ukrepi). Odvetniku bi bilo namreč primerneje naložiti javno objavo ugotovitve o
disciplinski kršitvi in objavo izrečene sankcije. Tovrstna sankcija bi izničila učinke nedopustne
reklame ter hkrati imela preventivne in represivne učinke. H. Jenull, Odvetnik in javnost, Odvetnik,
(1999) 4, str. 13.
407
Prvi amandma ameriške ustave zagotavlja svobodo izražanja tudi odvetnikom, ki na tej podlagi
smejo reklamirati svoje storitve. Tako je odločilo ameriško vrhovno sodišče, in sicer v znamenitem
primeru Bates v. State Bar of Arizona (433 U.S. 350, leto 1977), v katerem je sodišče odločilo v prid
odvetnika, ki je v časopisu objavil oglas, vsebujoč tarifo njegovih odvetniških storitev v primeru
sporazumne razveze zakonske zveze. S. Ternik, Dileme o ustreznosti ureditve oglaševanja odvetniških
storitev pri nas, Odvetnik, (2004) 22, str. 17.
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kot gole komercialne dejavnosti, ki bi se jo v družbi vsepovprek oglaševalo. Zagotovo je s
tako prepovedjo težje najti (dobrega) odvetnika, a tudi reklama ne bi nič povedala o kvaliteti
odvetniških storitev, hkrati pa velja, da "dober glas seže v deveto vas".
Nadalje razni medijski nastopi odvetnikov, katerih (edini) namen je samopromocija, znižujejo
ugled pravniškega poklica.408 Odvetniki, ki podajajo komentarje, pravna mnenja in stališča v
medijih lahko načnejo vprašanje njihove strokovne moralnosti.409 Prav zato odvetnikovo
nastopanje v medijih in kršitev prepovedi nedopustnega reklamiranja presojamo zlasti z
vidika namena, zaradi katerega se v medijih pojavlja.410 Pogosto veljajo sledeče besede
odvetnika Luigija Varanellija: "Tisti odvetniki, ki niso v rumenem tisku, visoko nosijo zastavo
odvetništva."411
Poleg reklamiranje je prepovedana tudi nelojalnost, "za kar šteje vsako pridobivanje strank s
ponudbami, obljubami uspeha, ponujanjem cenejšega zastopanja, obljubljanje provizij ali
nagrad za pridobivanje strank in sodelovanje z zakotnimi pisači."412 Tudi s to prepovedjo se
skuša preprečiti, da bi se odvetništvo prelevilo v "tržnico", kjer bi odvetniki s praznimi
obljubami in barantanjem skušali pridobiti nove stranke in hitri zaslužek.
Odvetniki se morajo izogibati nepotrebnim nastopom v sredstvih javnega obveščanja.413 Če v
njih že morajo nastopiti, pa so dolžni spoštovati orisani prepovedi in ostale določbe
kodeksa.414 Seveda morajo pri tem ravnati v korist stranke in na podlagi njene privolitve.415
408

Zapisano velja za medijske nastope odvetnikov kakor tudi ostalih pravnikov. Tako slabo luč na
pravnike ne mečejo le nepravilnosti pri opravljanju dela, temveč tudi neprimerni nastopi v javnosti. J.
Kranjc, Pravniki kot zgled?, Pravna praksa, (2011) 27, str. 3.
409
Marijan Pavčnik pri tem opozarja na sledeča spolzka tla, na katerih se znajdejo lahko pravniki:
"Blišč javnega nastopanja je nekaterim tako močno zlezel pod kožo, da mu dajejo prednost pred
strokovnostjo." M. Pavčnik, Vprašanje moralnega razumevanja prava, Pravna praksa, (2014) 21, str.
6.
410
S. Ternik, Dileme o ustreznosti ureditve oglaševanja odvetniških storitev pri nas, Odvetnik, (2004)
22, str. 17.
411
N. Weber, Etika je dolžnost, Odvetnik, (2013) 63, str. 56-57.
412
24. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
413
Prvi odstavek 25. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
414
Pri nastopih v sredstvih javnega obveščanja mora odvetnik spoštovati zlasti prepovedi reklamiranja
in nelojalnosti. Odvetnik je v konkretni situaciji dolžan novinarja tudi opozoriti, kaj pomeni
prepovedano reklamiranje po Kodeksu odvetniške poklicne etike. 25. člen Kodeksa odvetniške
poklicne etike.
415
Pri tem lahko odvetnikovo javno nastopanje zasleduje različne namene. Odvetnik morda nastopa v
medijih na pobudo stranke, ki želi pridobiti medijski učinek v konkretni zadevi. Pogosto tudi mediji
sami poročajo o odmevnih zadevah in hkrati o odvetnikovem delu, s čimer mu posredno zagotavljajo
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Nadalje si morajo odvetniki v vzajemnih odnosih prizadevati za krepitev kolegialnosti in
poklicne solidarnosti, zaradi česar ne smejo omalovaževati, smešiti ali podcenjevati ostalih
odvetnikov.416 V praksi pa žal opazimo, zlasti v pisnih vlogah odvetnikov, vse več
zaničevanja in smešenja, kar znižuje raven pravne kulture v Sloveniji.417
Odvetnik naj ne bi gradil svoje obrambe na obremenjevanju drugih obdolžencev, razen če je
to potrebno za uspešno obrambo.418 Prav tako se odvetnik ne sme obrniti na nasprotno stranko
brez privolitve njenega odvetnika.419 Posledično seveda ne sme niti prevzeti stranke drugemu
odvetniku.420 Kljub temu kodeks pod določenimi pogoji dopušča opravičen prevzem
zastopanja stranke, ki jo je prej zastopal drugi odvetnik, in sicer, če se prvotni odvetnik s tem
strinja ali če je pooblastilno razmerje prenehalo.421
Če stranka želi, da jo zastopa ali svetuje več odvetnikov, ji to ne sme nobeden od vpletenih
odvetnikov oporekati.422
Odvetniki si morajo pri svojem delu pomagati. Odvetniška poklicna etika jim namreč nalaga,
da ne smejo odreči strokovne pomoči svojemu kolegu.423 Prav tako odvetnik ne sme svojemu
kolegu brez opravičljivih razlogov odkloniti nadomeščanja, za katerega ga je drugi odvetnik
pravočasno zaprosil.424
Če med odvetniki, odvetniškimi kandidati ali odvetniškimi pripravniki nastanejo osebni spori,
jih morajo reševati z neposrednimi razgovori ali po potrebi s posredovanjem območnega
zbora odvetnikov.425 Za reševanje individualnih delovnih sporov med strankami pogodbe o
publiciteto. Nadalje lahko odvetnik nastopa z namenom oblikovanja javne podobe odvetništva v
imenu zbornice in na splošno odvetništva. Prav tako lahko odvetnik javno nastopa z namenom
znanstvenega, pedagoškega ali drugega podobnega delovanja. Nenazadnje pa je možno tudi plačano
oglaševanje odvetnikove dejavnosti zaradi pridobivanja novih strank. H. Jenull, Odvetnik in javnost,
Odvetnik, (1999) 4, str. 13.
416
26. in 27. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
417
Več o konkretnih primerih neprimernega izražanja v odvetniških vlogah v: T. Mavri, Neprimerno
izražanje v odvetniških vlogah, Pravna praksa, (2007) 24-25, str. 12-13.
418
Drugi odstavek 27. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
419
28. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
420
Tovrstno dejanje kodeks označuje kot zavržno. 29. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
421
Prvi in drugi odstavek 29. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
422
Tretji odstavek 29. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
423
30. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
424
Glej 31. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
425
32. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
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zaposlitvi, torej odvetnikom in zaposlenimi pri odvetniku oziroma odvetniški družbi, je pri
zbornici ustanovljena služba za mediacijo.426 Seveda bi odvetniki z etičnim obnašanjem
morali poskrbeti, da do takih sporov niti ne pride. Posluževati bi se morali vljudnega in
korektnega odnosa, kajti njihova pozornost bi morala biti na konkretnih zadevah, ne pa na
morebitni tekmovalnosti.427

4.4 Etični izzivi odvetniškega poklica v odnosu do prava in pravosodnega
sistema
Že v preambuli Kodeksa je zapisano, da so odvetniki pri opravljanju svojega poklica dolžni
spoštovati tako določila ustave in zakonov, kakor tudi etična načela in pravila poklicne
discipline.428 Ena od poglavitnih odvetnikovih dolžnosti je izkazovanje zvestobe pozitivnemu
pravu,429 kajti pravo morajo spoštovati.430
Odvetniki se morajo vzdržati nezakonitih ravnanj in kot del pravosodja skrbeti, da se sodbe
spoštujejo.431 Pri svojem delu bi se morali zavedati, da v osnovi njihove kliente varuje pravo,
ki ga oni nato "le" uveljavljajo.432
Posedovanje skupnih pravnih načel in etičnih vrednot med pravnimi strokovnjaki,
udeleženimi v sodnem postopku, je ključno za pravilno delovanje pravosodnega sistema.433
Temeljna obveznost, ki si jo delijo sodniki, odvetniki in tožilci, je spoštovanje skladnosti z
načeli poštenega sojenja in postopkovnimi pravili.434 Prav tako morajo med njimi vladati
spoštovanje, dostojanstvo, vljudnost, razumevanje različnih vlog, odpovedovanje določenim
komentarjem in kritikam, potrpežljivost itd.435
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Glej 76.a - 76.f člen Statuta OZS.
Odvetnik z neprimernimi besednimi obračunavanji s kolegi ne koristi nikomur, še najmanj pa lastni
stranki. Odvetnikova pozornost bi zatorej mogla biti usmerjena na pravne argumente in vsebino
konkretnih zadev. V. Mayr, Kaj lahko storimo sami, Odvetnik, (2015) 73, str. 3-4.
428
Uvod Kodeksa odvetniške poklicne etike.
429
W. B. Wendel, Legal advising and the rule of law, v: Reaffirming Legal Ethics (2010), str. 50.
430
W. B. Wendel, Lawyers and fidelity to law (2010), str. 3.
431
R. Čeferin, Ali pomeni vlaganje pravnih sredstev odvetnika z namenom zavlačevanja zlorabo
procesnih pravic?, Odvetnik, (2010) 47, str. 4.
432
J. Kranjc, Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna praksa, (2007) 45, str. 6-9.
433
Komentar Kodeksa sodniške etike, Komisija za etiko in integriteto, Sodni svet, Ljubljana, 2016
(zadnja verzija januar 2017), št. 4/2016-3 in Su Ek 12/2017-3. str. 46
434
Prav tam, str. 46.
435
Prav tam, str. 46.
427
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Strinjam se z Nino Betteto, ki je nekoč dejala, da je dober odvetnik lahko sodnikov najboljši
pomočnik.436 Odvetnik ni podrejen sodišču, temveč je kot del pravosodja partner sodišča, s
čimer prispeva k uresničitvi načela pravičnosti,437 povečanju kakovosti sojenja, razvoju prava
v sodni praksi in razbremenitvi sodišč.438 Celo pravna ureditev, organizacija in delovanje
odvetništva prispevajo h kakovosti in učinkovitosti delovanja pravosodnega sistema kot
celote.439 Pomembno vlogo za delovanje države je odvetništvu priznalo tudi Ustavno
sodišče.440
Temelj odvetnikovega odnosa do pravosodnih organov je spoštovanje. Odvetniki morajo pri
opravljanju svojega poklica spoštovati sodišče in oblastvene organe tako, da varujejo ugled
teh organov, krepijo zaupanje javnosti v njihovo delo, napotujejo lastne stranke na spoštljiv
odnos in se vzdržujejo morebitnih žaljivih ali omalovažujočih izjav o delu in odločitvah teh
organov.441 Tudi kršitev dolžnosti nošenja službenega oblačila lahko kaže na odvetnikov
neprimeren in neetičen odnos do konkretnega sodnika, ostalih prisotnih v sodni obravnavi in
celotnega sodišča.442
Odvetniki morajo skrbeti tudi za spoštljiv odnos državnih organov nasproti sebi, svojim
kolegom ali lastnim strankam,443 istočasno pa ne smejo izkoriščati osebnih poznanstev v
državnih organih.444

436

Na okrogli mizi na Dnevih slovenskih pravnikov leta 2013. N. Weber, Etika je dolžnost, Odvetnik,
(2013) 63, str. 56-57.
437
J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
438
Slednje je državna sekretarka Tina Brecelj poudarila v svojem govoru na posvetu, ki sta ga 21.
junija 2017 organizirala Državni svet in OZS. P. Maček, Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji,
Odvetnik, (2017) 81, str. 45-47.
439
Kakopak niso le odvetniki odgovorni za delovanje pravosodnega sistema. Veliko odgovornost
nosijo tudi sodniki in tožilci, nenazadnje pa celotna družba. V pravnem sistemu se namreč nujno
odražata splošen odnos do temeljnih vrednot v družbi in pravna kultura. J. Kranjc, Ni vse, kar je
dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna praksa, (2007) 45, str. 6-9.
440
To je Ustavno sodišče na primer poudarilo v odločbi U-II-1/09, v kateri je v 20. točki zapisalo, da
ima odvetništvo "pomembno in nenadomestljivo vlogo pri delovanju celotnega pravosodnega
sistema." Odločba US U-II-1/09 z dne 5.5.2009. in R. Čeferin, Pravice in dolžnosti odvetnika v
razmerju do njegovih strank in do družbene skupnosti, Podjetje in delo, (2014) 6-7, str. 1015-1025.
441
18. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
442
24. člen ZOdv odvetnikom nalaga dolžnost, da pred sodiščem pri opravljanju svojega poklica
nosijo služeno oblačilo.
443
19. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
444
Osebnih poznanstev ne smejo odvetniki izkoriščati ne v svojo korist ne v korist stranke, prav tako
ne v škodo nasprotne stranke. 21. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
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Odvetnik mora pri uveljavljanju zakonskih pravic in koristi lastne stranke pomagati sodnim in
drugim organom.445 Prizadevati si mora, da ravna pošteno, vestno, temeljito in jedrnato,
njegove vloge pa morajo biti obrazložene ter pravno in dejansko utemeljene.446 Za to skrbijo
tudi sodniki, ki lahko preprečijo velik del potencialnih zlorab s strani odvetnikov.447
V zvezi z odnosom odvetnikov do pravosodnih organov ni moč prezreti vprašanja
odvetnikove svobode izražanja.448 Kot je bilo že omenjeno, je odvetnikova pravica do
svobode izražanja449 omejena z zahtevo po spoštovanju avtoritete sodstva, ki je ključna za
zaupanje javnosti v delo sodišč.450 Ali in kje postaviti meje svobode izražanja postaja v
postmoderni družbi vedno bolj etično in vedno manj pravno vprašanje.451 Pravo mero
izražanja mora odvetnik poiskati med različnimi vrednotami.452 Pri presoji primernosti
izražanja se upošteva objektivno žaljivost besed, subjektivno občutenje oškodovanca, predmet
razprave, kontekst izrečenih izjav, predhodna ravnanja vpletenih itd.453 Zavedati se je treba
tudi pretoka informacij, kajti odvetnikove besede izrečene med postopkom ostanejo redko le v
sodni dvorani.454 Odvetnikov nastop mora biti tudi zunaj sodne dvorane profesionalen,
strokoven, zadržan in spodoben, izražati pa mora stališče o konkretni zadevi.455 Vsi odvetniki
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20. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike.
Prav tam.
447
J. Kranjc, Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna praksa, (2007) 45, str. 6-9.
448
Več o svobodi izražanja v podpoglavju Viri reguliranja (3.1), kjer so pri virih odvetniške etike
predstavljene tudi nekatere odločbe Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove
pravice, ki se nanašajo na odvetnikovo pravico do svobode izražanja.
449
Odvetnikova pravica do svobode izražanja je element svobodnega in neodvisnega opravljanja
odvetniškega poklica. P. Čeferin, Odvetnik in etika, Podjetje in delo, (2007) 6-7, str. 1573-1581.
450
Posledično svoboda izražanja ne varuje pavšalnih, zavajajočih, malicioznih in žaljivih vrednostnih
sodb proti sodstvu. Smejo pa odvetniki do določene mere, torej na spodoben, strokoven in pošten
način, javno komentirati sodstvo. E. Petrič, Pogled ustavnega sodnika na odvetništvo, Odvetnik,
(2011) 54, str. 4.
451
H. Jenull, O svobodi izražanja odvetnikov, Odvetnik, (2015) 73, str. 54.
452
Na eni strani imamo odvetnikovo ustavno in konvencijsko pravico do svobode izražanja, na drugi
strani pa osebnostne pravice vseh udeležnih v sodnem postopku in sodstva v celoti. Za povrh pa mora
odvetnik spoštovati načelo zvestobe svoji stranki, kajti v zakup mora vzeti tudi morebiten vpliv lastnih
izjav na vse njegove dejanske in potencialne stranke. Prav tam, str. 54.
453
Objektivna žaljivost besed in subjektivno občutenje oškodovanca namreč nista več zadostna
kriterija za presojo primernosti izražanja. Prav tam, str. 54.
454
Prav tam, str. 54.
455
Odvetnikov nastop v jabnosti naj se ne nanaša na pravosodje kot celoto. Kvečjemu se o pravosodju
kot celoti lahko izraža Odvetniška zbornica Slovenije, če je to nujno. Odvetniki se morajo zavedati, da
so tudi sami odvisni od zaupanja v sodstvo, ostale pravosodne organe, pravičnost in pravno državo.
Prav tam, str. 54.
446
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bi se morali zavedati, da lahko le z varovanjem ugleda in avtoritete sodstva varujejo pravice
in interese svojih strank.456
Naslednji etični izziv odvetniškega poklica v odnosu do prava, pravosodnega sistema in
družbe predstavlja informiranje javnosti. Odvetnik sme informirati javnost o svoji dejavnosti
le pod določenimi pogoji. Upravičen je namreč podajati le tiste informacije, ki varujejo
zavezo o zaupnosti in so hkrati stvarne, vestne, nezavezujoče in skladne z zahtevami
odvetniške poklicne etike.457 V Zakonu o odvetništvu so primeroma navedene dovoljene in
prepovedane oblike informiranja javnosti o opravljanju odvetniške dejavnosti.458
Menim, da mora biti odvetnikovo nastopanje v medijih strogo omejeno. Stroka je razdvojena
zlasti glede vprašanja odvetnikovega komentiranja sodnih zadev. Del stroke meni, da se
tekočih zadev do pravnomočnosti v medijih ne bi smelo komentirati, drugi del pa temu
oporeka, ker je naloga zagovornika, da varuje šibko stranko proti močnejši državi.459
Naslednji etični izziv, s katerim se odvetnik sooča v razmerju do stranke in pravosodnih
organov, je uporaba možnih zakonitih sredstev v korist lastne stranke.460 Najpogosteje se
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Pri tem Ernest Petrič dodaja: "Še tako očitno utemeljena pravica posameznika je le mrtva
abstrakcija, če ni delujočih instrumentov pravne države, ki bi jo naredili dejansko učinkovito. Ni
pravica." E. Petrič, Pogled ustavnega sodnika na odvetništvo, Odvetnik, (2011) 54, str. 4.
457
Odvetnikova osebna publiciteta v medijih mora biti torej skladna z vsemi naštetimi zahtevami.
Drugi in tretji odstavek 21. člena ZOdv.
458
Zakon primeroma navaja dovoljene oblike informiranja javnosti o opravljanju odvetniške
dejavnosti (21.a člen ZOdv), in sicer objavljanje podatkov o področju odvetnikove dejavnosti (ali
priznani specializaciji) ter o naslovu in delovnem času odvetniške pisarne, obveščanje javnosti o
začetku in kraju poslovanja (ali preselitvi odvetniške pisarne) in obveščanje javnosti o morebitnem
skupnem poklicnem delovanju družbenikov. Prav tako so v zakonu primeroma naštete prepovedane
oblike informiranja javnosti o odvetnikovem delu. Tako je na primer prepovedano navajanje finančnih
podatkov o svojem prometu in uspešnosti, komercialno udeleževanje v medijih v nasprotju z
dovoljenimi oblikami informiranja javnosti, podajanje neresničnih ali zavajajočih informacij o svojem
delu, navajanje odvetnikovih referenc o številu dobljenih zadev ali številu in pomembnosti strank ali
sodelovanju v odmevnih zadevah, dajanje reklamnih daril zaradi pridobivanja strank itd. Dovoljene in
prepovedane oblike informiranja javnosti so torej v zakonu le primeroma in ne taksativno naštete. V
praksi se posledično lahko pojavijo še ostale prepovedane oblike informiranja, ki jih interpretiramo v
luči zakonsko navedenih primerov. Uporabiti moramo torej analogijo intra legem.
459
Odvetnik Peter Čeferin meni, da je zagovornikova naloga varovanje šibke stranke proti močnejši
državi, zaradi česar sme uporabljati vsa zakonita sredstva, ki bi lahko koristila njegovi stranki. Pri tem
dodaja: "če zagovornik med procesom opazi take kršitve postopka, ki bi lahko imele usodne posledice
za njegovega klienta, ne sme čakati na pravnomočnost sodne odločbe, temveč mora o tem takoj
obvestiti javnost." P. Čeferin, Odvetnik in etika, Podjetje in delo, (2007) 6-7, str. 1573-1581.
460
Pri tem se med drugim sprašujemo, ali je etično uporabiti vse možne procesne institute od
predlaganja izločitve sodnikov vseh stopenj do vlaganja novih dokaznih predlogov z namenom
upočasnitve postopka oziroma zastaranja zadeve. J. Kranjc, Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno
(spodobno), Pravna praksa, (2007) 45, str. 6-9.
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odvetnikom očitajo prav zlorabe procesnih pravic v korist klientov.461 Ključno je torej
vprašanje, ali sme odvetnik vložiti (očitno neutemeljeno) pravno sredstvo z izključnim
namenom, da se doseže odlog nastanka neugodnih posledic za zastopano stranko?462 Ali tako
ravnanje predstavlja kakovostno zastopanje ali zlorabo procesnih pravic?463
Vlaganje pravnih sredstev vsepovprek odvetniki opravičujejo z argumentom, da to počnejo v
korist svoje stranke. Vendar s tem niso povedali ničesar o etični naravi njihovega dejanja.464
Pojem koristi namreč nima nobene zveze z etiko, ker predstavlja funkcionalno kategorijo, ki
le pove, ali ima nekaj na določeno stvar pozitiven učinek.465 V takih primerih ponavadi ne
obstaja pravno dovoljeni cilj, ki bi opravičeval pravna sredstva, katerih edini cilj je
zavlačevanje s postopkom.466 Procesni instituti služijo preprečevanju in ne omogočanju
zlorab, hkrati pa so primer kako se pri sklicevanju na zakonitost ne sme pozabiti na moralne
prvine.467
Pravniška stroka je pri tovrstnih vprašanjih razklana na dva diametralno nasprotna si pola, kar
kaže na zapletenost tega etičnega izziva. Na eni strani nekateri zagovarjajo stališče, da se
odvetnik lahko poslužuje vseh pravno dovoljenih orodij;468 po mnenju teh se morajo
odvetniki v korist svoje stranke boriti z vsemi zakonitimi sredstvi proti vsemogočni državi.469
461

R. Čeferin, Ali pomeni vlaganje pravnih sredstev odvetnika z namenom zavlačevanja zlorabo
procesnih pravic?, Odvetnik, (2010) 47, str. 4.
462
M. Pavčnik, Ob nekaterih oblikah zlorabe prava, Odvetnik, (2011) 51, str. 7.
463
Prav tam, str. 7.
464
Pri presoji etične narave ravnanja (odvetnika) je treba upoštevati ves pravni, etični in socialni
kontekst določenega ravnanja. J. Kranjc, Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna
praksa, (2007) 45, str. 6-9.
465
Prav tam, str. 6-9.
466
M. Pavčnik, Ob nekaterih oblikah zlorabe prava, Odvetnik, (2011) 51, str. 7.
467
Za zlorabo pravice, ki v svojem temelju pomeni rušenje avtoritete pravnega reda, gre, če se
uveljavlja nek procesni institut le zato, da bi se zavlekel postopek in preprečila obsodba. J. Kranjc, Ni
vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna praksa, (2007) 45, str. 6-9.
468
Tako je na primer odvetnik Peter Čeferin na Dnevih slovenskih pravnikov dejal, da je odvetnikovo
osnovno etično vodilo vprašanje, kaj mora storiti za svojo stranko. Prav tako je zagovarjal mnenje, da
ni moč govoriti o zlorabi pravice, če se odvetnik posluži sredstev, katera so mu dovoljena na podlagi
zakona. Matej Accetto opozarja na nevarnosti Čeferinove drže. Ta se kaže najprej v tem, da mora ista
stranka, za katero se odvetnik na vse pretege poslužuje raznih dovoljenih sredstev, prestati dolgotrajne
postopke, četudi ti nimajo možnosti za uspeh. Prav tako Accetto opozarja na majava tla trditve, da
odvetnik pri svojem delovanju ne more zlorabiti pravice. M. Accetto, Scila in Karibda odvetnikove
vesti, IUS kolumna (28.10.2007).
469
Temu mnenju Janez Kranjc odločno nasprotuje: "Predstava o nevarni in zločesti državi, proti
kateri se je treba po mnenju nekaterih boriti z vsemi sredstvi, je postala stalnica našega okolja, kaže
pa na slabo razumevanje ustavnega reda in nizko raven politične kulture." J. Kranjc, Ni vse, kar je
dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna praksa, (2007) 45, str. 6-9.
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Pri tem del strokovnjakov celo zagovarja tezo, da je to odvetnikova etična dolžnost (in ne le
izbira).470 Del stroke torej meni, da je zavlačevanje postopka dobrodošlo, ker je to
odvetnikovi stranki v korist.471 Nasprotno pa naj bi šlo za kršitev poklicne etike, ko bi
odvetnik pravno sredstvo z izključnim namenom zavlačevanja postopka vložil le zaradi
golega nagajanja nasprotni stranki,472 ali ko bi sam stranko napeljeval k zlorabi pravice.473
Na drugi diametralno nasprotni strani pa strokovnjaki zagovarjajo uporabo le tistih institutov,
ki sovpadajo z etičnimi načeli in pravili.474 Hkrati opozarjajo na spolzka tla nasprotnega
stališča.475 Odvetnik bi moral kot resen in odgovoren strokovnjak varovati svojega klienta
"le" pred morebitnimi zlorabami, ne pa pred obsodbo, če je kriv.476 Sama se pridružujem
stališčem dotičnega pola, kajti odvetniki se zaradi svojih strank ne bi smeli posluževati
nezakonitih sredstev in ciljev,477 zlorab pravic in ostalih neetičnih ravnanj.478
Ob robu tega poglavja bi želel izpostaviti še naslednji problematičen pojav v novejši praksi, ki
rojeva nove etčne izzive in niža zaupanje v pravosodne poklice. Gre za nelojalno konkurenco,
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Tisti, ki zagovarjajo to dodatno tezo menijo, da naj bi opustitev vložitve vseh pravno dovoljenih
sredstev pomenila neetično ravnanje. R. Čeferin, Ali pomeni vlaganje pravnih sredstev odvetnika z
namenom zavlačevanja zlorabo procesnih pravic?, Odvetnik, (2010) 47, str. 4.
471
Tako mnenje zazvzema odvetnik Rok Čeferin, ki meni, da vlaganje pravnih sredstev z izključnim
namenom zavlačevanja postopka predstavlja etično ravnanje, saj s tem skuša odvetnik doseči korist za
svojo stranko. Pri tem dodaja, da je odvetnik strankin svetovalec, ne pa njen moralni sodnik. Nadalje
Čeferin priznava, da gre lahko za zlorabo pravice, če to nasprotuje objektivnim merilom funkcije
določene pravice. Kljub temu pa se morata pri tovrstni koliziji dveh družbenih koristi, ekonomičnost
in hitrost postopka umakniti pomembnejši koristi, in sicer kakovostnemu zastopanju strank pri sodnem
varstvu njihovih pravic. Prav tam, str. 4.
472
Prav tam, str. 4.
473
Odvetnik ne sme stranke napeljevati k zlorabi pravic, vendar mora spoštovati strankino izbiro
strategije obrambe. Stranka ima namreč (na podlagi pravice do obrambe) pravico odločati o strategiji
obrambe, kar ji odvetnik ne sme preprečiti. Po mnenju odvetnika Roka Čeferina mora posledično
odvetnik stranki dopustiti, da se lahko odloči, da bo z zlorabo pravic skušala doseči zastaranje
postopka. R. Čeferin, Pravice in dolžnosti odvetnika v razmerju do njegovih strank in do družbene
skupnosti, Podjetje in delo, (2014) 6-7, str. 1015-1025.
474
J. Kranjc, Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna praksa, (2007) 45, str. 6-9.
475
Na primer Lojze Ude opozarja, da je stališče, da lahko odvetnik v korist svojega klienta uveljavlja
vsakršen procesni institut brez očitka protipravnosti ali neetičnosti, zelo nevarno. L. Ude, Čas za
temeljitejšo prenovo kodeksa poklicne etike?, Odvetnik, (2009) 46, str. 3.
476
J. Kranjc, Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna praksa, (2007) 45, str. 6-9.
477
Tako cilj kakor sredstvo morata biti namreč zakonita in ustavna. M. Pavčnik, Iskanje opornih mest
(2017), str. 104.
478
Izredno pomembno je, da odvetniki kot specializirani strokovnjaki uresničujujejo načelo vladavine
prava, spoštujejo sodstvo, spremljajo pravni razvoj in postavljajo interese svojih strank nad lastnimi.
S. Dujić, Načela odvetniške profesionalne etike MOZ, Pravna praksa, (1995) 21, str. 26.
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pri kateri lahko stranke pred sodišči zastopajo tudi osebe, ki niso odvetniki.479 Država je
namreč s svojimi ukrepi omogočila,480 da v sodnih postopkih vlogo zastopnika opravljajo tudi
strokovno neusposobljeni gospodarski subjekti, ki nudijo pravno svetovanje.481 To po besedah
odvetnika Romana Završka, predsednika OZS, in odvetnika Janeza Starmana, člana komisije
za etiko, meče slabo luč na celotno pravosodje, prav tako pa za stranke pomeni tveganje,482
kajti ponudniki teh storitev niso zavezani s poklicno odvetniško etiko, odvetniško tarifo in
ostalimi pravili, ki zavezujejo odvetnike.483

5. Kršitve etičnega kodeksa v praksi
Ugotavljanje ustreznosti in učinkovitosti odvetniškega kodeksa mora upoštevati tudi dejanske
etične izzive in njihovo reševanje v praksi. Prav ti najbolje pokažejo, ali so določila Kodeksa
primerna ali pa terjajo določene spremembe.
Večina etičnih izzivov v odvetništvu ima korenine v davni preteklosti, natančneje v antičnih
rimskih časih, ko se je ta poklic v družbi prvič pojavil.484 Nedavni dve desetletji pa sta prinesli
mnogo novih sprememb, kar je povzročilo erozijo odvetniške etike.485
Danes smo tako priča nepoštenostim v obsegu in oblikah, katerih v preteklosti ni bilo možno
zaznati.486 Naj jih ponazorim z nekaterimi resničnimi primeri. Denimo, odvetnik je na lastni
479

Odvetniki opozarjajo na slabitev njihovega položaja, neodvisnosti in samostojnosti, STA novice,
objavljeno 21. 6. 2017.
480
V zvezi s tem Zakon o odvetništvu vsebuje izrecno zapoved, da lahko stranko proti plačilu pred
sodišči zastopa le odvetnik, vednar hkrati dopušča izjemo, da zakon določi drugače. Drugi odstavek 2.
člena ZOdv.
481
R. Završek, Slovensko odvetništvo danes in kakšno odvetništvo si želimo v prihodnje, Odvetnik,
(2017) 81, str. 44-45.
482
Odvetniki opozarjajo na slabitev njihovega položaja, neodvisnosti in samostojnosti, STA novice,
objavljeno 21. 6. 2017.
483
Tovrstni pooblaščenci prinašajo veliko tveganj, zlasti za stranke. Tej subjekti namreč niso pod
nikakršnim nadzorom, niso obvezno zavarovani za morebitno škodo (ki lahko nastane stranki zaradi
zastopanja), zanje ne veljajo disciplinske sankcije, prav tako pa niso podvrženi etični presoji njihovega
dela. R. Završek, Slovensko odvetništvo danes in kakšno odvetništvo si želimo v prihodnje, Odvetnik,
(2017) 81, str. 44-45.
484
Odvetnik Andrej Razdrih ugotavlja, da ima večina problemov na področju odvetniške etike
korenine že zdavnaj v preteklosti: "Dalo bi se reči, da obstajajo težave z moralo odvetnikov od
trenutka, ko se je ta poklic pojavil v civilizaciji, to pa pomeni že iz rimskih časov. Kljub temu se je še
posebej v zadnjih 20 letih marsikaj zelo spremenilo, in prav te spremembe pričajo o dokajšnji eroziji
naše poklicne etike." A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
485
Prav tam, str. 7.
486
O etičnih izzivih odvetniškega poklica sklepam na podlagi strokovnih in znanstvenih člankov
strokovnjakov ter odločitev organov, ki obravnavajo kršitve Kodeksa odvetniške poklicne etike.
Sklepi v pričujočem delu torej niso oprti na morebitne empirične raziskave.
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račun prejel strankino odškodnino, ta isti denarni znesek pa zaigral v igralnici, zaradi česar je
stranko prosil za obročno vračilo njene odškodnine.487 V drugem primeru je odvetnik ob
kršitvi prepovedi reklamiranja javno izjavil, da zavestno krši določila odvetniškega kodeksa,
ki so zaradi posega v osebnostne pravice neustavna.488 V naslednjem primeru odvetnik od
volonterjev ni pričakoval le brezplačnega dela, temveč tudi plačilo za odvetnikovo uslugo.489
Žal smo bili priča tudi primeru, v katerem je slovenska odvetnica domnevno načrtovala
eliminacijo svojega poslovnega partnerja in ugrabitev njegovega otroka z namenom
izsiljevanja.490 To ravnanje predstavlja tako etično in disciplinsko kršitev, kakor tudi
protipravno ravnanje, ki terja kazensko odgovornost.491 Do takih neetičnih in zavržnih dejanj
bi morali strogo pristopiti in s pravnimi mehanizmi preprečiti, da bi taka oseba še kadarkoli
opravljala odvetniški poklic.
Ti pretresljivi primeri ponazarjajo, da etični izzivi odvetniškega poklica vsekakor niso
majhni.492 V luči iskanja odgovorov na vprašanji, kako pogoste so kršitve etike in ali je
mehanizem reševanja etičnih problemov ustrezen, bodo v tem poglavju obravnavane zlasti
etične kršitve in njihovo reševanje v praksi.

487

A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
Prav tam, str. 7.
489
Prav tam, str. 7.
490
V tem pretresljivem primeru naj bi slovenska odvetnica izsiljevala dva svoja poslovna partnerja
(poročen par), od katerih je kupila podjetje, njima pa prodala dve svoji stanovanji (kot kupnino). Ker
kasneje kupljeno podjetje ni dosegalo želenih in pričakovanih poslovnih rezultatov, je odvetnica
zahtevala vračilo denarja oziroma višjo kupnino. Tega od svojih poslovnih partnerjev ni prejela, zaradi
česar naj bi odvetnica načrtovala njuno izsiljevanje, eliminacijo enega izmed zakoncev in ugrabitev
njunega otroka. Čeravno je kasneje svojo obrambo oprla na očitek, da je sama žrtev zarote, temelji
njena kazenska obtožba na dokazih (pričevanju in zvočnih posnetkih), pridobljenih s strani policista
pod krinko, s katerim je obtožena odvetnica, nevedoč za njegov resnični poklic, sodelovala. M. Felc,
Odvetnica načrtovala eliminacijo in ugrabitev, Delo, objavljeno: 5.6.2014.
491
V tem primeru je sodišče prve stopnje odvetnico spoznalo za krivo kaznivega dejanja napeljevanja
k izsiljevanju in jo obsodilo na kazen dveh let in šest mesecev zapora. Na podlagi pritožbe pa jo je
sodišče druge stopnje oprostilo, češ da očitano dejanje ne predstavlja kaznivega dejanja. Na to
odločitev je vrhovni državni tožilec vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Vrhovno sodišče je sklenilo,
da je višje sodišče v tej zadevi s tem, ko je spremenilo obsodilno prvsotopenjsko sodbo v oprostilno
sodbo, prekršilo kazenski zakon. Ker je bilo izredno sredstvo vloženo v škodo obdolženke, je Vrhovno
sodišče le ugotovilo kršitev zakona, ne da bi s tem poseglo v pravnomočno sodbo. Odločba VS I Ips
40040/2011-309 z dne 16.3.2017.
492
Prav tako etični izzivi ponazarjajo kako ranljiv, izpostavljen in tvegan je odvetniški poklic. A.
Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
488
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5.1 Odziv na kršitve odvetniške poklicne etike
Odvetniki, odvetniški kandidati in odvetniški pripravniki morajo svoje delo opravljati vestno
in pri tem odgovarjati za morebitne kršitve dolžnosti493 oziroma disciplinske kršitve in kršitve
odvetniške poklicne etike. Poleg tega je odvetnik za svoje poklicne napake lahko tudi
odškodninsko

in

kazensko

odgovoren.

Tako

lahko

na

primer

stranka

vloži

odškodninskopravni zahtevek zoper svojega (bivšega) odvetnika, če je ta nekorektno
izvrševal svoje delo in ji posledično povzročil škodo.494 V pravdnem postopku lahko sodišče
zaradi zlorabe pravic ali žaljivih vlog tudi kaznuje odvetnika z denarno kaznijo.495 Odvetniki
so lahko na podlagi svojega poklicnega ravnanja obdolženi izvršitve kaznivih dejanj.496 V
Kazenskem zakoniku

497

so odvetniki izrecno izpostavljeni pri dveh kaznivih dejanjih, in sicer

pri neupravičeni izdaji poklicne skrivnosti498 in izneverjanju.499 Zaradi teh ali drugih
protipravnih dejanj500 se odvetniku v kazenskem postopku lahko izreče varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica.501
Kljub raznolikim kršitvam bo pozornost v nadaljevanju posvečena disciplinskim in zlasti
etičnim kršitvam. Pred tem bi želela izpostaviti poglavitno vlogo Odvetniške zbornice
Slovenije, ki jo ima pri zagotavljanju učinkovite in transparentne uveljavitve odgovornosti
svojih članov. Zbornica določa, katera ravnanja pomenijo etično ali disciplinsko kršitev,
493

59. člen ZOdv.
Odvetnik za svoje poklicne napake odškodninsko odgovarja stranki z vsem osebnim premoženjem.
P. Čeferin, Odvetnik in etika, Podjetje in delo, (2007) 6-7, str. 1573-1581.
495
Drugi in tretji odstavek 11. člena in 109. člen ZPP.
496
V Sloveniji je bilo v prejšnjih letih uvedenih (in zaključenih) kar nekaj kazenskih postopkov proti
odvetnikom. Znan je pravnomočno zaključen primer, v katerem je bila nekdanja odvetnica obsojena
na enoletno kazen zapora zaradi jemanja podkupnin. Nadalje so bili posamezni slovenski odvetniki
obsojeni na podlagi izvršenih goljufij, zlorab določenih institutov, ponarejanja listin itd. Naj pri tem
pripomnem, da predstavljajo taki primeri izjemo. Kljub temu pa se dogajajo, in opozarjajo na skrajno
neetična in protipravna ravnanja določenih odvetnikov. P. Cirman, V. Vuković, Ko se preiskuje
odvetnike, sodniki cincajo, SiolNET, objavljeno 21. 4. 2017.
497
Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l. RS, št. 50/12 - UPB, 6/16 - popr., 54/15, 38/16 in 27/17.
498
142. člen KZ-1.
499
215. člen KZ-1.
500
Kar nekaj kaznivih dejanj, izvršenih pri opravljanju odvetniškega poklica, pomeni tudi kršiteve
etike. Če se na primer odvetnik nespodobno in žaljivo obnaša do nasprotne stranke, bo le ta lahko
zoper njega vložila zasebno tožbo zaradi domnevne razžalitve.
501
Varnostni ukrep prepovedi opravljanja (odvetniškega) poklica lahko kazensko sodišče izreče na
podlagi 71. člena KZ-1. Tako je v eni od zadev prvostopenjsko sodišče zaradi storjene goljufije (v
razmerju do treh svojih strank) obsodilo slovenskega odvetnika na zaporno kazen zapora (štirinajst
mesecev), stransko denarno kazen (10.000 evrov in pravdni stroški), vrnitev protipravne pridobljene
premoženjske koristi oškodovancem (bivšim strankam) in triletno prepoved opravljanja odvetniškega
poklica. V času napisanega članka omenjena sodba še ni bila pravnomočna. M. Kotnik, Goljufivi
odvetnik bo moral v zapor, Delo, objavljeno 28. 5. 2016, str. 8.
494
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zagotavlja disciplinske organe in organe za ugotavljanje etičnih kršitev, določa postopek za
ugotavljanje odgovornosti itd.502 V zvezi s tem odvetnik Luigi Varanelli opozarja: "Zbornica
ne sme (p)ostati prizanesljiva mati, zagovornica vseh odvetniških etičnih prestopkov, temveč
pravičen sodnik, ki je sposoben ločiti bolno tkivo od zdravega."503 Zagotovo bi morali biti tudi
odvetniki aktivni v razmerju do dela zbornice.504 Sama OZS zatrjuje, da vse obtožbe zoper
odvetnike skrbno, pravično in resno obravnava.505
Zbornica tudi objavlja relevantne podatke na svoji spletni strani,506 kar se mi zdi koristno
zaradi ozaveščanja odvetnikov in javnosti. Zakon o odvetništvu nalaga OZS, da na lastni
spletni strani letno objavlja sledeče podatke: poimensko sestavo disciplinskih organov in
organov, ki so pristojni za presojo kršitev Kodeksa, konkretne podatke o disciplinskih
postopkih in postopkih za presojo etičnih kršitev,507 izrečene pravnomočne disciplinske
ukrepe z obrazložitvijo in mnenja organov, pristojnih za presojo kršitev etičnega kodeksa. 508
OZS na spletu objavlja tudi seznam izbrisov iz imenika odvetnikov iz določenih razlogov, pri
čemer javna objava osebnega imena odvetnika in konkretnega razloga za izbris traja eno leto
od izbrisa.509 Menim, da imajo tovrstne medijske objave koristne učinke, začenši s
preventivnim učinkom.510 Nadalje si lahko vsakdo na osnovi teh objav ustvari predstavo o

502

60. člen ZOdv.
L. Varanelli, Odvetnikova etika pod drobnogledom, Odvetnik, (2013) 63, str.3-4.
504
Odvetniki zagotovo ne bi smeli biti ignorantski do dela zbornice, temveč bi se morali za njeno delo
zanimati, se udeleževati skupščin, biti aktivni v organih OZS itd. L. Zupančič Čokert, "Odvetnica
sem", Odvetnik, (2016) 76, str. 3-4.
505
A. Razdrih, »Odvetniška zbornica ukrepa vsakič, ko je to potrebno«, Odvetnik, (2017) 81, str. 7273.
506
Več v: Objave po 31. in 60. členu zakona o odvetništvu, Spletna stran OZS.
507
Na svoji spletni strani mora OZS letno objavljati (in na vsaj tri mesece posodabljati) sledeče
specifične podatke o disciplinskih postopkih in postopkih za presojo etičnih kršitev: število prejetih
pobud oziroma zahtev, število postopkov, število izrečenih ukrepov, število sprejetih mnenj, število
zastaranih postopkov in vrsto izrečenih ukrepov. 2. alineja tretjega odstavka 60. člena ZOdv.
508
Izrečene pravnomočne disciplinske ukrepe skupaj z obrazložitvijo objavlja OZS le za obdobje dveh
let po izrečenem ukrepu. OZS pri objavah tako disciplinskih ukrepov kakor mnenj organov, pristojnih
za etične kršitve, ne objavlja osebnih in drugih varovanih podatkov. Tretji odstavek 60. člena ZOdv.
509
Zbornica objavlja seznam izbrisov iz imenika odvetnikov le tedaj, kadar je odvetnik izbrisan iz
imenika zaradi enega (ali več) od sledečih razlogov: če je odvetnik zaradi naklepnega kaznivega
dejanja (ki se preganja po uradni dolžnosti) pravnomočno obsojen na kazen zapora šestih mesecev ali
na hujšo kazen; če je bil odvetniku izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja odvetniškega
poklica in v primeru, če je bil odvetniku izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice opravljanja
odvetniškega poklica. Prav tako se objavi izbris tedaj, ko je zaradi izgube pravice opravljati odvetniški
poklic v svoji matični državi iz imenika izbrisan tuji odvetnik, ki ima v Republiki Sloveniji pravico
opravljati poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države. Deveti odstavek 31. člena ZOdv.
510
Menim, da za potencialne stranke te objave niso toliko koristne, saj so imena odvetnikov objavljena
le pri objavah izbrisov iz imenika odvetnikov. Ti odvetniki pa v tistem trenutku ne morejo opravljati
503
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tem, kdaj gre za odvetnikove etične ali disciplinske kršitve, o spoštovanju poklicnih dolžnosti,
primernosti obravnave teh kršitev in o ustreznosti trenutne ureditve.

5.1.1 Disciplinska odgovornost
Določbe Zakona o odvetništvu in Statuta OZS se nanašajo zlasti na disciplinske kršitve,
medtem ko etične kršitve skoraj v celoti ureja Kodeks. Postopke za presojo teh dveh vrst
kršitev je treba ločiti. V disciplinskih postopkih se obravnavajo disciplinske kršitve, vendar
smejo disciplinski organi zbornice presojati tudi etične kršitve, kadar te pomenijo tudi kršitev
poklicne discipline.511 Načeloma pa kršitve odvetniške poklicne etike obravnavajo organi,
pristojni za presojo kršitev Kodeksa, ki hkrati nimajo pristojnosti presojati disciplinskih
kršitev.
Disciplinske kršitve predstavljajo dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju
odvetniškega poklica, in dejanja, ki pomenijo kršitev vestnega opravljanja dela in prakse v
odvetniški pisarni.512 Ločimo lažje in hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega
poklica.513 Pri obeh vrstah disicplinskih kršitev najdemo tudi tiste, ki pomenijo kršitev
odvetniške poklicne etike. Med lažje disciplinske kršitve spadajo nevestno zastopanje stranke,
neprimerno ali žaljivo obnašanje oziroma izražanje, smešenje, zaničevanje, zmerajanje
nasprotne stranke ali grožnje itd.514 Med hujšimi disciplinskimi kršitvami pa inter alia
zasledimo kršitev varovanja poklicne tajnosti, neupravičeno odklonitev zastopanja stranke,
ukvarjanje s posli, ki so nezdružljivi z odvetniškim poklicem,515 podpiranje zakotnega
pisaštva, prevzem stranke odvetniku,516 nedovoljeno reklamiranje517 in kršitev prepovedi
nelojalnosti.518

odvetniškega poklica. Za stranke bi bilo koristno, če bi OZS objavljala zgodovinski pregled izbrisov iz
imenika odvetnikov. Verjetno bi kar nekaj odvetnikov temu odločno nasprotovalo.
511
Kodeks odvetniške poklicne etike to v 3. členu tudi jasno zapiše: "Kodeks vsebuje tudi takšna
pravila, katerih kršitev obravnavajo disciplinski organi odvetniške zbornice."
512
Prvi odstavek 60. člena ZOdv.
513
77. člen Statuta OZS.
514
77.a člen Statuta OZS.
515
To je v nasprotju z 12. členom Kodeksa odvetniške poklicne etike.
516
In sicer v nasprotju z 29. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike.
517
Kar pomeni kršitev 23. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
518
Kršitev prepovedi nelojalnosti predstavlja kršitev 24. pravila Kodeksa odvetniške poklicne etike. Za
več hujših disciplinskih kršitev glej 77.b člen Statuta OZS.

70

Disciplinske kršitve obravnavajo sledeči organi zbornice: disciplinski tožilec, disciplinska
komisija 1. stopnje, disciplinska komisija 2. stopnje in disciplinsko sodišče. 519 Disciplinski
postopek se začne na podlagi zahteve disciplinskega tožilca.520
Disicplinski tožilec, ki tudi zastopa disciplinsko obtožbo, pošlje svojo zahtevo disciplinski
komisiji,521 ta pa jo posreduje naprej obtoženemu odvetniku.522 Ta lahko v roku petnajstih dni
odgovori na tožilčeve navedbe.523 Komisija sprejme odločitev po izvedeni ustni in praviloma
nejavni obravnavi.524 O morebitni pritožbi odloča disciplinska komisija 2. stopnje.525
Odvetniku526 se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi: opomin, ukor, denarna kazen527
in odvzem pravice opravljati odvetniški poklic.528 Poleg tega se mu lahko naloži še izpolnitev
določene obveznosti, prenehanje s kršitvijo ali odprava posledic kršitve.529

519

Za podrobnejši oris nalog in sestavo posameznih disciplinskih organov OZS glej 61.č, 62. in 63.
člen ZOdv in 36.-43. člen Statuta OZS.
520
Disciplinski tožilec lahko zahteva uvedbo postopka, če je na podlagi pobude prizadete osebe,
varuha človekovih pravic ali kako drugače obveščen o dejstvih in dokazih, na podlagi katerih je podan
utemeljen sklep o domnevni odvetnikovi kršitvi dolžnosti. V primeru, ko to zahteva predsednik
Vrhovnega sodišča RS ali minister, pristojen za pravosodje, pa disciplinski tožilec nima diskrecije o
presoji utemeljenosti zahteve, kajti tedaj mora zahtevati uvedbo disciplinskega postopka. Prvi in drugi
odstavek 64. člena ZOdv in prvi odstavek 86. člena Statuta OZS.
521
Načeloma je na prvi stopnji pristojna disciplinska komisija 1. stopnje. Le izjemoma je pristojno
disciplinsko sodišče, ki obravnava le tiste kršitve odvetnikovih poklicnih dolžnosti, zaradi katerih je
mogoče odvzeti pravico opravljati odvetniški poklic. Smiselno enako velja, ko je domnevni kršitelj
odvetniški kandidat ali pripravnik. Prvi odstavek 43. člena Statuta OZS.
522
Prvi odstavek 64.a člena ZOdv in prvi odstavek 37. člena in drugi odstavek 86. člena Statuta OZS.
523
Po prejemu odgovora ali preteku roka za odgovor, predsednik disciplinske komisije 1. stopnje po
potrebi odredi predhodno preiskavo ali v časovno določenem roku razpiše obravnavo. Prvi in drugi
odstavek 64.a člena ZOdv.
524
64.b člen ZOdv. Za podrobnejši oris poteka disciplinskega postopka glej 86.-92. člen Statuta OZS.
525
64.c člen ZOdv.
526
Disciplinski ukrepi se lahko izrekajo tudi proti odvetniškim kandidatom (ki se jim lahko izrečejo
vsi enaki ukrepi kakor če bi bila oseba odvetnik, z izjemo odvzema pravice opravljati delo v
odvetniški pisarni) in odvetniškim pripravnikom (ki se jim lahko izrečejo opomin, ukor in odvzem
pravice opravljati prakso v odvetniški pisarni). 61. člen ZOdv.
527
Izrečene denarne kazni predstavljajo enega od virov prihodka zbornice. Posamezna denarna kazen
lahko znaša najmanj 500 EUR in največ 5000 EUR. 54. člen in 80. člen Statuta OZS.
528
Ukrep odvzema pravice opravljati odvetniški poklic (oziroma pravice opravljati delo ali prakso v
odvetniški pisarni) se lahko izreče le za dobo do pet let (oziroma do treh let, če gre za odvetniškega
kandidata ali pripravnika) in samo za hujše kršitve poklicnih dolžnosti, zaradi katerih odvetnik ni več
vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica. Drugi in tretji odstavek 61.a člena ZOdv. IN 79.
člen Statuta OZS in 81. člen Statuta OZS.
529
Drugi odstavek 79. člena Statuta OZS.
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5.1.2 Kršitve poklicne etike
Če odvetnik pri svojem delu krši Kodeks odvetniške poklicne etike, ne da bi s tem ravnanjem
kršil odvetniško disciplino, je za obravnavo take kršitve pristojna Komisija za etiko, ki jo
izmed svojih članov imenuje Upravni odbor OZS.530 Ta postopek je preprostejši in manj
normiran kakor disciplinski.
Uvede se na podlagi prijave, odvetniku in prijavitelju pa se sporoči, da je za obravnavo
zadeve pristojna Komisija.531 Odvetnik lahko v roku 15 dni poda pojasnilo na prijavo.532
Etična komisija odloči na nejavni seji in odvetniku sporoči svoje mnenje o (ne)skladnosti
njegovega ravnanja s Kodeksom, zraven pa ga lahko tudi pouči ali opozori, kako bi moral
ravnati.533 V primeru, če se odvetnik z mnenjem, poukom ali opozorilom etične komisije ne
strinja, lahko o tem predlaga širšo razpravo pred Častnim razsodiščem zbornice.534 Ta ad hoc
organ šteje tri člane, ki jih za vsak primer posebej določi upravni organ OZS.535 Zoper mnenje
častnega razsodišča ni možna pritožba.536
Največ etičnih kršitev se po besedah Romana Završka, predsednika OZS, nanaša na
oglaševanje odvetniških storitev, komunikacijo s strankami in obnašanje do sodnikov.537
Predsednik zbornice zaznava tudi trend upadanja prijav zaradi kršitev etike, kar je zlasti
posledica anonimnih ali umaknjenih prijav in odstopljenih zadev disciplinskemu tožilcu.538

530

Prvi odstavek 6. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike in 2. člen Pravilnika o delovanju Komisije
za etična vprašanja.
531
3. člen Pravilnika o delovanju Komisije za etična vprašanja.
532
Drugi odstavek 3. člena Pravilnika o delovanju Komisije za etična vprašanja.
533
Komisija mora v roku 30 dni izdelati pisno mnenje. Zbornica pa mora obvestitit prijavitelja o
mnenju komisije ali častnega razsodišča. 4. in 6. člen Pravilnika o delovanju Komisije za etična
vprašanja in drugi odstavek 6. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.
534
Tretji odstavek 6. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike in 5. člen Pravilnika o delovanju
Komisije za etična vprašanja.
535
Obstaja pa lista članov Častnega razsodišča. Tretji odstavek 6. člena Kodeksa odvetniške poklicne
etike in 5. člen Pravilnika o delovanju Komisije za etična vprašanja.
536
Drugi odstavek 5. člena Pravilnika o delovanju Komisije za etična vprašanja.
537
P. Maček, Odvetniki in etika, Pravna praksa, (2017) 10, str. 32-33.
538
V obdobju 2015-2016 (od 1. marca 2015 do 29. februarja 2016) je bilo prejetih 31 prijav. V
obdobju 2016-2017 (od 1. marca 2016 do 28. februarja 2017) pa je bilo zabeleženih 21 prijav zaradi
etičnih kršitev. Nadalje, je bilo v obdobju 2015-2016 zaključenih 31 zadev (od tega so bile v 21
primerih ugotovljene etične kršitve), v obdobju 2016-2017 pa 17 zadev (od katerih 14 zadev
predstavlja etično kršitev). Prav tam, str. 32-33.
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5.2 Analiza mnenj Komisije za etiko
Na podlagi objav na spletni strani OZS nam je omogočen vpogled v prakso reševanja
disicplinskih in etičnih kršitev.539 Zbornica je v letu 2015 prejela kar 251 pobud oziroma
zahtev, pri čemer je bilo v istem letu izvedenih 91 disicplinskih postopkov in izrečenih 29
disicplinskih ukrepov.540 V tem letu se je odvilo tudi 43 postopkov zaradi kršitve Kodeksa,
sprejetih pa je bilo 22 mnenj.541 V letu 2016 se je število tovrstnih postopkov znižalo,542 kar je
na podlagi podatkov za prvo tromesečje moč pričakovati tudi v letu 2017.543 Na podlagi teh
informacij opazimo, da število postopkov upada, pri čemer prevladujejo disciplinski
postopki.544
Te podatke lahko upoštevamo pri analizi nedavnih mnenj Komisije za etiko pri OZS (v
nadaljevanju: Komisija),545 ki nas pripelje do sledečih ugotovitev.
Prijavitelji so različne osebe, od lastnih ali nasprotnih strank do odvetniških kolegov, tretjih
oseb in anonimnih prijaviteljev.546 Predlog lahko podajo tudi sodišča ali posamezni sodniki.547
Komisija obravnava različne kršitve Kodeksa in pri tem zavzema razna stališča. Med drugim
je sprejela sklep, da je opravičljivo opozorilo na stroške v opominu na tožbo,548 kazenski

539

Tu so mišljene objave na podlagi 31. in 60. člena ZOdv.
Podatki o prijavah, Spletna stran OZS.
541
Prav tam.
542
Tako je bilo v letu 2016 prejetih 68 pobud oziroma zahtev, izvedenih 26 disciplinskih postopkov,
izrečenih 9 disicplinskih ukrepov, izvedenih 10 postopkov zaradi etičnih kršitev, sprejetih 9 mnenj,
zastaran pa je bil natačno 1 postopek. Prav tam.
543
V obdobju od 1. 1. 2017 do 1. 4. 2017 je bilo prejetih 6 pobud oziroma zahtev, izpeljanih 15
disciplinskih postopkov, izrečenih 6 ukrepov in izvedeni 3 postopki zaradi kršitve Kodeksa. V tem
obdobju ni bilo sprejetih mnenj, ne zastaranih postopkov. Prav tam.
544
Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da disciplinski organi lahko obravnavajo tudi etične kršitve.
545
Vsako mnenje Komisije za etiko je opremljeno s sledečimi podatki: opravilno številko, datumom
sprejema mnenja, imeni in priimki treh članov Komisije za etiko (vključno s predsednikom komisije),
naslov (Mnenje o skladnosti ravnanja z načeli in pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike), podlago
za odločitev komisije (6. pravilo Kodeksa), predlog določenega prijavitelja za začetek postopka, samo
stališče Komisije in obrazložitev. Pri tem so osebni podatki prijavitelja in domnevnega kršitelja
Kodeksa prikriti. Kljub temu pa se ponekod (zaradi slabe prekritosti imen) vseeno lahko razbere, kdo
so vpletene osebe v konkretni zadevi.
546
Analiza dokončnih mnenj Komisije za etiko, objavljenih na spletni strani OZS. Dokončna mnenja
Komisije za etiko, Spletna stran OZS.
547
Tako je v eni od zadev predlog podalo okrožno sodišče v Ljubljani, v drugi pa preiskovalna
sodnica. Mnenje Komisije za etiko št. 371/2014 z dne 3.2.2015. in Mnenje Komisije za etiko št.
1136/2016 z dne 6.9.2016.
540
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pregon ali podobno ne šteje za prepovedano grožnjo po določilih Kodeksa.549 Pri presoji
domnevno žaljivih izjav s strani odvetnikov je Komisija uporabila test objektivnosti, kar
pomeni, da odvetnik ravna neetično le, če je njegova izjava objektivno žaljiva.550
Komisija pogosto obravnava problematiko nedovoljenega reklamiranja odvetniškega poklica,
glede česar je opozorila, da je predmet presoje lahko poleg vsebine tudi način pojavljanja
odvetnika v medijih.551
V eni od zadev je odločila, da v primeru objave prispevka o konkretni odvetniški pisarni v
poročilih ne gre za kršitev Kodeksa, ker se s prispevkom ni želelo predstaviti pisarne, temveč
obraniti ugled odvetnikov, ki so bili v javnosti neutemeljeno diskreditirani.552
Po mnenju komisije ne gre za kršitev prepovedi reklamiranja niti tedaj, ko odvetnik v
lokalnem časopisu objavi obvestilo, da bo v krajšem obdobju nudil brezplačno pravno pomoč
v okviru pravnih nasvetov.553 Pri tovrstnih primerih je težko presoditi resničen namen
objav.554
Prav tako je komisija v svoji praksi sprejela stališče, da odvetnik ne krši prepovedi
nedopustnega reklamiranja in nelojalne konkurence, če objavi na spletni strani pravne nasvete

548

S tem torej ni kršen 59. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike. To je Komisija izrecno zapisala v
večih mnenjih, med drugim tudi v Mnenju Komisije za etiko št. 1479/2014 z dne 3.2.2015.
549
Mnenje Komisije za etiko št. 660/2015 z dne 9.7.2015.
550
Tako je Komisija v Mnenju št. 2093/2015 ocenila, da odvetnik ni zaničeval ali smešil nasprotne
starnke, ker ni šlo za objektivno žaljivo izjavo. Enako mnenje je Komisija zavzela tudi v ostalih
podobnih primerih, kot na primer v Mnenju št. 219/2016. Mnenje Komisije za etiko št. 2093/2015 z
dne 10.5.2016. in Mnenje Komisije za etiko št. 219/2016 z dne 10.5.2016.
551
Mnenje Komisije za etiko št. 2101/2016 z dne 24.4.2017.
552
Komisija je torej odločila, da ne gre za kršitev 25. člena Kodeksa, ki ureja odnos do sredstev
javnega obveščanja. Mnenje Komisije za etiko št. 779/2014 z dne 3.2.2015.
553
V konkretnem primeru je odvetnik po ustanovitvi odvetniške družbe v lokalnem časopisu objavil
obvestilo, da bo v obdobju 30 dni po otvoritvi podružnice njegova pisarna nudila brezplačno pravno
pomoč v okviru pravnih nasvetov. Prijavitelj je izkoristil možnost brezplačnega pravnega nasveta,
poleg tega pa mu je odvetnik na podlagi njegovega pooblastila sestavil dopis. Slednje ni bilo
vključeno v brezplačen pravni nasvet, na kar je odvetnik prijavitelja tudi opozoril. Komisija je torej
odločila, da odvetnik s tem, ko je stranki zaračunal omenjeno pisno storitev, ni kršil nobenega določila
Kodeksa (prepovedi reklamiranja, pojasnevalne dolžnosti v razmerju do stranke ipd.). Mnenje
Komisije za etiko št. 898/2015 z dne 9.7.2015.
554
Težko je presoditi, ali gre pri tovrstnih objavah za golo reklamiranje ali za informiranje javnosti z
iskrenim namenom nudenja pravne pomoči.
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z opisi izmišljenih pravnih problemov,555 ali pa, če sodeluje pri izobraževanjih in objavlja
strokovne članke.556 Pri tem mora seveda delovati kot strokovnjak in spoštovati poklicno
etiko.557
Več podobnih primerov so Komisija za etiko in disciplinski organi558 obravnavali glede
izvensodnega uveljavljanja plačila neplačanih parkirnin od več oseb in istočasne zahteve po
plačilu nesorazmerno visokih odvetniških in materialnih stroškov.559 V eni od teh odločb je
senat poudaril, da gre za disciplinsko kršitev tudi tedaj, ko se krši sam namen Kodeksa, ki
izhaja iz njegovih določb.560

555

Odvetnik je na svoji spletni strani objavil pravne nasvete z izmišljenimi pravnimi problemi, ki so
ponazarjali situacije iz vsakdanjega življenja in prikazovali negativne posledice reševanja pravnih
zadev brez ustrezne strokovne pomoči. Mnenje Komisije za etiko št. 1516/2016 z dne 15.11.2016.
556
Mnenje Komisije za etiko št. 2101/2016 z dne 24.4.2017.
557
Tako morajo biti na primer pozorni tudi na morebitno navajanje njihove specializacije s strani
organizatorjev konferenc. V praksi Komisije za etiko zasledimo primer, ko je odvetnik kot predavatelj
sodeloval pri nekem seminarju, kjer je v vabilu organizator samostojno označil odvetnika za
"specialista za delovno in socialno pravo". Na podlagi 23. člena Kodeksa pa je prepovedano navajanje
specializacije, če le-ta odvetniku ni priznana v skladu z zakonom. Komisija je ocenila, da odvetniku ni
mogoče očitati kršitve Kodeksa, vendar mu je hkrati svetovala, da v bodoče pravočasno preveri, ali so
navedbe, ki jih omenjajo v zvezi z njim, skladne z določili odvetniške etike. Mnenje Komisije za etiko
št. 1976/2016 z dne 24.4.2017.
558
Isti in podobne primere so obravnavali tudi disciplinski organi, ki so zapisali, da so se pri tem
disciplinski obdolženci neprimerno obnašali pri opravljanju svojega poklica. Tako mnenje so zavzeli
disciplinski organi v naslednjih odločbah: Odločba Disciplinske komisije 1. stopnje, opr. št. 761/2015,
763/2015, 1197/2015, 831/2015 z dne 26.2.2016, Odločba Disciplinske komisije 1. stopnje, opr. št.
2153/2014, 2553/2014 in 630/2015 z dne 5.5.2016 in Odločba Disciplinske komisije 1. stopnje, opr. št.
605/2015, 518/2015, 663/2015, 499/2015 z dne 10.3.2016.
559
Komisija za etiko je v enem primeru odločila, da je konkretna odvetnica kršila Kodeks s tem, ko je
prevzela zastopanje strank, ki so izvensodno uveljavljale plačilo neplačanih parkirnin od velikega
števila oseb, pri tem pa zahtevala plačilo nesorazmerno visokih odvetniških in materialnih stroškov.
Odvetnica je v tem primeru prevzela zastopanje strank, ki so izvensodno uveljavljale plačilo
neplačanih parkirnin od velikega števila oseb. Glede na to, da je pri tem šlo za pravno in dejansko
enake primere ter uveljavljanje relativno nizkih zneskov glavnice s tipskimi opomini (in tipskimi
odgovori na ugovore nasprotnih strank), je Komisija zavzela mnenje, da je odvetnica kršila Kodeks s
tem ko je določila nesorazmerne visoke odvetniške stroške. S tem je kršila 55. (izkoriščanje
boječnosti, zmote ali nepoučenosti nasprotne stranke) in 58. (povzročitev nepotrebnih stroškov
nasprotni stranki) določilo Kodeksa. Prav tako je po mnenju Komisije odvetnica kršila 20. določilo
Kodeksa (neutemeljene in neobrazložene vloge do strank, na katere se vloge nanašajo), ker se ni
opredelila do ugovorov do nasprotnih strank, temveč njihove navedbe le pavšalno zavrnila. Mnenje
Komisije za etiko št. 1476/2014, 1767/2014, 2212/2014, 2403/2014 z dne 3.2.2015.
560
Odločba Disciplinske komisije 1. stopnje, opr. št. 605/2015, 518/2015, 663/2015, 499/2015 z dne
10.3.2016.
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Izredno pomembna so zlasti tista mnenja, kjer Komisija strogo "obsodi" nepoštena ravnanja
odvetnikov v odnosu do sodišč,561 lastnih562 in nasprotnih563 strank ter ostalih odvetnikov.
Prav tako je ključno, da Komisija skrbi, da odvetniki spoštujejo človekovo dostojanstvo,
humanost, pravila o lepem vedenju in ostala splošna načela. Slednje se mora dandanes
odražati tudi v odvetnikovih udejstvovanjih na spletu. Komisija je nedavno obravnavala
primer, v katerem je odvetnica ob terorističnem napadu v Franciji na socialnem omrežju
zapisala žaljive opazke o teroristih in pripadnikih muslimanske vere.564 V tej zadevi je prijavo
podala sama OZS, Komisija pa je tovrstno izražanje obsodila, saj presega vse meje kulturnega
in dopustnega izražanja ter predstavlja kršitev 8. člena Kodeksa.565
V drugem primeru, ko je odvetnik na socialnem omrežju objavil obvestilo o prevzemu
določene odvetniške pisarne in javno zahvalo kolegu za izkušnje in pomoč, je Komisija tudi
odločila, da gre za kršitev kodeksa.566
561

V eni od zadev je Komisija ugotovila kršitev Kodeksa s tem, ko odvetniška družba ni spoštovala
določil Kodeksa o pomoči sodišču (20. člen) in dolžnosti spoštovati resnico in zakonitost (11. člen). V
tem konkretnem primeru bi odvetniška družba morala pravdno sodišče obvestiti, da so postavili isti
zahtevek v okviru kazenskega postopka in da je bilo o njem tudi pravnomočno odločeno. V tej zadevi
je namreč bilo v kazenskem postopku deloma odločeno o premoženjskopravnem zahtevku, v
preostalem delu pa so bili napoteni na pravdo. Odvetnica je nato sti zahtevek uveljavljala tudi v
pravdnem postopku, v katerem o tem ni obvestila sodišča o tem, za povrh pa je celo vložila
nadzorstveno pritožbo, s katero je urgirala za izdajo zamudne sodbe. Mnenje Komisije za etiko št.
371/2014 z dne 3.2.2015.
562
V eni od zadev je sama stranka vložila prijavo zoper odvetnico, ki ji je očitala zavlačevanje
postopka, grožnje nasprotni stranki, razširjanje neresničnih trditev v medijih, čustveno izsiljevanje itd.
Mnenje Komisije za etiko št. 1916/2016 z dne 24.4.2017.
563
Kodeks tudi določa, da odvetnik naj ne bi ukrepal zoper nasprotno stranko, če se le ta v razburjenju
o njem žaljivo izrazi (60. člen Kodeksa). Kljub tej določbi pa je Komisija sprejela mnenje, da
odvetnica s tem, ko je vložila zasebno tožbo zaradi razžalitve zoper nasprotno stranko, ni kršila
Kodeksa, kajti žalitve večinoma niso bile povezane s spornim primerom samim. Mnenje Komisije za
etiko št. 565/2015 z dne 24.11.2015.
564
Mnenje št. 2818/2015 (10.2.2016)
565
Odvetnica je v zasebnem življenju javno objavila izjave (na socialnem omrežju Twitter), ki po
mnenju Komisije za etiko posegajo v posameznikovo dostojanstvo in razpihujejo versko sovražnost in
nestrpnost. Takšna ravnanja so nesprejemljiva tudi zato, ker škodijo časti odvetniškega poklica.
Odvetnica se je branila s sklicevanjem na lastno svobodo izražanja, pri čemer je Komisija dejala, da
odvetnica svoje mnenje izrazila na način, ki presega vse meje kulturnega in dopustnega izražanja.
Komisija je ocenila, da je odvetnica kršila 8. člen Kodeksa, ki odvetnikom zapoveduje spoštovanje
pravil o lepem vedenju, človekovega dostojanstva in humanosti, poleg tega pa ohranjanje osebne časti
in časti odvetniškega poklica tako v poklicnem, kakor tudi v zasebnem življenju. Mnenje Komisije za
etiko št. 2818/2015 z dne 10.2.2016.
566
V tem primeru je odvetnik na spletnem socialnem omrežju (natančneje na spletni strani Facebook)
objavil obvestilo o prevzemu določene odvetniške pisarne in javno zahvalo nekemu odvetniku za
izkušnje in pomoč. Prav tako je navedel, da pisarna zaradi neljubih dogodkov zapira svoja vrata. Pri
tem je treba omeniti, da je do izbrisa je prišlo zaradi tega, ker je bil odvetnik pravnomočno obsojen na
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V številčnih mnenjih Komisije je razvidno tudi razmerje med postopki zaradi kršitev Kodeksa
in disciplinskimi postopki. Če se pristojnosti prekrivata, mora Komisija zadevo odstopiti
disciplinskemu tožilcu,567 kasneje pa jo obravnava le, če je prijava zavržena,568 če je zadeva
zastarala itd.569 Če disciplinski organi sprejmejo zadevo v obravnavo, jo preučijo tudi z vidika
kršitev Kodeksa. Na primer v konkretni zadevi, kjer je odvetnik v revijah in na spletu
objavljal pravne nasvete vključno s svojimi podatki, so disciplinski organi ugotovili kršitev
Kodeksa zaradi nedopustnega reklamiranja, kar predstavlja hujšo disciplinsko kršitev.570
Disciplinski organi večkrat obravnavajo tudi primere nevestnega zastopanja stranke, kar
pomeni kršitev tudi 41. in 44. člena Kodeksa.571
Komisija je v svojih mnenjih poudarila tudi ločitev lastne pristojnosti od pristojnosti
upravnih572 in sodnih organov.573
Menim, da so nekatera mnenja Komisije nekoliko preveč prizanesljiva, kajti določenih
ravnanj odvetnikov ne obravnavajo dovolj strogo.574 Pri reševanju primerov iz prakse se lahko
zaporno kazen zaradi naklepnega kaznivega dejanja goljufije pri opravljanju svojega poklica.
Odvetnik je z izvršitvijo kaznivega dejanja okrnil ugled celotnega sodstva in odvetništva, zaradi česar
javna hvala in zahvala predstavljata kršitev 8. in 11. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike. Mnenje
Komisije za etiko št. 2722/2016 z dne 24.4.2017.
567
Če so za neko zadevo pristojni tako Komisija za etiko kakor tudi disciplinski organi, imajo prednost
slednji. Na primer za presojo kršitev nedovoljenega reklamiranja so pristojni disciplinski organi,
komisija pa presoja nedopustno nelojalnost. Mnenje Komisije za etiko št. 1976/2016 z dne 24.4.2017.
568
Disciplinski tožilec lahko zaradi določenih razlogov prijavo zavrže. Mnenje Komisije za etiko št.
779/2014 z dne 3.2.2015.
569
Natančneje, če so disciplinske kršitve zastarale. Mnenje Komisije za etiko št. 1813/2012 z dne
3.2.2015.
570
V konkretnem primeru je odvetnik objavljal pravne nasvete vključno s svojimi podatki v dveh
slovenskih revijah in njunih spletnih straneh. Tako je kršil določbe Kodeksa, ki prepovedujejo
nedopustno reklamiranje. Zaradi te hujše disciplinske kršitve (na podlagi 18. točke 77.b člena Statuta
OZS v povezavi z 10. alinejo drugega odstavka 23. člena Kodeksa) mu je bila izrečena denarna kazen
v višini 500 evrov. Prav tako je moral plačati povprečnino v višini 200 evrov. Odločba Disciplinske
komisije 1. stopnje, opr. št. 218/2013 z dne 21.8.2014.
571
Odločba Disciplinske komisije 1. stopnje, opr. št. 641/2014 z dne 28.9.2015, Odločba Disciplinske
komisije 1. stopnje, opr. št. 1917/2014 z dne 14.1.2016, Odločba Disciplinske komisije 1. stopnje, opr.
št. 2604/2014 z dne 5.4.2016, Odločba Disciplinske komisije 1. stopnje, opr. št. 2742/2015 z dne
14.7.2016 itd.
572
Na primer v enemu od svojih mnenj je Komisija zapisala, da presoja o pravilnosti sklica skupščine
nekega društva ni v pristojnosti Komisije za etiko, temveč pristojnega upravnega organa. Mnenje
Komisije za etiko št. 437/2016 z dne 6.9.2016.
573
V Mnenju št. 1469/2015 je Komisija za etiko v mnenju pojasnila, da ni v njeni pristojnosti
opredeljevanje do odvetnikovih strokovnih odločitev. Le sodišče torej lahko odloča o strokovnih
napakah odvetnikov. Prav tako lahko le sodišče presoja materialno resnico, kar je Komisija zapisala v
Mnenju št. 1249/2016. Mnenje Komisije za etiko št. 1469/2015 z dne 10.5.2016. in Mnenje Komisije
za etiko št. 1249/2016 z dne 15.11.2016.
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vprašamo tudi po vlogi Kodeksa, ki bi ponekod lahko vseboval širšo, a natančnejšo paleto
etičnih prepovedi in zapovedi. Tako bi Komisiji nudil strožji in ožji okvir, katerega se mora
držati.

6. Razmislek o ustreznosti ureditve in predlogi za izpopolnitev
Kršitve poklicne etike bodo še naprej ostale stalnica slovenskega odvetništva zaradi več
razlogov.575 Prvi je zagotovo porast števila odvetnikov in vse večjih odvetniških družb.576 V
Sloveniji je danes več kot 1700 odvetnikov, število pa vsako leto narašča.577 Za odvetniški
poklic se (pre)pogosto odločajo tudi tisti, ki ne vedo, kaj bi drugega počeli,578 ali tisti, ki v
tem poklicu vidijo hitro dostopno pot do zaslužka in statusnega simbola.579
Priča smo tudi vse večji liberalizaciji odvetniškega poklica, zaradi česar prihaja do nadvlade
ekonomskih kategorij nad zaupnim razmerjem med odvetnikom in stranko, do izenačitve
položaja strank s potrošniki itd.580 Danes se tako soočamo z novodobnimi etičnimi izzivi, ki

574

Tako stališče zavzemam na podlagi primerov kot je sledeči. Gre za zadevo, v kateri je odvetnik
sprva zastopal kupca (kasneje prijavitelja) v zvezi z nakupom stanovanja. Po prenehanju tega
zastopanja je sporno nepremičnino kupila odvetnikova sestra. Prijavitelj je posledično odvetniku očital
kršitev načela poklicne zaupnosti. Komisije je presodila, da odvetnik svoji sestri ni posredoval
informacij, vezanih na prodajo nepremičnine, v zvezi s katero je zastopal prijavitelja. Te informacije
po mnenju Komisije odvetnik ni izkoristil v osebno korist in prijaviteljevo škodo. Za povrh pa so bili
podatki o prodaji nepremičnine javno objavljeni, zaradi česar je Komisija sprejela mnenje, da ni šlo za
kršitev. Mnenje Komisije za etiko št. 1508/2014 z dne 24.11.2015.
575
A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
576
Kljub povedanemu pa so se bolj ali manj ohranile temeljne značilnosti poklica. K. Tranter, F.
Bartlett in drugi, Introduction, v: Reaffirming Legal Ethics (2010), str. 4.
577
Danes število odvetnikov v Sloveniji letno narašča za približno pet odstotkov. Na dan 5. junija
2017 je bilo v Sloveniji v imenik OZS vpisanih 1715 odvetnikov, 166 kandidatov, 349 pripravnikov,
263 odvetniških družb in 8 civilnih odvetniških družb. Naj za primerjavo navedem, da je bilo leta
2015 v Sloveniji le 1300 odvetnikov, leta 1994 pa le 429. Statistika OZS, Odvetnik, (2017) 81, str. 66.
in R. Završek, Brez neodvisnega odvetništva sta uresničevanje pravice do sodnega varstva in varstvo
pravic strank zgolj mrtva črka na papirju, Odvetnik, (2017) 81, str. 47-49.
578
Veliko študentov prava ne ve, zakaj bi želeli postati pravniki, v čemer se zagotovo skriva problem.
C. Parker in drugi, The philosophical foundations of legal ethics: a roundtable, v: Reaffirming Legal
Ethics (2010), str. 17.
579
R. Završek, Brez neodvisnega odvetništva sta uresničevanje pravice do sodnega varstva in varstvo
pravic strank zgolj mrtva črka na papirju, Odvetnik, (2017) 81, str. 47-49.
580
Na izzive in spremembe, s katerimi se v današnjem času sooča odvetništvo, za povrh vpliva še
napredek tehnologije. M. Hajd, Mednarodna konferenca: Open your own law firm and let it grow,
Pravna praksa, (2017) 27, str. 31. in R. Završek, Brez neodvisnega odvetništva sta uresničevanje
pravice do sodnega varstva in varstvo pravic strank zgolj mrtva črka na papirju, Odvetnik, (2017) 81,
str. 47-49.
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se nanašajo na zaupnost razmerja,581 javno nastopanje odvetnikov in reklamiranje,582
zastopanje strank s strani oseb, ki niso odvetniki in podobno.583 Te in ostale spremembe je
moč opaziti zlasti v zadnjih dveh desetletjih.584 Zaradi teh razlogov in nenazadnje tudi
človeškega faktorja, bodo etična načela še naprej kršena. Četudi tega ne moremo povsem
preprečiti, pa lahko kršitve poskušamo zmanjšati.
OZS je v tej luči Kodeks večkrat prilagodila novim razmeram.585 Tako smo leta 1994, po
osamosvojitvi Slovenije, dobili nov kodeks.586 Pomembne dopolnitve je zbornica sprejela
zlasti leta 2011, ko so bile v kodeks uvedene določbe o prepovedi reklamiranja, odnosu do
sredstev javnega obveščanja, prepovedi nelojalnosti, odvetnikovem obvestilu strank o
možnosti pridobitve brezplačne pravne pomoči in o tujih odvetnikih.587 Ključno novost
pomeni tudi uvedba izpita iz poznavanja Kodeksa in obveznosti glede vzpostavitve
fiduciarnega računa.588 Kljub dopolnitvam je treba Kodeks brati v duhu sedanjega časa.589
Nekateri odvetniki menijo, da bi bilo treba Kodeks spremeniti in dopolniti,590 drugi pa menijo,
da se primarni problem ne skriva v potrebni prenovi Kodeksa, temveč v njegovem
doslednejšem spoštovanju.591 Po mnenju teh bi uvedba strožjih določil pretirano omejila
581

Tako se je na eni strani z organizacijo in rastjo odvetniških družb resda povečala specializacija in
kakovost odvetniškega dela, vendar je na drugi strani postal element zaupnosti veliko bolj krhel. L.
Ude, Čas za temeljitejšo prenovo kodeksa poklicne etike?, Odvetnik, (2009) 46, str. 3.
582
Prav tam, str. 3.
583
Velik problem še naprej predstavljajo osebe, ki ponujajo pravne storitve, čeprav niso odvetniki.
Posledično pri svojem delu niso vezani s profesionalnim etičnim kodeksom, za svoje storitve pa ne
odgovarjajo in niso regulirani s strani odvetniške zbornice. Slednje je zagotovo zelo sporno. P. Maček,
Odvetniki in etika, Pravna praksa, (2017) 10, str. 32-33.
584
Da se je odvetništvo v primerjavi s časom pred osamosvojitvijo bistveno spremenilo, opaža tudi
Alenka Šelih. Odvetništvo je namreč postalo podjetništvo, število odvetnikov se je znatno povečalo,
prav tako je opazna večja medijska navzočnost odvetnikov. A. Razdrih, V prejšnjem sistemu smo imeli
manj političnih pravic, v tem pa manj socialnih (intervju z dr. Alenko Šelih), Odvetnik, (2017) 81, str.
39-44.
585
A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
586
Prav tam, str. 7.
587
Pomembno je tudi leta 2009 dopolnjeno določilo glede lojalnosti do bivše stranke. Prav tam, str. 7.
588
Obveznost odvetnika glede vzpostavitve fiduciarnega računa je izredno pomembna, saj naj bi
zagotavljala transparentno upravljanje s strankinim denarjem. Prav tam, str. 7.
589
V. Mayr, Kaj lahko storimo sami, Odvetnik, (2015) 73, str. 3-4.
590
Na primer upokojeni odvetnik Sandro (Santo) Pečenko predlaga uvedbo delitve etičnih kršitev med
hujše in lažje ter njihovo ločeno obravnavo. V zvezi s tem pravi: "Lažje kršitve naj bi na prvi stopnji
reševale disciplinske komisije pri območnih zborih odvetnikov, morda brez disciplinskega tožilca.
Prevzele bi tudi funkcijo arbitraže, ki bi jo kazalo uvesti za reševanje morebitnih sporov med odvetniki
in njihovimi strankami." S. Pečenko, Še nekaj besed o odvetniški poklicni etiki, Odvetnik, (2012) 57,
str. 35.
591
Prav tam, str. 35.
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odvetnikove pooblastilne pravice in dolžnosti ter pravice strank.592 Odvetniki že sedaj
opozarjajo na prepogoste posege države v odvetništvo, ki krnijo njihovo neodvisnost in
samostojnost.593
Menim, da Kodeks ne potrebuje temeljite prenove, vendar bi bile nekatere dopolnitve
dobrodošle. Informatizacija, robotizacija in vsesplošni družbeni razvoj zahtevajo in terjajo
strožje etične zahteve.594 Zatorej bi morali prek natančnejših pravil Kodeksa zaostriti
odgovornost odvetnikov, kar bi prispevalo k strožji obravnavi domnevnih kršitev. Ti in
discplinski organi bi morali dosledneje sankcionirati etične in disciplinske kršitve odvetnikov,
sodišča pa odvetniške zlorabe procesnih institutov.595
Bojda bi bilo treba premisliti tudi o morebitni profesionalizaciji nadzornih organov,596 kajti to
delo opravljajo člani OZS volontersko.597 Čeravno število kršitev zaradi različnih razlogov
upada, je možen porast zaradi vse večjega števila odvetnikov. Zato bi bilo smotrno, da se
člane zbornice ali zunanje strokovnjake za to delo plača.598 Po drugi strani se med odvetniki
zagovarja stališče, da je to delo častna dolžnost vsakega člana. 599 Strinjam se s tistimi, ki
zagovarjajo profesionalizacijo disciplinskih organov in komisije za etiko, kajti obravnava teh
kršitev zahteva ustrezen čas, katerega si malokdo lahko brez problema vzame.600 Tako bi
verjetno dosegli tudi učinkovitejšo obravnavo kršitev.

592

Prav tam, str. 35.
Predsednik OZS Roman Završek je na posvetu v državnem svetu, dne 21. 6. 2017, poudaril, da so
odvetniki tisti, ki varujejo interese svojih strank. Če država postavlja vedno nove omejitve strankam
(kot državljanom) in nove dolžnosti odvetnikom, le-ti težko kakovostno zastopajo svoje stranke.
Odvetniki opozarjajo na slabitev njihovega položaja, neodvisnosti in samostojnosti, STA novice,
objavljeno 21. 6. 2017.
594
Povzeto po prispevku, ki ga je Ramón Mullerat napisal za Odvetniško zbornico Finske,
predstavljen pa je bil tudi na Dnevu slovenskih odvetnikov v Čatežu dne, 2. junija 2000. R. Mullerat,
Odvetništvo leta 2010, Odvetnik, (2000) 8, str.15-17.
595
Lojze Ude meni tudi, da bi bilo treba etični kodeks dopolniti. L. Ude, Čas za temeljitejšo prenovo
kodeksa poklicne etike?, Odvetnik, (2009) 46, str. 3.
596
Nekateri predlagajo celo ustanovitev posebnega odbora, ki bi spremljal prakso etičnih kršitev in
predlagal morebitne spremembe kodeksa. S. Pečenko, Še nekaj besed o odvetniški poklicni etiki,
Odvetnik, (2012) 57, str. 35.
597
A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
598
Obravnavo disciplinskih in etičnih kršitev bi zbornica lahko prepustila tudi zunanjim
strokovnjakom, ki bi jih za to delo primerno plačala. Prav tam, str. 7.
599
Prav tam, str. 7.
600
Naj le spomnim na slab ekonomski položaj odvetnikov v Sloveniji, na katerega so odvetniki
opozorili tudi na posvetu v Državnem svetu dne, 21. 6. 2017. Odvetnik Janez Starman je na posvetu
opozoril, da "lačen odvetnik ne more reči ne stranki". Plače kar 70 odstotkov odvetnikov so pod
povprečjem plač primerljivih poklicev. Predsednik OZS je tako zavrgel tezo, da so odvetniki
593
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Zagotovo bi morali spoštovanju odvetniške etike posvečati več pozornosti, in sicer že od
začetka pravne izobrazbe dalje. Poklicna etika bi morala predstavljati večji del študijske
tvarine.601 Pohvalna se mi zdi uvedba izpita iz poznavanja Kodeksa kot pogoja za nastop
odvetniškega poklica. Poglavitno je, da se odvetniki tudi kasneje na svoji poklicni poti
ukvarjajo s pisanjem ali prebiranjem strokovnih člankov in udeležbo na srečanjih na temo
odvetniške poklicne etike.602 Vse to ima namreč izobraževalne in potencialno preventivne
učinke.

7. Zaključek
Reševanje odvetniških etičnih izzivov je čestokrat zahtevno, saj se pri tem v samem odvetniku
odvija boj med pravom, poklicno etiko, lastno vestjo, pravnim občutkom, splošno etiko in

premožnejši državljani, ker se naj bi mesečne plače večine odvetnikov gibale okoli 1600 evrov bruto.
Problem predstavlja tudi dejstvo, da se vrednosti odvetniških tarif niso uskladile z inflacijo od leta
2003 pa vse do danes. V tem obdobju so se namreč cene življenjskih potrebščin dvignile kar za 30
odstotkov. Ker pravosodno ministrstvo kljub prošnji OZS ni podalo soglasja k uskladitvi odvetniške
tarife, je bil vložen upravni spor. Odvetniki opozarjajo na slabitev njihovega položaja, neodvisnosti in
samostojnosti, STA novice, objavljeno 21. 6. 2017.
601
V tuji strokovni lieraturi in tujih pravnih fakultetah se poleg poučevanja pravniške etike pojavlja
celo ideja o uvedbi etičnega kodeksa za študente pravnih fakultet. To idejo naj bi podpirali zlasti trije
argumenti. Prvič, tak kodeks bi nakazoval, da študentje prava predstavljajo (bodoči) del pravniškega
poklica. Nadalje, študente bi spodbudil, da bi postali etično naravnani pravniki. Nenazadnje pa tudi
sedanja praksa oziroma obnašanje študentov na pravnih fakultetah (članek se sicer osredotoča na
pravne fakultete v Kanadi, vendar lahko sklepamo, da se podobno odvija tudi drugod) kaže na potrebo
po sprejemu takega kodeksa. Prav tako pa se profesionalne odgovornosti ni moč naučiti zgolj preko
knjig in predavanj, temveč zlasti preko izkušenj, poznavanja in razumevanja. Profesionalni
deontološki kodeks bi tako bodoče pravnike že med študijem pripravljal na poklic in etične dolžnosti,
ki se nanj vežejo. Kodeksi bi torej imeli dvojno funkcijo: po eni strani bi prepovedovali neetična
ravnanja študentov, po drugi strani pa bi le-te pripravljali na poklicno življenje. Etični kodeks
profesionalne odgovornosti bi predstavljal tako le prvi korak k zavedanju slehernega študenta, da
vstopa v pravniški poklic in se mora zatorej temu primerno v nadalje obnašati. D. M. Tanovich,
Learning to act like a lawyer: a model code of professional responsibility for law students, Windsor
Yearbook of access to Justice, 27 (2009), str. 75, 78, 89 in 96-97.
602
Odvetniška poklicna etika je bil večkrat tema pogovorov na raznih pravniških srečanjih. Tako so
leta 1993 na Dnevih slovenskih odvetnikov razpravljali o odvetniški poklicni etiki, kjer so izpostavili
določene pogostejše kršitve etike (kot so na primer neupravičena odklonitev pomoči osebam, prevzem
stranke drugemu odvetniku, pravdanje z golim namenom zaslužka, nelojalno ponujanje cenejšega
zastopanja itd.), občutno naraščanje števila odvetnikov v Sloveniji, porast disciplinskih primerov in
pojav novih kršitev kodeksa. O odvetniški etiki in etičnih problemih so nadalje razglabljali tudi na
dnevih slovenskih pravnikov leta 2007, dnevih slovenskih pravnikov leta 2013, dnevu slovenskih
odvetnikov leta 2015 itd. A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7. in M. Accetto,
Scila in Karibda odvetnikove vesti, IUS kolumna (28.10.2007) in M. Pavliha, Kdo je vreden zaupanja
za opravljanje odvetniškega poklica, Podjetje in delo, (2013) 6-7, str. 1092 in H. Jenull, O svobodi
izražanja odvetnikov, Odvetnik, (2015) 73, str. 54.
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drugimi vidiki.603 Poštena pot pogosto pomeni tudi daljšo in težjo izbiro. Starokitajski filozof
Konfucij je nekoč dejal, da "je srečen tisti, ki ostane pošten, pa čeprav je moral za to plačati z
življenjem, nesrečen pa tisti, ki je ravnal nepošteno, čeprav zato, ker si je samo tako lahko
rešil življenje."604 Ker se na srečo v današnji slovenski družbi za pošteno pot ne rabimo boriti
z življenji, bi morala biti etična pot izbira vsakogar. Le-ta vodi k dobremu, tako v odvetništvu
in pravu, kakor celotni družbi.605
Vsi v družbi moramo (p)ostati občutljivi na protipravna in nepoštena ravnanja.606 Odvetniki bi
se pri opravljanju svojega poklica na podlagi latinskega reka, "Non omne quod licet honestum
est",607 morali zavedati, da če nekaj ni pravno prepovedano, še ne pomeni, da je skladno z
etiko. Za svojo stranko so primorani narediti vse, a le tisto, kar je v skladu z zakonom in
etičnim kodeksom.608 Zaradi izjemnosti in pomembnosti svojega poslanstva so odvetniki še
toliko bolj podrejeni etičnim zahtevam.609 Stalnica v življenju in poklicnem udejstvovanju
vsakega odvetnika bi moralo biti presojanje odločitev z vidika etike, iskanje etično
neoporečnih rešitev in dosledno uresničevanje etike.610 Tako bi si prizadevali tudi za
ohranitev integritete in ugleda svojega poklica.611 Nizek ugled odvetništva ni posledica le
stanja duha v družbi, marveč tudi ravnanj in vedenja samih odvetnikov.612 Ti in ostali skrb

603

Pri tem se strinjam s sledečimi besedami Gustava Radbrucha: "V vsakemu izmed nas poteka
navidez nepremostljivo protislovje med dvema etičnima svetovoma: med sistemom dolžnosti in
ljubezni, miru in ponižnosti ter sistemom prava in časti, boja in ponosa." G. Radbruch, Filozofija
prava (2007), str. 138.
604
J. Musek, v: B. Kečanović (ur.), J. Musek, I. Pribac in drugi, Javna etika in integriteta (2012), str.
57.
605
M. Cerar, Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja, Podjetje in delo, (2011) 6-7, str. 1264.
606
Ko družba začne neetična ravnanja sprejemati za nesporna in ni več zmožna gojiti splošnih vrednot,
je to znak razkroja v družbi. Občutljivost za etične prvine je namreč pogoj za mirno sožitje v družbi.
Janez Kranjc v svojem članku pri tem opozoraja: "Ob tem pozabljamo, da družba, ki ni zmožna gojiti,
prepoznati in braniti svojih vrednot, dolgoročno ne more obstati. Ker dopušča nepoštenost in
nespodobnost, bo poleg krivic z enako brezbrižnostjo tolerirala tudi nasilje, korupcijo in druge oblike
razkroja. Slej ko prej bo zato postala plen nekoga ali nečesa in demokratični red bo postal samo še
kulisa." J. Kranjc, Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna praksa, (2007) 45, str. 69.
607
Paul. D. 50,17,144 pr. "Ni vse (tisto), kar je dovoljeno, (tudi) pošteno." J. Kranjc, Latinski pravni
reki (2006), str. 172 in J. Kranjc, Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna praksa,
(2007) 45, str. 6-9.
608
A. Razdrih, Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7. in 11. člen ZOdv.
609
Etika namreč sodi k bistvu odvetniškega poklica. R. Mullerat, Odvetništvo leta 2010, Odvetnik,
(2000) 8, str.15-17.
610
J. Kranjc, Kaj je etika in kdo jo potrebuje?, Odvetnik, (2016) 77, str. 15.
611
To bi si seveda moral prizadevati sleherni pravnik (ne le odvetniki). J. Kranjc, Pravniki kot zgled?,
Pravna praksa, (2011) 27, str. 3.
612
L. Zupančič Čokert, "Odvetnica sem", Odvetnik, (2016) 76, str. 3-4.

82

vzbujajoči dejavniki negativno vplivajo na položaj slovenskega odvetništva in nižajo pravno
varnost v Sloveniji.613
V današnjih časih ni tako težko postati odvetnik, kolikor je (p)ostati dober in pošten
odvetnik.614 Odvetnik se mora pri sebi odločiti, kaka oseba bo.615 Ne stranke, niti ostali
odvetniki ali tretje osebe ne določajo njegove osebnosti.616 Etično ravnanje je pogosto
posledica intuitivnih odzivov na razne vidike konkretne življenjske situacije.617 Na ravnanje
odvetnika močno vplivajo lastna korist, konkurenca in morebitna razpršenost odgovornosti.618
Verjetno povzroča največj skušnjav prav finančni vidik, ki odvetnika ne bi smel zaslepiti.619
Moralno spornih ravnanj nikakor ne bi smeli utemljevati s koristmi ali uspehom, kajti s tem se
odprejo vrata demagogiji in nasilju ter zaprejo vrata etiki in pravu.620
Pri etičnih izzivih ima nepogrešljivo vlogo Kodeks odvetniške poklicne etike, ki določa
temeljna etična načela in pravila slovenskega odvetništva. Na podlagi vseh dognanj

613

V zadnjih petnajstih letih prihaja do razgradnje odvetništva, za kar krivdo pripisujemo različnim
dejavnikom. Prvi dejavnik predstavljajo številne zakonodajne spremembe na področju odvetništva, ki
mu kratijo pristojnosti ali celo posegajo v njegovo samostojnost in neodvisnost. S posegi v
neodvisnost odvetništva država omejuje ali krši ne le pravice odvetnikov, marveč tudi njihovih strank,
natančneje njihove pravice do sodnega varstva in enakega varstva pravic, katere posameznik
uresničuje preko odvetnikov. Naslednji dejavnik so posegi izvršilne oblasti v finančno in funkcionalno
pristojnost odvetništva. V mislih imam predvsem prepolovitev tarif v postopkih brezplačne pravne
pomoči in zastopanja po uradni dolžnosti, onemogočanje uskladitve vrednosti odvetniške točke z
inflacijo itd. Zaradi teh in drugih razlogov je ekonomski položaj odvetnikov vsaj v določeni meri
problematičen. R. Završek, O vlogi in položaju odvetništva, Delo, obljavljeno 28. 7. 2017, str. 5 in R.
Završek, Slovensko odvetništvo danes in kakšno odvetništvo si želimo v prihodnje, Odvetnik, (2017)
81, str. 44-45.
614
Postati odvetnik je težko, vendar je še toliko težje ta poklic opravljati v skladu z etiko. R.
Krivograd, "Prisegam, da bom odvetniški poklic opravljal vestno, pošteno in dostojanstveno",
Odvetnik, (2017) 79, str. 3-4.
615
Pri tem pa bi se sleherni odvetnik moral držati sledečih besed Ljuba Bavcona: "Pravnik je oziroma
bi moral biti služabnik prava, iskalec pravičnosti in vzor nepristranskosti, ne pa gospodar nad ljudmi,
njihovimi pravicami in njihovimi usodami." L. Bavcon, v: L. Bavcon, J. Kranjc in drugi, Prava pot
prava (2009), str. 14.
616
T. M. Reavley, v: W. F. Newton (ur.), T. W. Floyd (ur.) in drugi, The lawyer as a professional
(1991), str. 13.
617 D. L. Rhode, Personal Integrity and professional ethics, v: Reaffirming Legal Ethics (2010), str.
32-33.
618
Prav tam, str. 32-33.
619
Četudi se veliko slovenskih odvetnikov bori za poklicno preživetje, menim, da lahko odvetnik
primerno zasluži ne da bi za to bil primoran kršiti poklicna ali splošna etična pravila. A. Razdrih,
Odvetniška etika, Odvetnik, (2009) 45, str. 7.
620
Utemeljevanje etično spornih ravnanj predstavlja obliko makiavelizma, ki je poguben tako za
politiko kakor pravo. J. Kranjc, Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno), Pravna praksa,
(2007) 45, str. 6-9.
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pričujočega dela delno potrjujem hipotezo o ustreznosti slovenskega etičnega Kodeksa. V
osnovi namreč predstavlja zadovoljiv okvir za določanje etičnih pravil, spoštovanje
odvetniške poklicne etike in obravnavo kršitev. Menim pa, da bi bilo treba Kodeks dopolniti,
zlasti zaradi spremenjenih razmer in vrednot v odvetništvu.621 V Kodeks bi morali vnesti
podrobnejše in dodatne etične prepovedi. Prav tako bi si morali prizadevati za boljše
poznavanje Kodeksa, njegovo doslednejše uresničevanje v praksi,622 pogostejše prijave in
strožjo obravnavo kršitev odvetniške etike.
Če bi si odvetniki in vsi ostali prizadevali delovati skladno z etičnimi, moralnimi in pravnimi
pravili, bi zagotovo živeli v prijaznejši, solidarnejši in velikodušnejši družbi.623 Sleherni
odvetnik bi se na podlagi svojega prepričanja in etičnih kodeksov624 moral zavedati, da so
pravičnost, etika in morala, spiritus agens njegovega delovanja.625
Ob rob napisanemu naj dodam, da so število uspešno zaključenih zadev, zaslužek, družbeni
ugled, velikost odvetniške družbe in podobni dejavniki povsem nepomembni, če jih pri tem
spremlja neetično opravljanje dela. Odvetniški poklic je plemenit in odgovoren poklic, ki bi
ga vsak odvetnik moral opravljati na pošten in spodoben način. Čeravno imajo pri tem etična
pravila in nadzor znatno vlogo, se mora odvetnik sam pri sebi odločiti, kako bo reševal etične
izzive svojega poklica. Upam, da bo vsakdo vsakokrat ubral etično in edino pravilno pot.

621

Odvetnik Luigi Varanelli opaža, da so etični problemi pogosto posledica naslednjih spremenjenih
vrednot v odvetništvu: "kolegialnost je zamenjala individualnost; solidarnost se je sprevrgla v
konkurenčnost; pravna sladostrast se je pretvorila v dobičkonosno slavohlepnost; bogato poslanstvo
se je spremenilo v etično osiromašen poklic." Pri tem pa so spremenjene vrednote posledica zlasti
razširitve kroga kandidatov za odvetniški poklic. Po besedah odvetnika Varanellija tako danes
odvetništvo ni več elitni poklic, kakor je nekoč bil. L. Varanelli, Odvetnikova etika pod
drobnogledom, Odvetnik, (2013) 63, str.3-4.
622
Ni dovolj zgolj poznavanje etičnih načel, potrebno je njihovo dejansko uresničevanje. J. Musek, v:
B. Kečanović (ur.), J. Musek, I. Pribac in drugi, Javna etika in integriteta (2012), str. 11.
623
M. Pavliha, Zlorabe prava kot vzrok ljudske malodušnosti, Podjetje in delo, (2010) 6-7, str. 1077.
624
K pravičnejši skupnosti poleg moralnih kodeksov prispeva zlasti prepričanje, da so vsa človeška
bitja dragocena in da jih je treba spoštovati, ceniti oziroma varovati. T. M. Reavley, v: W. F. Newton
(ur.), T. W. Floyd (ur.) in drugi, The lawyer as a professional (1991), str. 13.
625
Stanje, kakršno nastane, če se pravnik tega ne zaveda, opisuje Marko Pavliha s sledečimi besedami:
"Če pravnik tega ne dojame, je zgolj uradnik, ki prelaga spise iz predalov na pisalno mizo in nazaj,
prebira zakone in poenostavljene priročnike ter odjemalcem citira suhoparne člene." M. Pavliha,
Pravnik za novo tisočletje, Podjetje in delo, (2009) 6-7, str. 1612.
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