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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava temo poklicne etike in morale na področju odvetniškega
poklica. Odvetniška primarna funkcija je nudenje pravne pomoči osebam, ki to pomoč
potrebujejo, pri čemer morajo odvetniki spoštovati etična načela in moralne standarde, ki
so v prvi vrsti verodostojnost, zaupanje in molčečnost. Že davnega leta 1868 so bile
naštete etične zaveze predmet odvetniških etičnih kodeksov, ki se skozi zgodovino niso
veliko spreminjali. Pravi pretres pa odvetništvo doživlja v zadnjih letih z vdorom ameriške
potrošniške kulture v vse pore našega življenja, kar je sprožilo vdor tržne miselnosti tudi v
odvetniških vrstah. Konkurenčni boj med odvetniki se zaradi povečevanja njihovega
števila povečuje in marsikdaj ne izbirajo sredstev za pridobitev strank. Takšno ravnanje je
neetično, vendar pa redkokdaj sankcionirano. Zato se utemeljeno sprašujemo, koliko
odvetnikom sploh še pomeni etičnost poslovanja in kaj so pripravljeni storiti za to, da bi se
krepila. Da bi to lahko ugotovila, sem podrobneje preučila organiziranost odvetniškega
poklica in vpetost etičnih standardov v institucije, zakonske, podzakonske ter druge
pravne akte, ki urejajo področje odvetništva. Še posebej me je zanimalo, ali je
organiziranost odvetništva primerna podlaga za etično ravnanje odvetnikov v praksi in
kako se sankcionirajo kršitve. Z raziskavo pa sem skušala določiti smer razvoja etičnih
standardov v odvetništvu in ugotoviti, ali lahko v tem poklicu v prihodnosti pričakujemo
večje etično in moralno delovanje, kot smo mu trenutno priča.
Ključne besede: etična načela, moralni standardi, etični kodeks, odvetniški poklic, etično
ravnanje, etično in moralno delovanje.
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SUMMARY
THE ANALYSIS OF LAWYER'S PROFESSIONAL ETHICS AND MORALS
The graduation thesis treats the lawyer's professional ethics and morals. The primary
function of a lawyer is to provide help to those, who need it. By doing so, they must abide
by ethical principles and moral standards, especially credibility, trust and secrecy. These
ethical commitments have been established in 1868 and have not changed much through
history. In recent years, however, the profession is going through a shift, mostly due to
the pervasiveness of American consumer culture in all aspects of our lives. As a result, a
marketing midset is now commonplace for lawyers. Due to increasing numbers of
lawyers, the competitiveness among them is on the rise, and often all measures are taken
to secure clients. As unethical as this behaviour is, it is rarely sanctioned. This warrants
the question, how much do lawyers actually care for ethical business conduct and what
are they prepared to do to improve it? To address the issue at hand, I have studied the
organisation of the legal profession in detail, along with the application of ethical
standards to legal, executive and other acts that define the profession. I was especially
interested, if the legal system provides a basis for ethical conduct of lawyers and how
violations are sanctioned. With the survey, I attempted to asses the future direction of
ethical standards and to determine, whether we expect a greater level of ethical and
moral behaviour in the future than we are experiencing now.
Key words: ethical principles, moral standards, ethical code, legal profession, ethical
conduct, ethical and moral behaviour.
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1 UVOD
Poklic odvetnika je bil zgodovinsko gledano vedno spoštovan in oseba, ki ga je opravljala,
naj bi bila etična in zaupanja vredna. Odvetnik je pri svojem delu neodvisen in za svoje
delo odgovoren stranki. Svoje poklicno delo mora opravljati tako, da pomaga uresničevati
načela ter določila ustave in zakonov v skladu z načeli humanosti, kulturnosti, spoštovanja
dostojanstva človeka ter spoštovanja resnice in pravice. Pri tem mu je v pomoč Kodeks
odvetniške poklicne etike, ki je le eden izmed poklicnih kodeksov javno bolj izpostavljenih
poklicev. Kodeksi etike so razpeti med »etičnim« in »pravnim« vidikom. Prvenstveno so
neobvezna navodila, smernice za oporo in pomoč posameznim strokovnjakom pri
opravljanju poklica. Na drugi strani pa imajo lahko isti kodeksi tudi pravne učinke oziroma
je njihovo nespoštovanje lahko pravno sankcionirano.
Namen tega diplomskega dela je ugotoviti, kako etični so pravzaprav odvetniki v Sloveniji
danes, kakšne so najpogostejše kršitve Kodeksa, ali je odvetniški poklic znotraj
pravosodja organiziran tako, da nudi strankam ustrezno varstvo, in kako bi bilo treba
urediti to področje tako, da bi državljani imeli dostop do pravnega varstva z odvetniki, ki
bodo častivredni in visoko etični ter moralni ljudje. Zanima me, kakšna in kako močna je
zaveza odvetnikov etičnemu delovanju ter kako se v praksi udejanja.
V okviru diplomske naloge sem raziskala in analizirala pravni okvir delovanja odvetnikov,
pri tem pa sem posebno pozornost namenila Kodeksu odvetniške poklicne etike, ki je
osnova za odvetniško etično delovanje, ter zakonska in statutarna določila, ki usmerjajo
delovanje Odvetniške zbornice Slovenije, ki ima javno pooblastilo za sankcioniranje kršitev
etičnega kodeksa odvetnikov. Cilj diplomskega dela je oceniti, ali je Kodeks odvetniške
poklicne etike zadostna podlaga za etično delovanje odvetnikov in podati predloge za
izboljšanje ureditve tega področja. Poleg tega sem v analizo vključila še konkretne
primere kršenja odvetniške etike in analizirala sankcioniranje kršitev.
V diplomskem delu sem uporabila naslednje metode raziskovanja: metodo deskripcije (na
podlagi literature in virov sem opisala posamezne pojme), metodo kompilacije (na podlagi
literature in virov sem uporabila citate in navedbe drugih avtorjev), statistično metodo (s
pomočjo vprašalnika sem neposredno zbrala podatke, jih obdelala, uredila in vrednotila,
na koncu pa interpretirala dobljene rezultate) in vsebinsko analizo spletnih podatkov o
primerih kršitev in sankcioniranja kodeksa odvetniške poklicne etike (Ivanko, 2007, str.
10−15).
Na podlagi zbranih podatkov in s pomočjo navedenih metod raziskovanja sem potrdila
oziroma ovrgla naslednje zastavljene hipoteze:
1. HIPOTEZA: Kodeks odvetniške poklicne etike je primerna in zadostna podlaga za etično
delovanje odvetnikov.
2. HIPOTEZA: Anketirani dobro poznajo Kodeks odvetniške poklicne etike.
3. HIPOTEZA: V praksi je odvetniška poklicna etika pogosto kršena in sankcionirana.
Diplomsko delo sem v splošnem razdelila na 5 poglavij. Prvo poglavje zajema predstavitev
pojmov etika in morala, drugo pa poklic odvetnika in odvetniško etično delovanje. V
tretjem poglavju navajam pravne podlage za delovanje slovenskega odvetništva. To
poglavje je razdeljeno na 5 podpoglavij, kjer v vsakem posebej omenjam Zakon o
odvetništvu, Zakon o odvetniški tarifi, Statut odvetniške zbornice in Pravilnik o preizkusu
1

iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in kodeksa odvetniške etike.
Četrto poglavje zajema Kodeks odvetniške poklicne etike kot najpomembnejši pravni vir
za etično delovanje odvetnikov, v podpoglavju pa predstavljam nekaj praktičnih primerov
kršitev Kodeksa in njihovo sankcioniranje. Peto poglavje zajema empirični del diplomske
naloge, v katerem prikazujem prikaz rezultatov vprašalnika in ugotovitve raziskave. V
šestem poglavju povzemam glavne ugotovitve in vrednotim hipoteze ter navajam
predloge ukrepov za izboljšanje neetičnega ravnanja odvetnikov. V zadnjem poglavju
povzemam bistvene ugotovitve in zaključke svoje diplomske naloge.

2

2 ETIKA IN MORALA
2.1

PREDSTAVITEV POJMOV

Morala in moralne norme predstavljajo določene vrednote, saj se neposredno nanašajo na
dobro in slabo znotraj posameznih družbenih struktur oziroma družbenih razredov ter so
za njihove pripadnike pomembne in vplivajo na njihova ravnanja in pravila. Etika pa
predstavlja način obnašanja človeka do svojega bližnjega, pri čemer ustvarja primerne
medsebojne družbene odnose. Kršitve moralnih in etičnih norm so predmet socialnega
nadzora nad posameznikom, družbene sankcije pa so zanj lahko celo bolj boleče kot
pravno sankcioniranje (Boštic, 2000, str. 16−17). V praksi se etika in morala pogosto
uporabljata kot sopomenki, kar pa ni pravilno. Verjetno pa takšna uporaba izhaja iz istega
pomena v različnih sedaj že mrtvih jezikih: »etika« v stari grščini in »morala« v stari
latinščini (Knehtl, 2005, str. 7).

2.1.1 ETIKA

Slovar slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ) opredeljuje etiko kot filozofsko
disciplino, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo ter
kot primer navaja krščansko etiko, medtem ko poklicna etika predstavlja norme ravnanja
v določenem, običajno javno bolj izpostavljenem poklicu, kot je npr. zdravnik (zdravniška
etika), odvetnik (odvetniška etika) (ZRC SAZU, 2011).
Etika se spreminja tako v prostoru kot v času. Različni narodi imajo različna pojmovanja o
tem, kaj je etično in kaj ne. Zato ne preseneča dejstvo, da enotne definicije etike ni in da
različni avtorji različno definirajo pojem etike. V nadaljevanju bom navedla nekaj definicij
etike, ki se razlikujejo glede na področje delovanja, na katerem naj bi se uveljavili etični
standardi. Najprej bom obdelala teoretski vidik, nato pomen etičnih standardov pri
poslovanju (poslovna etika) oziroma v ožjem poklicnem oziroma strokovnem delovanju
(poklicna oz. profesionalna etika) in na koncu še etiko posameznika. Zaželeno je in prav
gotovo nam da optimalen rezultat, če so etični standardi na različnih, vendar medsebojno
povezanih področjih delovanja, kot so npr. organizacija in zaposleni (posamezniki) v
sozvočju.
Če je filozofija veda, ki išče odgovore na vprašanja o tem, kako naj ljudje delujemo in
kako naj se med sabo obnašamo, da bomo bivali v sožitju, potem lahko etiko s
teoretskega vidika opredelimo kot uporabno filozofsko vedo o morali, saj nas usmerja v
ravnanju takrat, ko se znajdemo na razpotju med različnimi vrednotami (Možina, Tavčar,
Zupan in Kneževič, 2004, str. 390). Etika tudi odgovarja na vprašanje, kako biti in kako
delovati (Hribar, 1991, str. 5).
Poslovna etika je uporaba moralnih standardov pri ravnanju, ki se nanaša na poslovno
okolje organizacije, pri čemer se visoko etično obnašanje lahko okarakterizira kot pravilno,
pravično in zaželeno (Zikmund, Babin, Carr in Griffin, 2010, str. 88). Z vidika delovanja
organizacije lahko govorimo o etičnem odločanju in moralnem ravnanju poslovodstev
takrat, ko v procesih usklajevanja različnih interesov upoštevajo tudi vrednote
udeležencev. Možina et al., (2004, str. 397) navaja sedem univerzalnih etičnih
zapovedi (po Bertrandu Russelu), po katerih naj bi se ravnali v organizacijah:
3

•

»Ne misli, da se splača napredovati s prikrivanjem dokazov, saj bodo zagotovo
prišli na dan.

•

Kadar naletiš na odpor, (…) ga skušaj obvladati z dokazi in ne z avtoriteto. Zmaga,
ki temelji na avtoriteti, je nerealna in navidezna.

•

Ne spoštuj avtoritete drugih, kajti za vsako avtoriteto se najdejo še druge.

•

Nazorov, ki se ti zdijo škodljivi, ne zatiraj s silo, da te ne zatrejo prav ti nazori.

•

Ne boj se čudaških stališč; vsako danes veljavno stališče je bilo nekoč čudaško.

•

Najdi več radosti v razumnem nesoglasju kot v pasivnem soglašanju; če namreč
ceniš razum, kot je prav, ti pomeni globlje strinjanje kot pasivno pritrjevanje.

•

Bodi resnicoljuben do konca: resnica nemara ni udobna, vendar jo je še bolj
neudobno skrivati. Ne zavidaj sreče tistim, ki živijo v norčevskih nebesih; le norcu
se zdi, da je tisto sreča.«

Po Trstenjaku (1996, str. 10−11) se je z razvojem civilne družbe razvila tudi poklicna
oziroma profesionalna etika, saj civilna družba temelji na neposredni odgovornosti
posameznika za svoje odločitve, pri čemer je morala posameznika soodvisna od družbenih
okoliščin in zahtev. Ramovš (1996, str 75−79) opredeljuje osebnostne determinante
etičnega ravnanja v poklicu, ki so: znanje, svobodno hotenje, etična izkušnja in vest.
Navaja pa tudi osebnostne meje pri etičnem ravnanju, ki so: lastne zmožnosti, skupno
znanje in izkušnje, zmožnosti in svobodno odločanje drugih ljudi in smisel celote.
Profesionalna etika je torej tesno povezana z etiko posameznika oziroma sta soodvisni.
Ker na etiko vplivajo predvsem razmerja med ljudmi, je zelo pomembno posameznikovo
osebno prepričanje o tem, kaj je prav in kaj narobe, ali kaj je dobro in kaj slabo. Možina
et al. (2004, str. 400−401) navaja sedem temeljnih etičnih dolžnosti posameznika:
•

»Verodostojnost: Človek je dolžan izpolnjevati tako eksplicitne kot implicitne
obljube; zato tudi govori resnico, kar je implicitna obljuba ob začetku
komuniciranja z drugo osebo.

•

Popravljanje krivic: Človek mora popravljati ali vračati, kar je zagrešil z napačnim
ravnanjem.

•

Hvaležnost: Človek naj drugim izkazuje hvaležnost za usluge, ki jih je bil deležen.

•

Pravičnost: Človek naj skrbi za pravično razdeljevanje dobrin.

•

Dobrodelnost: Človek naj stori, kar more, da bi izboljšal položaj drugih.

•

Izpopolnjevanje: Človek naj se izpopolnjuje v vrlinah in v znanju.

•

Neškodljivost: Človek naj ne škoduje drugim.«

Hribar (1996, str. 39) opozarja, da profesionalna etičnost nekoga še ne pomeni tudi
njegove etičnosti v celoti. Nekdo lahko zelo odgovorno opravlja svoj poklic, pa je kot
osebnost lahko zelo daleč od morale in etike. Etično obnašanje človeka je torej odvisno
tudi od stopnje moralnega razvoja in drugih osebnostnih lastnosti, za katere vemo, da jih
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oblikujejo družbene sestavine. Zato je individualna etika v moderni civilni družbi hkrati
tudi družbena etika (Trstenjak, 1996, str. 11).
Na splošno pa velja, da se zanimanje za etično delovanje tako posameznikov kot
organizacij povečuje, zato so se etične norme na marsikaterem področju družbena
delovanja iz ustnega izročila prenesle v obliko zapisanega etičnega kodeksa. Etični kodeksi
raznih strok in organizacij so nabori načel in moralnih vodil, ki veljajo za organizacije ter
poklicne in stanovske skupine in večinoma opredeljujejo splošna pravila etičnosti (Možina
et al., 2004, str. 396).

2.1.2 MORALA
Morala in etika sta si v medsebojnem razmerju, namreč morala je predmet etike. Pri tem
je etika lahko v dvojnem odnosu do morale, lahko jo le proučuje, ali pa jo tudi utemeljuje.
(Hribar, 1991, str. 5−6.).
SSKJ opredeljuje moralo kot tisto, kar vrednoti in usmerja medsebojne odnose ljudi kot
posledica pojmovanja dobrega in slabega (ZRC SAZU, 2011). Morala obsega praktične
nabore pravil, ki so podlaga za rutinske odločitve, ki narekujejo, kaj naj človek stori, kadar
gre za koristi, pravice in dolžnosti do samega sebe in do drugih. Morala je torej praksa, ki
je v skladu s spoznavanji etike (Tavčar, 1994, str. 136). Druga teoretska definicija moralo
opredeljuje kot skupek pravil, norm, kategorij, idealov in pogosto napisanih predpisov, ki
veljajo tako za posameznike kot za celotne skupnosti. Njihovo nespoštovanje je
sankcionirano s posebno notranjo, subjektivno sankcijo, ki jo posameznik uporablja na
samem sebi v primeru kršenja omenjenih norm. Morala je toliko bolj učinkovita, kolikor
bolj je ponotranjena. Slaba vest posameznika veliko bolj nadzira in obvladuje kot sankcije
zunanjih (pravnih, političnih) dejavnikov (Sruk, 1999, str. 305−306). Morala se prav tako
kot etika spreminja v času in prostoru, prenaša pa se iz generacije v generacijo. Temeljno
moralni standard ali Zlato pravilo (Konfucij- Kung Fu Tse, 551−479 pr. n. št), s katerim
ločujemo dobro od slabega in se je obdržalo do danes, pa je:« Ne stori drugim, kar nočeš,
da bi drugi storili tebi.« (Možina et al., 2004, str. 407).

2.1.3 KRŠENJE MORALNIH IN ETIČNIH NORM
Kršenje pravno predpisanih norm je sankcionirano popolnoma drugače kot kršenje
moralnih in etičnih norm. V prvem primeru se proti kršitelju uporabijo pravno predpisane
sankcije, ki so lahko zelo hude, vendar bolj v materialnem kot v moralnem smislu. V
primeru kršenja moralnih in etičnih norm pa so sankcije neformalne in pogosto zelo
boleče socialno oblikovane družbene sankcije. Človek je namreč tudi član civilne družbe, ki
opravlja socialni nadzor nad delom in odnosi posameznika v družbi, zato se mora hote ali
nehote podrejati socialnemu nadzoru. Socialni nadzor družbe nad posameznikom je
anonimen in časovno najstarejši. Torej so moralne in etične norme v družbi tiste
vrednote, ki jih oblikuje družbena zavest vzporedno z javnim mnenjem z namenom, da jih
posameznik sprejme kot svojo osebno obveznost in kot podlago za svoje delo in odnose,
ki so usklajeni z interesi družbenega okolja (Boštic, 2000, str. 17−18).
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3 POKLIC ODVETNIKA IN ETIČNO DELOVANJE
»Za odvetnika naj ostaja klient človek,
ki potrebuje pomoč.
Naj ne bo samo neka zadeva,
od katere se dobi denar….«
Dr. Konrad Plauštajner
V vsakdanjem življenju je mogoče opaziti, da obstaja razlika med tem, kaj je etično, in
tem, kaj je dovoljeno z zakonom. Po SSKJ je zakon splošno veljaven pravni predpis z
najvišjo pravno močjo, ki je podrejen ustavi (ZRC SAZU, 2011). Zanimanje pa sproži
vprašanje, ali je vsako delovanje, ki je v skladu z zakonom, tudi etično. Še posebej to
velja za tako izpostavljen poklic, kot je poklic odvetnika, ki je že po svoji naravi zavezan k
spoštovanju zakonov. Prodanovič (2005, str 74) se poleg tega sprašuje, ali nastane
odškodninska odgovornost tudi zaradi kršitve moralnih norm, kot to velja za kršitve
zakonov. V isti sapi odgovarja, da so tudi moralne norme in kršitve profesionalne etike
predmet sodne prakse največkrat v zvezi s pogodbami. Odvetnikov credo je zaupanje in
prepričanost v njegovo besedo, kar je lahko le posledica njegovega vzornega vedenja in
verodostojnosti.
Na splošno velja, da se družbena funkcija odvetništva skozi zgodovino ni bistveno
spreminjala. Poklic odvetnika je bil vedno spoštovan in cenjen, tako morala kot poklicna
etika sta temeljili na isti družbeni normi, t.i. absolutni poštenosti. Prvi odvetniki so bili
prijatelji, sorodniki ali spoštovane osebe brez pravega pravnega znanja, ki so želeli nuditi
pravno pomoč bližnjim v stiski. Takšni odvetniki so bili uspešni le v družbah, kjer se je
sodilo na temelju pravičnosti, zdravega razuma in humanosti. Danes, ko gre razvoj pravne
pomoči v smeri vedno večje specializacije, takšen pristop ne bi več deloval. Celo več –
predstavljal bi primer neetičnega delovanja, v kolikor bi odvetnik prevzemal zadeve zunaj
obsega svojega strokovnega znanja in delovnega področja. V dobi tretjega tisočletja naj bi
po željah nekaterih odvetniška etika temeljila zgolj na tržnih načelih in denarju. Metode
pridobivanja strank so vedno bolj brezobzirne, ključno vodilo odvetniškega dela je želja po
zaslužku, klasične etične prvine odvetniškega poklica pa se zanemarjajo. Nevaren pojav
grobe komercializacije prodira v Evropo iz ZDA, zlasti tja, kjer do nedavnega niso poznali
avtonomnega odvetništva. Drugi problem predstavlja prosti pretok delovne sile, zlasti
znotraj EU. Tako lahko na primer neavstrijski pravnik, državljan ene izmed članic EU,
posluje v Avstriji, ko opravi t.i. izpit o primernosti, ne da bi poznal avstrijskega prava.
Zaradi dobrega imena odvetnikov in resnosti njihovega poklica določevalci ne bi smeli več
dopuščati takšnih anomalij. Zavzemati bi se morali za to, da sodobni evropski odvetnik
ostane predvsem v službi strank, zakona in pravice, še naprej pa naj ohranja in pozitivno
razvija dosedanja etična načela svojega poklica, kot so bila izoblikovana na temelju
moralnih vrednot evropske civilizacije. Oseba, ki za lastno obrambo potrebuje odvetnika,
ne sme biti žrtev kakršnegakoli manipuliranja ali izkoriščanja, pravna pomoč pa mora biti
nudena vsakomur, ki to pomoč potrebuje. Zato bi odvetnik moral razvijati svojo osebnost
in jo bogatiti z novimi spoznanji ter se v poklicu in izven njega obnašati tako, da ohranja
in veča lasten in poklicni ugled ter spoštovanje. Pozitivna osebnost odvetnika ne more biti
povezana z nemogočimi zahtevami, vendar mora obstajati znotraj moralnih in etičnih
okvirov. Tako na primer ne moremo od odvetnika zahtevati, da je nepolitičen, utemeljeno
pa je od njega pričakovati, da politiko pusti zunaj odvetniških pisarn (Plauštajner, 1996,
str. 216−221).
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Zaradi zgoraj navedenih razlogov in pravilnega odnosa do državnih organov kot tudi
zaradi ohranitve dobrih odnosov in discipline med odvetniki je odvetniški poklic razvil
Kodeks svoje poklicne etike1, ki je neke vrste »pisna ustava odvetništva«. Njegova
vsebina se prilagaja spremembam v družbi, načelom civilizacije in drugim dejavnikom iz
prakse. Ravnanje odvetnika, ki ne spoštuje zapovedi kodeksa, je neetično in mora biti
sankcionirano (Plauštajner, 1996, str. 215). Ali kot pravi Yunus (2010, str. 91): vsako
podjetje mora spoštovati zakone in pravila, vendar mora vsak človek, ki deluje, živeti
predvsem po etičnih standardih.

1

Že odvetniški red iz leta 1868 je nalagal Odvetniški zbornici varovanje časti in ugleda odvetništva
(Čeferin, 2007a, str 19)

7

4 PRAVNI OKVIR DELOVANJA ODVETNIKOV

4.1

ZAKON O ODVETNIŠTVU

Pravne podlage za delovanje slovenskega odvetništva daje Ustava RS, Zakon o
odvetništvu, Kodeks odvetniške poklicne etike, Odvetniška tarifa ter številni avtonomni
akti Zbornice. Poleg tega so pomembne tudi direktive EU ter Kodeks poklicne odvetniške
etike CCBE − uradno priznana vseevropska strokovna organizacija odvetnikov, ki v okviru
Evropske skupnosti združuje nacionalne organizacije kakor tudi delegacije opazovalk iz
drugih evropskih držav (Odvetniška zbornica Slovenije, 2011).
Ustava RS (Ur. list RS, št. 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006, v
nadaljevanju Ustava) opredeljuje odvetništvo kot del pravosodja, ki je samostojna in
neodvisna služba, ki jo ureja Zakon o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/1993, 24/1996:
Odl.US: U-I-201/93-19,24/2001, 48/2001 Odl. US: U-I-371/98-34, 111/2005 Odl. US: U-I212-03-14,54/2008, 35/2009, v nadaljevanju ZOdv). Odvetništvo je torej samostojna in
neodvisna zasebnopravna služba, ki opravlja tudi gospodarsko dejavnost, zato je zanj
relevanten tudi prvi odstavek 74. člena Ustave, ki zagotavlja svobodno gospodarsko
pobudo. Zaradi zaščite pravic tretjih oseb, javne koristi in javnega interesa pa je v primeru
odvetništva načeloma ne le dovoljeno omejevanje gospodarske svobode odvetnikov, pač
pa tudi zakonsko poseganje v različne sfere samostojnosti in neodvisnosti odvetništva
(Teršek, 2008, str. 4).
Od kvalitetnega delovanja odvetništva je namreč v določeni meri odvisno tudi
kvalitetno delovanje sodstva, saj se lahko le tako zagotavlja, da se v sodnih postopkih
uporabijo pravna pravila na način, ki zagotavlja varstvo strank, ne pa brez posluha za
specifične življenjske probleme ali interese strank (Kobler, 2003, str. 26).
V ZOdv so podrobneje urejena naslednja področja:
•

pogoji za opravljanje odvetniškega poklica,

•

pravice in dolžnosti odvetnikov,

•

organiziranost odvetnikov in njihovih stanovskih združenj,

•

ureditev disciplinske odgovornosti.

4.1.1 POGOJI ZA OPRAVLJANJE ODVETNIŠKEGA POKLICA
Odvetnik dobi pravico do opravljanja odvetniškega poklica, če izpolnjuje določene pogoje,
ki jih lahko razvrstimo na formalne pogoje, dodatni preizkuse in etične standarde.
•

Formalni pogoji
Odvetnik je lahko vsak državljan RS, ki aktivno obvlada slovenski jezik, je poslovno
sposoben, ima ustrezno strokovno izobrazbo (univ. dipl. pravnik/dipl. pravnik
(UN)/mag. prava) ter štiri leta praktičnih izkušenj, od tega eno leto po
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opravljenem pravniškem državnem izpitu. Pomembno pa je še, da ima opremo in
prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje odvetniškega poklica.
•

Dodatni preizkusi
Bodoči odvetnik mora opraviti še nekaj dodatnih preizkusov, med katerimi je
najpomembnejši in tudi najbolj zahteven pravniški državni izpit, ki ga organizira in
izvaja Ministrstvo za pravosodje. Sledi še preizkus poznavanja Zakona o
odvetništvu in Zakona o odvetniški tarifi ter Kodeksa odvetniške poklicne etike, ki
se opravlja v okviru Odvetniške zbornice.

Poleg tega lahko odvetniški poklic pri nas pod določenimi pogoji opravljajo tudi tuji
odvetniki.2
•

Etični standardi
Etični standardi so sestavni del Zakona o odvetništvu in so vpeti v skoraj vsa
njegova poglavja. Med najpomembnejši etični standard pa spada določilo, da je
odvetnik lahko le oseba, ki je vredna zaupanja za opravljanje odvetniškega
poklica. Zato odvetnik pred vpisom v imenik odvetnikov izreče prisego, ki se glasi:
» Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije in odvetniški poklic
opravljal vestno, pošteno in dostojanstveno«.

Ko odvetnik izpolnjuje pogoje za opravljanje poklica, se vpiše v imenik odvetnikov, ki ga
vodi Odvetniška zbornica Slovenije (ZOdv, 25.−35. člen).

4.1.2 PRAVICE IN DOLŽNOSTI ODVETNIKOV
ZOdv opredeljuje pravice in dolžnosti odvetnikov. Etični standardi so tudi temeljni sestavni
del pravic in dolžnosti odvetnikov, saj je pri zastopanju stranke odvetnik dolžan ravnati
vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike. Odvetnik se sicer lahko
prosto odloči, ali bo prevzel zastopanje stranke, ki se je nanj obrnila, vendar pa mora
odkloniti zastopanje, v kolikor bi v isti zadevi že zastopal nasprotno stranko, ali pa
nasprotno stranko že zastopa odvetnik, ki dela v isti odvetniški pisarni. Odvetnik je tudi
dolžan ravnati v korist stranke, zato ima pravico v mejah zakona uporabiti vsako pravno
sredstvo, za katero meni, da bi lahko stranki koristilo. Razmerje med odvetnikom in
2

Odvetnik iz druge države članice ima pravico opravljati poklic v kateri izmed držav članic EU pod
poklicnim nazivom, pridobljenim po predpisih te države. Odvetnik iz druge države, ki je članica EU,
pridobi pravico do opravljanja odvetniškega poklica in se vpiše v imenik odvetnikov, če je poslovno
sposoben, aktivno obvlada slovenski jezik, ima potrebne prostore za opravljanja poklica, in če
opravi izpit o poznavanju pravnega reda RS. Poleg tega pa mora dejansko in stalno najmanj 3 leta
opravljati poklic v RS. Tuji odvetnik ne more biti izvoljen v organe Odvetniške zbornice in ne sme
izobraževati odvetniškega pripravnika ali kandidata. Pri opravljanju storitev mora upoštevati pravila
poklicnega ravnanja, ki veljajo za odvetnike v RS. Disciplinske kazni in začasni ukrepi zoper tujega
odvetnika smejo biti izrečeni samo z veljavnostjo v RS. Namesto disciplinske kazni izpisa iz imenika
se izreče prepoved opravljanja storitev v RS (ZOdv, 34. člen).
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stranko temelji na zaupanju, zato je odvetnik dolžan kot tajnost varovati vse, kar mu
stranka zaupa. Prav zaradi varovanja načela zaupnosti so morebitne preiskave odvetniških
pisarn strogo omejene in dovoljene le na podlagi odredbe pristojnega sodišča samo glede
spisov in predmetov, ki so izrecno navedeni.
Tudi informiranje javnosti o dejavnosti odvetnika mora varovati zavezo o zaupnosti , poleg
tega pa morajo biti vse informacija stvarne, vestne in nezavajajoče ter skladne z etičnimi
zahtevami. Posebno pozornost tako v strokovni kot laični javnosti je deležno pojavljanje
odvetnika v sredstvih javnega obveščanja in reklamiranje. Zakon striktno zapoveduje
skladnost tovrstnega pojavljanja in delovanja z etičnimi zahtevami, ki veljajo za
opravljanje odvetniškega poklica Zato na eni strani omejuje informacije, ki se lahko
posredujejo javnosti, na drugi strani pa predpisuje dovoljene informacije za javnost, o
čemer bom več spregovorila v poglavju 4.1.5 (ZOdv, 5.−25. člen).

4.1.3 ORGANIZIRANOST
ZDRUŽENJ

ODVETNIKOV

IN

NJIHOVIH

STANOVSKIH

Organiziranost dejavnosti odvetnikov kot tudi njihovih stanovskih združenj sledi
opredelitvi položaja odvetništva kot samostojne in neodvisne službe, kar se zagotavlja
tako, da ima Odvetniška zbornica Slovenije po zakonu položaj avtonomnega združenja
odvetnikov z določenimi javnimi pooblastili na področju organizacije in izboljševanja
odvetništva, z varovalkami pa so onemogočeni posegi v neodvisno delovanje odvetnikov
s strani državnih organov kot tudi organov zbornice (Kobler, 2003, str 26). Po drugi
strani je odvetništvo tudi del pravosodnega sistema in kot takšno deležno podporne
dejavnosti Ministrstva za pravosodje. Kot je značilno za organe pravosodja, da njihove
funkcije izvajajo le osebe, ki so z zakonom za to pooblaščene (sodniki, državni tožilci,
sodniki za prekrške, državni pravobranilci; druge osebe − npr. strokovni sodelavci na
sodiščih, pomočniki državnih tožilcev oziroma državnih pravobranilcev ipd. pa le v zelo
omejenem obsegu), tako je tudi za odvetništvo značilno, da ga lahko opravljajo le osebe,
za katere tako določa zakon, in le v obsegu, kot določa zakon (Kobler, 2003, str. 27).
ZOdv posebej opisuje funkcijo oziroma dejavnosti in medsebojne relacije posameznih
struktur v organizacijski shemi odvetništva (spodnja skica: Organizacija odvetniške

dejavnosti).
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Graf 1: Organizacija odvetniške dejavnosti

Vir: Lasten

Ministrstvo za pravosodje je podpora delovanju sistemov sodstva, državnega tožilstva,
javnega pravobranilstva, notariata in seveda odvetništva ter skrbi za ustreznost splošne
zakonodaje. V sklopu ministrstva deluje Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki
opravlja upravne in strokovne naloge na področju izvrševanja kazenskih sankcij
(Ministrstvo za pravosodje, 2011).
Odvetniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju Zbornica) predstavlja stanovsko
združenje odvetnikov, članstvo v njej pa je obvezno. Člani zbornice so tudi odvetniški
kandidati in odvetniški pripravniki. Zbornica ima javno pooblastilo, da avtonomno presodi,
ali so v posameznih primerih izpolnjeni zakonsko določeni pogoji za vpis posameznika v
imenik odvetnikov, v katerega se vpisujejo tudi odvetniške družbe. Z vpisom v imenik
odvetnikov namreč posameznik pridobi pravico opravljati odvetniški poklic, to pravico pa
izgubi z izbrisom iz imenika. (Kobler, 2003, str. 27) Zbornica tudi vodi imenik
odvetnikov. Zbornica ima še dve javni pooblastili. Prvo se nanaša na zavarovanje
odvetnika pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati stranki v zvezi z
opravljanjem odvetnikovega poklica, drugo pa na pravico do določanja tarife za plačilo
odvetniškega dela in za povračilo stroškov v zvezi z opravljenim delom (odvetniško tarifo).
Obe pooblastili namreč zagotavljata ustrezen materialni položaj odvetnikov, kar je za
odvetništvo, ki ga opravljajo odvetniki kot svoboden poklic, izjemnega pomena. Storitve
odvetnikom namreč plačujejo stranke – naročniki odvetnikovih storitev, država pa le v
primeru, kadar odvetnik zastopa stranko po uradni dolžnosti. Odvetniška zbornica
Slovenije tudi vodi disciplinske postopke zoper odvetnike, odvetniške kandidate in
odvetniške pripravnike ter predlaga skupščini sprejem kodeksa odvetniške poklicne
etike. Poleg tega skrbi za skladen razvoj odvetništva (ZOdv, 41.−45. člen in Kobler 2003,
str. 27).

11

Zbornica sodeluje z odvetniškimi zbornicami drugih držav ter se povezuje v mednarodne
organizacije odvetnikov.3 Podrobnejše naloge in organiziranost odvetniške zbornice določa
zbornični statut, ki ga obravnavam v poglavju 4.3.
Odvetnik lahko opravlja svoj poklic individualno ali pa v odvetniški družbi kot tudi na
podlagi delovnega razmerja pri odvetniku ali odvetniški družbi (ZOdv, 4. člen).
Odvetniška družba je pravna oseba, organizirana kot družba z omejeno ali neomejeno
odgovornostjo. Dejavnost odvetniške družbe je omejena le na opravljanje odvetniškega
poklica, družbeniki odvetniške družbe pa so lahko samo odvetniki. Tudi vodenje poslov
lahko opravlja le odvetnik. V primeru stečaja ali likvidacije mora sodišče o izbrisu
odvetniške družbe iz sodnega registra nemudoma obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije
(Kobler, 2003, str. 28).
Odvetniški pripravniki opravljajo pripravništvo pri odvetniku ali odvetniški družbi na
podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in se pri tem usposabljajo za pridobitev pravice
opravljati pravniški državni izpit. Odvetniško pripravniško prakso zagotavlja zbornica,
pripravnik pa je pri tem vpisan v imenik odvetniških pripravnikov in prejme izkaznico.
Dolžnost odvetnika je, da skrbi za pripravnikovo poklicno izobraževanje in mu omogoči
vsestransko usposabljanje za samostojno opravljanje poklica. Pooblastila za zastopanje
strank so za odvetniške pripravnike omejena na nadomeščanje odvetnika, pri katerem je
zaposlen, in še to na tiste postopke, ki jih zakon izrecno dovoljuje (ZOdv, 45.−49. člen in
Kobler, 2003, str. 28−29).
Odvetniški kandidat je oseba, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za vpis v
imenik odvetnikov, razen pogoja najmanj štiriletnih praktičnih pravniških izkušenj.
Odvetniški kandidat torej ne sme samostojno opravljati odvetniškega poklica, lahko pa
nadomešča odvetnika pri vseh opravilih, razen pri zastopanju pred Vrhovnem in
Upravnem sodiščem RS. Za čas dela v odvetniški pisarni sklene z odvetnikom pogodbo o
zaposlitvi (ZOdv, 50.−58. člen).

4.1.4 UREDITEV DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI
Odvetnik, odvetniški kandidat in odvetniški pripravnik morajo vestno opravljati poklic, delo
in prakso in so odgovorni za kršitve dolžnosti pri opravljanju dela in prakse. V nasprotnem
primeru so disciplinsko odgovorni. Za vodenje disciplinskih postopkov je pooblaščena
Odvetniška zbornica Slovenije. V disciplinskem postopku se izrekajo naslednji disciplinski
ukrepi: opomin, ukor, denarna kazen in odvzem pravice opravljati odvetniški poklic (za
dobo do 5 let) ali odvzem pravice opravljati prakso v odvetniški pisarni (za dobo do treh
let). Odvzem pravice opravljanja poklica ali prakse se sme izreči samo za hujše kršitve
dolžnosti (zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je nekdo moralno nevreden za
opravljanje poklica, ali zaradi obnašanja, na podlagi katerega je mogoče utemeljeno
sklepati, da ne bo pošteno in vestno opravljal poklica). V disciplinskih zadevah zoper
odvetnika, odvetniškega kandidata ali pripravnika odloča disciplinska komisija, v nekaterih
primerih pa je pristojno odločati disciplinsko sodišče. Disciplinski ukrepi in organi ter
postopek pred disciplinsko komisijo so podrobneje urejeni s statutom Odvetniške zbornice
Slovenije v podpoglavju 4.3. (ZOdv, 59.−65. člen).

3

Odvetniška zbornica Slovenije je vključena v Mednarodno unijo odvetnikov, ki deluje že od leta
1919 (Prodanovič, 2005, str. 25)
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4.1.5 ETIČNA NAČELA V ZAKONU O ODVETNIŠTVU
Z vidika upoštevanja etičnih standardov je pomembno spoštovanje zlasti naslednjih načel,
ki so smiselno zajeta v ZOdv.
•

Načelo nezdružljivosti odvetniškega poklica; določena je nezdružljivost
odvetniškega poklica z opravljanjem druge dejavnosti kot poklicem. Izjema je
delovanje na znanstvenem, pedagoškem, umetniškem ali publicističnem področju.
Z odvetniškim poklicem je nezdružljivo tudi opravljanje plačane državne službe,
notariata, poslovodne funkcije v gospodarski družbi in drugih poslov, ki bi lahko
škodovali ugledu in/ali neodvisnosti odvetniškega poklica (ZOdv, 21. člen).

•

Načelo konservativne publicitete; to načelo dovoljuje informiranje javnosti le
o področju odvetnikove dejavnosti ali priznani specializaciji ter o naslovu in
delovnem času odvetniške pisarne kot tudi o začetku in kraju poslovanja ali
preselitvi odvetniške pisarne in o skupnem poklicnem delovanju družbenikov.
Kakršnokoli reklamno delovanje na trgu odvetnikom ni dovoljeno. Odvetnikom pa
je prepovedano: navajanje finančnih podatkov o svojem prometu in uspešnosti,
vsako komercialno udeleževanje v medijih, navajanje odvetnikovih referenc o
številu dobljenih pravdnih in drugih zadev, številu strank in njihovi pomembnosti,
sodelovanju v odmevnih zadevah, težavnosti rešenih zadev, sklicevanje na svojo
prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva,
dajanje neresničnih ali zavajajočih podatkov o svojem delu, dajanje reklamnih daril
zaradi pridobivanja strank ter sodelovanje s tretjimi osebami z namenom
reklamiranja odvetnika ali odvetniške družbe (ZOdv, 21. a člen).

•

Načelo kompetentnosti; določeni so splošni kriteriji poslovno opravilne
sposobnosti za opravljanje odvetniškega poklica, zahtevana izobrazba in dodatne
kompetence, kot na primer pravniški državni izpit. Odvetnik se je dolžan tudi
nenehno izobraževati. Namen zakonodajalca je, da bi s kompetentnimi
strokovnjaki zaščitili javni interes (ZOdv, 25. člen).

•

Načelo zaupanja; z vidika etičnih meril je zlasti pomemben kriterij, da je
odvetnik lahko le oseba, ki je vredna zaupanja in je opravila preizkus tudi iz
kodeksa odvetniške poklicne etike pri Odvetniški zbornici Slovenije (ZOdv, 25.
člen). Za zaupanja nevrednega se šteje oseba, ki je bila obsojena za kaznivo
dejanje, zaradi katerega je moralno nevredna za opravljanje odvetniškega poklica,
ali kdor se obnaša tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja utemeljeno
sklepati, da ne bo pošteno in vestno opravljal odvetniškega poklica.

4.2

ZAKON O ODVETNIŠKI TARIFI

Plačila odvetnikov ureja Zakon o odvetniški tarifi (Ur. l. RS, št. 67/2008, 35/2009-ZOdvT,
v nadaljevanju Tarifa), ki določa način vrednotenja, obračunavanje in plačilo odvetniških
nagrad in izdatkov, ki jih mora stranka oziroma naročnik storitve plačati odvetniku. Zakon
o odvetniški tarifi sprejema Odvetniška zbornica, potrjuje pa ga Ministrstvo za pravosodje.
Zaradi zagotavljanja načela samostojnosti in neodvisnosti odvetništva Ustava ne dovoljuje
državi, da bi prevzela pristojnosti za določitev odvetniške tarife. Soglasje ministra je
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dodatna varovalka pred možnostjo, da bi popolna samostojnost pri določanju tarife
onemogočila dostopnost storitev (Teršek, 2008, str. 6−7).
Nagrade odvetnikom se določajo v evrih glede na vrednost predmeta odvetniške storitve,
odmerijo se po Tarifi, ki je sestavni del Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT-C, 3. člen).
Nagrade zajemajo celotno storitev odvetnika od prevzema do dokončanja zadeve,
odvetnik pa lahko v isti zadevi prejme nagrade samo enkrat, le v sodnem postopku jih
lahko prejme na vsaki stopnji (ZOdvT-C, 14. člen). Plačilo nagrade in izdatkov je mogoče
le na podlagi specificiranega in stranki izstavljenega računa (ZOdvT-C, 11. člen). Odvetnik
se lahko s stranko dogovori o plačilu višjih nagrad, kot so določene v tarifi, vendar mora
biti dogovor o višjem plačilu sklenjen pisno ter ločen od pooblastila in drugih dogovorov.
Enaka določila veljajo tudi za nagrade substitutov (ZOdvT-C, 4. člen).
Kadar je odvetnik stranki postavljen kot začasni zastopnik, ima pravico zahtevati nagrade
izbranega odvetnika in povrnitev izdatkov, ne more pa zahtevati predujma. V primeru, da
odvetnik opravlja v isti zadevi storitve za več strank, prejme nagrade in povrnitev izdatkov
le enkrat (ZOdvT-C, 6. člen).
Odvetniku, postavljenemu po uradni dolžnosti, in odvetniku, ki izvaja brezplačne pravne
pomoči, se nagrade in potrebni izdatki po ZOdvT izplačajo iz državnega proračuna
(ZOdvT-C, 32. člen).
Tudi Zakon o odvetniški tarifi vsebuje elemente etičnosti, kot so zavezanost odvetnika, da
prevzeto zadevo dokonča in šele potem na podlagi računa in specificiranih storitev od
stranke zahteva plačilo, in sicer za isto zadevo le enkrat, kar sicer ne velja le za sojenje na
različnih stopnjah. Plačila, ki presegajo tarifne razrede, so sicer dovoljena, vendar morajo
biti strogo pisno dokumentirana in posebej evidentirana.

4.3

STATUT ODVETNIŠKE ZBORNICE

Odvetniška zbornica Slovenije je ključni akter pri postavljanju etičnih standardov pri
opravljanju odvetniškega poklica kot tudi pri sankcioniranju kršitev. Zato se bom še bolj
natančno poglobila v naloge odvetniške zbornice ter podrobneje opredelila organiziranost
in način financiranja zbornica in naloge ter delovanje zborničnih organov. Zbornica se
financira iz vpisnin, članarin in drugih prispevkov odvetnikov/odvetniških
kandidatov/pripravnikov, denarnih kazni (izrečenih v disciplinskih postopkih), daril in volil
(Statut odvetniške zbornice Slovenije, 54.−56. člen).
Statut odvetniške zbornice Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/1994, 10/1995, 55/1996, 45/1999,
Odl. US: U-I-259/97,4/2000, 48/2001, Odl. US: U-I-371/98-34, 13/2002, 90/2003,
131/2004, v nadaljevanju Statut) opredeljuje naloge odvetniške zbornice, med katere
sodijo:
•

spremljanje in obravnavanje problematike dela odvetnikov in skrb za skladen
razvoj odvetništva,

•

sprejemanje kodeksa odvetniške poklicne etike,

•

sprejemanje odvetniške tarife v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje,
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•

vodenje imenika odvetnikov in posebnega imenika odvetnikov tujih državljanov,
imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov,

•

odločanje o vpisu v navedene imenike in o izbrisu iz njih ter izdaja izkaznice
odvetnikom, odvetniškim kandidatom in odvetniškim pripravnikom,

•

skrb za strokovno izpopolnjevanje odvetnikov in odvetniških kandidatov,

•

zavarovanje odvetnikov pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati stranki
v zvezi z opravljanjem njegovega poklica,

•

urejanje disciplinske odgovornosti
odvetniških pripravnikov,

•

določanje dejanj, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega
poklica, ter dejanj, ki pomenijo kršitev dolžnosti vestnega opravljanja dela in
prakse v odvetniški pisarni,

•

določa razpon, v mejah katerega se sme izrekati denarna kazen v disciplinskem
postopku proti odvetnikom in odvetniškim kandidatom, in urejanje postopkov pred
disciplinsko komisijo,

•

zastopanja poklicnih in socialnih interesov svojih članov ter skrb za pravice in
interese upokojenih odvetnikov,

•

sklepanje kolektivne pogodbe o delovnih razmerjih med delavci in odvetniki,

•

volitve svojih predstavnikov v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta –
predstavnika samostojnih poklicev, in določitev kandidata za izvolitev na to
funkcijo (Statut odvetniške zbornice Slovenije, 7. člen).

odvetnikov,

odvetniških

kandidatov

in

Organi zbornice so skupščina zbornice, upravni odbor zbornice, predsednik zbornice,
nadzorni odbor, disciplinski tožilec, disciplinska komisija I. stopnje, disciplinska komisija II.
stopnje in disciplinsko sodišče (Statut odvetniške zbornice Slovenije, 8. člen). Najvišji
organ zbornice je skupščina, ki jo sestavljajo vsi odvetniki, ki imajo tudi pravico
glasovanja, medtem ko odvetniški kandidati in pripravniki ne smejo glasovati (Statut
odvetniške zbornice Slovenije, 9. člen). Skupščina se sklicuje najmanj 1-krat na leto.
Skupščina med drugim sprejema tudi Kodeks odvetniške poklicne etike in morale in
odvetniško tarifo (Statut odvetniške zbornice Slovenije, 10. člen). Upravni odbor vodi delo
in poslovanje zbornice, vodi pa ga predsednik zbornice. Upravni odbor določa predloge
statuta, kodeksa odvetniške poklicne etike in drugih splošnih aktov zbornice, ki jih
sprejema skupščina zbornice (Statut odvetniške zbornice Slovenije, 28. člen).
Območni zbori odvetnikov sestavljajo odvetniki, odvetniški kandidati in pripravniki iz
območja zbora. Oblikujejo se za območja sodnih okrožij. V RS imamo Celjski, Koprski,
Gorenjski, Ljubljanski, Mariborski, Pomurski, Novogoriški in Dolenjski območni zbor
odvetnikov. Posamezni območni zbor sprejema pravila o svoji organizaciji in delu, voli in
razrešuje predsednika in člane zbora, predlaga kandidate za člane organov zbornice,
obravnava problematiko dela odvetnikov, obravnava gradiva za skupščino zbornice,
organizira strokovno izpopolnjevanje svojih članov, daje v postopku vpisa v imenik
odvetnikov mnenje o predlagatelju, obravnava pritožbe v zvezi z delom odvetnikov,
predlaga uvedbo disciplinskega postopka, imenuje komisijo za uničevanje spisov in
opravlja druge naloge, ki jih določi s svojimi pravili v okviru nalog zbornice (Statut
odvetniške zbornice Slovenije, 44.−47. člen).
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Zbor odvetniških kandidatov in zbor odvetniških pripravnikov sestavljajo vsi
odvetniški kandidati, zbor odvetniških pripravnikov pa vsi odvetniški pripravniki, ki so
vpisani v imenik odvetniških kandidatov oziroma pripravnikov. Zbora obravnavata
vprašanja, ki se nanašajo na delo in položaj oziroma prakso odvetniških kandidatov in
pripravnikov ter dajeta upravnemu odboru in skupščini zbornice predloge in pobude za
urejanje teh vprašanj (Statut odvetniške zbornice Slovenije, 47.−50. člen).
Glavni tajnik zbornice vodi strokovno službo zbornice, skrbi za pripravo gradiva za delo
upravnega odbora in skupščine in za koordinacijo dela organov zbornice. Za glavnega
tajnika zbornice je lahko imenovan diplomirani pravnik, ki ima najmanj 10 let odvetniške
prakse. Organizacijo strokovne službe zbornice ureja pravilnik, ki ga sprejme upravni
odbor zbornice (Statut odvetniške zbornice Slovenije, 50.−53. člen).
Odvetniki, odvetniški kandidati in pripravniki imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu
skupščine zbornice in območnega zbora odvetnikov oziroma zboru odvetniških kandidatov
ali pripravnikov ter pravico voliti in biti izvoljeni v organe zbornice oziroma organe zbora
odvetniških kandidatov ali pripravnikov. Odvetniki in odvetniški kandidati imajo pravico in
dolžnost, da se stalno strokovno izpopolnjujejo. Odvetnik, ki mu je začasno prepovedano
opravljanje poklica med disciplinskim postopkom, lahko predlaga začasnega namestnika,
katerega določi upravni odbor zbornice. Odvetniki in odvetniške družbe morajo stalno
obveščati upravni odbor zbornice o prostih pripravniških mestih v svojih odvetniških
pisarnah (Statut odvetniške zbornice Slovenije, 60.−77. člen).
Pogoji za opravljanje odvetniškega poklica ter dela in prakse v odvetniški
pisarni (Statut odvetniške zbornice Slovenije, 56.−60. člen):
•

najprej kandidat za opravljanje odvetniškega poklica vloži pri upravnem odboru
zbornice predlog za vpis v imenik ter predloži dokazila o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev in življenjepis,

•

nato območni zbor odvetnikov, na katerega območju predlagatelj živi in dela, poda
mnenje o tem, ali je predlagatelj vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega
poklica, in ugotavlja primernost poslovnih prostorov in opreme, potrebnih za
opravljanje dela,

•

nazadnje pa končno odločitev za vpis v imenik poda upravni odbor zbornice.

4.3.1 DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ODVETNIKOV,
KANDIDATOV IN ODVETNIŠKIH PRIPRAVNIKOV

ODVETNIŠKIH

Disciplinske kršitve (Odvetniška disciplina)
Statut opredeljuje disciplinske kršitve odvetnikov, odvetniških kandidatov in odvetniških
pripravnikov. Odvetnik ne sme brez opravičenih razlogov odkloniti zastopanja stranke,
kadar ga je za zagovornika ali pooblaščenca v skladu z zakonom postavilo sodišče ali ga je
za zastopanje določil predsednik zbornice. Prav tako ne sme prevzeti zastopanje stranke,
kadar bi moral po zakonu odkloniti zastopanje. Če pri zastopanju stranke ne ravna vestno,
pošteno, skrbno in po načelih odvetniške poklicne etike, ali pa krši dolžnost varovanja
poklicne tajnosti, je disciplinsko odgovoren. Po prenehanju zastopanja stranke ji mora
izročiti njene listine in spise v izvirniku. Brez pisnega dogovora s stranko ji ne sme
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zaračunati višjega plačila za svoje delo, kot mu pripada po odvetniški tarifi. Stranki mora
izstaviti obračun, prav tako pa ne sme neupravičeno zadrževati izplačila denarnih zneskov,
ki jih je prejel za stranko. V primeru preselitve sedeža svoje pisarne mora predhodno
obvestiti zbornico v roku, določenem s statutom. Odvetnik ne sme ustanoviti podružnice
odvetniške pisarne ali reklamirati svoje dejavnosti. Disciplinsko je odgovoren tudi, če na
neprimeren način išče stranke, če ne plačuje redne članarine in drugih prispevkov zbornici
in če ne izpolnjuje dolžnosti strokovnega izpopolnjevanja. Med začasno prepovedjo
opravljanja poklica odvetnik ne sme opravljati odvetniškega dela ali kako drugače izigrati
ta ukrep. Odvetniškemu pripravniku mora omogočiti opravljanje pripravniške prakse.
Kaznovan je tudi v primeru, če nevestno opravlja dolžnost začasnega namestnika ali
prevzemnika odvetniške pisarne in s tem povzroči škodo odvetniku, ki ga nadomešča.
Brez opravičenega razloga ne sme odkloniti dolžnosti, da je kot predstavnik zbornice
navzoč pri preiskavi odvetniške pisarne. Pri opravljanju odvetniškega poklica se ne sme
žaljivo ali neprimerno obnašati ali izražati, pred sodiščem pa mora obvezno nositi službeno
oblačilo. Vsa zgoraj navedena dejanja pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju
odvetniškega poklica. Odvetnik je disciplinsko odgovoren tudi, če kako drugače krši zakon,
kodeks odvetniške poklicne etike, statut ali druge akte zbornice.
Odvetniški kandidat ali pripravnik krši dolžnost vestnega opravljanja dela in prakse v
odvetniški pisarni, če se ne ravna po navodilih odvetnika, krši dolžnost varovanja poklicne
tajnosti, se neprimerno in žaljivo obnaša, samostojno in v svojem imenu opravlja
odvetniški poklic, ne plačuje članarine in drugih prispevkov zbornici, ne izpolnjuje
dolžnosti strokovnega izpopolnjevanja, nevestno in neredno opravlja odvetniško prakso,
ali če pri opravljanju svojega dela oziroma prakse kako drugače krši zakon, kodeks, statut
in druge splošne akte zbornice (Statut odvetniške zbornice Slovenije, 77.−84. člen).
Zastaranje kršitev
Pregon disciplinskih kršitev zastara v dveh letih od dneva kršitve. Če je disciplinska kršitev
tudi kaznivo dejanje, zastara pregon v roku, ki ga določa zakon za zastaranje pregona za
kaznivo dejanje. Izvršitev ukrepa zastara v 6 mesecih od dneva pravnomočnosti odločbe,
s katero je bil ukrep izrečen. Zastaranje pregona kršitve pa pretrga prijava kršitve
disciplinskemu organu in vsako opravilo v postopku pred disciplinsko komisijo ali
disciplinskem sodiščem. Zastaranje ne teče v času, ko odvetnik po zakonu miruje in ne
opravlja odvetniškega poklica (Statut odvetniške zbornice Slovenije, 84.−86. člen).
Disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo
Postopek pred komisijo 1. stopnje se uvede na zahtevo disciplinskega tožilca. Zahtevo za
uvedbo postopka pošlje predsednik komisije 1. stopnje disciplinskemu obdolžencu s
pozivom, naj v 15 dneh odgovori na navedbe. Odgovor obdolženca pošlje predsednik
komisije disciplinskemu tožilcu. Nato predsednik komisije po potrebi odredi predhodno
preiskavo in določi člana, ki preiskavo opravi. O tem pa obvesti tožilca in obdolženca. Po
opravljeni preiskavi pošlje predsednik komisije spise tožilcu. Ta lahko v 8 dneh po
prejemu spisov spremeni ali dopolni zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka. Nato
predsednik komisije določi senat, ki bo obravnaval zadevo. Predsednik senata razpiše
ustno obravnavo. Če je bila zahteva za uvedbo postopka po opravljeni preiskavi
spremenjena ali dopolnjena, jo tožilec znova pošlje obdolžencu z vabilom na ustno
obravnavo. Ustna obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti obdolženca v primeru,
če kljub povabilu svojega izostanka ni opravičil, ali če je sporočil senatu, da se obravnave
ne bo udeležil. Pravnomočna odločba disciplinske komisije se pošlje upravnemu odboru
zbornice. Končani disciplinski spisi se hranijo 10 let od zadnje odredbe in se vlagajo v
arhiv zbornice. Disciplinska evidenca pa se hrani trajno. V postopku pred disciplinsko
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komisijo 1. In 2. stopnje se glede vprašanj, ki niso urejena z Zakonom o odvetništvu in
statutom, smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku (Statut odvetniške
zbornice Slovenije, 86.−93. člen).

4.4 PRAVILNIK O PREIZKUSU IZ POZNAVANJA ZAKONA, KI UREJA
ODVETNIŠTVO, ODVETNIŠKE TARIFE IN KODEKSA ODVETNIŠKE
POKLICNE ETIKE

Pravilnik o preizkusu iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in
kodeksa odvetniške poklicne etike (Uradni list RS, št. 107/2009, 20/2011, v nadaljevanju
Pravilnik) določa način opravljanja preizkusa iz poznavanja Zakona o odvetništvu, Zakona
o odvetniški tarifi (preverjanje splošnega dela in temeljev posameznih poglavij), Kodeksa
odvetniške poklicne etike (temeljnih določb) in določb Statuta Odvetniške zbornice
Slovenije.
Preizkus kandidati opravljajo ustno pred tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in
dva člana. Znanje kandidatov se ocenjuje za vsako posamezno področje, v kolikor pa
preizkusa ne opravi, ga lahko opravlja ponovno v celoti ali pa le po posameznih področjih.
O poteku preizkusa vsi člani komisije pišejo zapisnik.
Stroške prvega pristopa k preizkusu krije Odvetniška zbornica Slovenije, stroške vsakega
nadaljnjega pristopa pa krije kandidat sam (Pravilnik o preizkusu iz poznavanja zakona, ki
ureja odvetništvo, odvetniške tarife in kodeksa odvetniške poklicne etike, 1.−10. člen).
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5 KODEKS ODVETNIŠKE POKLICNE ETIKE
Kodeks odvetniške poklicne etike4 je poleg Zakona o odvetništvu najpomembnejši akt. To
je skupek načel in pravil, ki so vtkana prav v vse predpise, ki urejajo odvetništvo, odvetnik
pa ga mora spoštovati pri svojem delu in izven njega (Prodanovič, 2005, str. 50).
Odvetniki pri svojem ravnanju uporabljajo Kodeks odvetniške poklicne etike Odvetniške
zbornice Slovenije in Kodeks odvetniške poklicne etike Sveta odvetniških zbornic (v
nadaljevanju Evropski kodeks), ki je nastal kot posledica stalnega povezovanja
Evropskega gospodarskega in političnega prostora ter s tem povezanega zavarovanja
javnega interesa s postavitvijo splošnih pravil za evropske odvetnike. Evropski kodeks
izkazuje skupne temelje, kljub temu pa izhaja iz tradicije vsake posamezne države, ki sta
ji prilagojena organizacija in obseg dejavnosti poklica odvetnika ob upoštevanju
nacionalne zakonodaje (Breščanski, 2009, str. 18−19).
Evropski kodeks je prinesel novost na področju oglaševanja in osebne publicitete
odvetnika, ki je sedaj dovoljena, vendar ob pogoju omejitev. Prepovedano je neposredno
trženje, prav tako pa odvetnik od drugega odvetnika ne sme sprejemati provizije ali
kakšne druge odškodnine za priporočilo stranke. Določeno je tudi, da odvetnik ne sme
nikomur plačati provizije ali odškodnine kot nagrade za pridobitev stranke. Prepovedano
pa je tudi opravljanje določenih poslov (Kodeks odvetniške poklicne etike za odvetnike
Evropske unije, 2006).

5.1 VSEBINA
KODEKSA
ODVETNIŠKE
ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

POKLICNE

ETIKE

Kodeks
Kodeks 5odvetniške poklicne etike je sestavljen iz 61. členov in razdeljen na 23. poglavij. V
nadaljevanju bom opisala bistvene elemente posameznih poglavij.
V prvem poglavju je Kodeks opredeljen kot živa zbirka načel in pravil odvetniške poklicne
etike, ki naj etiko odvetniškega poklica uskladi z etiko demokratične družbe. Odvetniki so
v svoje delo poklicani vnašati nove in bolj popolne etične prvine ter spremljati etična
vprašanja, ki jih prinaša dnevna praksa. Pri tem sodelujejo z zborničnimi organi in
predlagajo sprejem novih etičnih načel, če se to izkaže za smiselno. Odvetnikova odločitev
naj bi nikoli ne bila v nasprotju z načeli in pravili kodeksa. V težjih primerih se posvetuje s
kolegi ali z zborničnimi organi (Kodeks odvetniške poklicne etike, 1.−4. člen).
Veljavnost kodeksa
Pravila Kodeksa veljajo na področju Republike Slovenija in jih mora spoštovati tudi tuji
odvetnik, če ima pravico do opravljanja odvetniškega poklica v Sloveniji. Če pa slovenski
odvetnik nastopa v tujini ali zastopa tujce v domovini, potem mora upoštevati načela in
pravila mednarodnih kodeksov odvetniške etike. Če odvetnik ravna v nasprotju z načeli in
pravili Kodeksa, ne da bi s tem kršil odvetniške discipline, obravnava to njegov območni
4

Kodeks odvetniške poklicne etike, Ljubljana, 16. December 1994, dopolnitve 2001
Odvetniški red iz leta 1868, ki je rojstni list slovenskega odvetništva, in Zakon o odvetnikih iz leta
1929 sta že vsebovala pravila odvetniškega obnašanja
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zbor odvetnikov, ki sporoči odvetniku svoje mnenje ter ga lahko pouči ali opozori o
pravilnem ravnanju. Odvetnik, ki se ne strinja z mnenji ali opozorilom območnega zbora
odvetnikov, lahko predlaga o tem širšo obravnavo pred častnim razsodiščem treh članov
zbornice, ki jih določi upravni odbor zbornice. Odvetniška zbornica evidentira obravnavane
primere in o njih obvešča člane preko območnih zborov odvetnikov, upravni odbor
zbornice pa daje obvezno razlago načel in pravil kodeksa (Kodeks odvetniške poklicne
etike, 5.−7. člen).
Osebnost
Odvetnik mora pri svojem delu skrbeti za ohranitev osebne časti kot tudi časti
odvetniškega poklica, kar je neločljivo povezano. Zato mora vedno, tudi kadar ne opravlja
odvetniškega poklica, upoštevati pravila lepega vedenja in delovati tako, da ugledu
svojega poklica ne škoduje. Predvsem naj bi si prizadeval za višjo kulturo v odnosih med
ljudmi in za uveljavljanje vzgojnih vplivov kot tudi za načelnost in trdno obrambo ustavnih
svoboščin ter zakonskih pravic in koristi svojih strank. Delovati mora tako, da pridobi,
upraviči in ohrani zaupanje svojih strank kot tudi sodnih in drugih družbenih organov
(Kodeks odvetniške poklicne etike, 8.−11. člen).
Neodvisnost
Odvetnik je pri svojem delu dolžan ohraniti brezpogojno neodvisnost od zunanjega vpliva
in spoštovati resnico in zakonitost, pri čemer izkazuje iskrenost in državljanski pogum
(Kodeks odvetniške poklicne etike, 11. člen).
Nezdružljivost
Ta del Kodeksa je povzel že ZOdv in odvetnikom prepoveduje ukvarjanje s posli in/ali
aktivnostmi, ki niso združljive s častjo in neodvisnostjo odvetništva (komercialno
udejstvovanje, združevanje odvetniške pisarne z neodvetniško dejavnostjo in vsako
nastopanje, ki bi škodovalo odvetnikovemu ugledu osebno in odvetništvu nasploh). Poleg
tega izključuje opravljanje dolžnosti v izvršni oblasti s sočasnim opravljanjem
odvetniškega poklica in prepoveduje izkoriščanje predstavniške funkcije pri svojem
odvetniškem delu (Kodeks odvetniške poklicne etike, 12.−13. člen).
Strokovnost
Odvetnik je zavezan k stalnemu izpopolnjevanju svojega strokovnega znanja, skrbeti mora
za svojo splošno izobraženost in razgledanost ter s svojim delom krepiti pomen pravne
pomoči in ugled družbene vloge odvetništva. Prav tako naj s svojim strokovnim znanjem
pomaga drugim odvetnikom in prispeva k strokovni splošni izobrazbi odvetniških
kandidatov in odvetniških pripravnikov. Odvetnik naj organizira svojo odvetniško pisarno,
vodstvo in hrambo spisov, evidenco rokov in narokov, denarno poslovanje in drugo
pisarniško poslovanje tako, da zagotovi red in tekoče delo. Odvetniški pisarniški prostori
naj bodo dostojni (Kodeks odvetniške poklicne etike, 14.−16. člen).
Pričevanje
Odvetnik naj praviloma ne predlaga samega sebe za pričo v zadevah, v katerih je zastopal
sporne stranke, in naj ne prevzema zastopstva v zadevah, v katerih bi utegnil biti poklican
za pričo (Kodeks odvetniške poklicne etike, 17. člen).
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Spoštovanje
Odvetnik naj pri svojem delu varuje ugled sodišč in oblastvenih organov. Njegova dolžnost
je krepiti zaupanje javnosti v njihovo delo. Zato naj ne daje žaljivih ali omalovažujočih
izjav o delu teh organov in njihovih odločitvah. Tudi svoje stranke naj navaja na spoštljiv
odnos. Odvetnik naj zaradi svojega ugleda in ugleda odvetništva ne dopusti nespoštljivega
ali nepravilnega nastopanja sodnim in drugim organom niti proti sebi, odvetniškemu
kandidatu ali pripravniku niti nasproti svoji stranki (Kodeks odvetniške poklicne etike,
18.−19. člen).
Zastopanje
Odvetnik naj pri uveljavljanju in varovanju zakonitih pravic in pravnih koristi svojih strank
pomaga sodiščem in drugim organom s svojim nastopom in svojimi predlogi. Zato naj
bodo njegove vloge vestno obrazložene, dejansko in pravno utemeljene. V svojih
izvajanjih naj bo stvaren, strpen in jedrnat, hkrati pa izčrpen, temeljit, vesten in
prepričljiv. Njegova izvajanja naj bodo razumljiva in sprejemljiva, vanje pa naj vnaša tudi
vzgojne prvine. Odvetnik naj ne izkrivlja dejanskih in pravnih ocen in naj ne nastopa
demagoško. Odvetnik ne sme svojih osebnih znanstev s sorodniki ali drugimi delavci v
državnih organih izkoriščati niti v svojo korist ali korist svoje stranke niti v škodo
nasprotne stranke (Kodeks odvetniške poklicne etike, 20.−21. člen).
Prepoved reklamiranja
Odvetniki tekmujejo med seboj le s kakovostjo svojega dela. Odvetnik sme o sebi in
svojem delu posredovati le tiste podatke, ki so stvarni, resnični in se nanašajo na poklic.
Prepovedano je reklamiranje odvetnikove dejavnosti. Zlasti: hvala kakovosti lastnega dela,
navajanje števila strank in njihove pomembnosti ali težavnosti rešenih zadev in podobno,
omalovaževanje dela in uspehov drugih odvetnikov, sklicevanje na prejšnjo funkcijo ali
položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, dajanje neresničnih ali zavajajočih
informacij o svojem delu, dajanje reklamnih daril, angažiranje tretjih oseb za odvetnikovo
reklamo, uporaba drugih reklamnih sredstev, na primer pošiljanje zgibank, uporaba
svetlobnih reklam in podobno. Ne gre za reklamiranje odvetnikove dejavnosti, če odvetnik
objavi v sredstvih javnega obveščanja obvestilo o začetku in kraju poslovanja ali o
preselitvi, vendar največ v 30 dneh po otvoritvi ali preselitvi pisarne. Prav tako ne gre za
reklamiranje, če ima odvetnik na spletni strani podatke o svoji pisarni (delovni čas,
področje dejavnosti), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njegovo dejavnost
(Kodeks odvetniške poklicne etike, 22.−23. člen).
Prepoved nelojalnosti
Nedopustno je vsako pridobivanja strank s ponudbami ali posredniki, obljubami uspeha,
ponujanjem cenejšega zastopanja, obljubljanja provizij ali nagrad za pridobivanje strank
in sodelovanje z zakotnimi pisači (Kodeks odvetniške poklicne etike, 24. člen).
Odnos do sredstev javnega obveščanja
Odvetnik naj se izogiba nepotrebnim nastopom v sredstvih javnega obveščanja. Če v njih
že mora nastopiti, naj se izogiba poudarku svojih sposobnosti in zaslug, reklamiranju in
nelojalnosti do drugih odvetnikov. Novinarja je dolžan opozoriti, da je po kodeksu
reklamiranje prepovedano. Poleg tega naj se izogiba izjav o svojem privatnem življenju,
premoženju, hobijih in drugih podrobnostih, ki niso v zvezi z njegovim poklicem in delom
(Kodeks odvetniške poklicne etike, 25. člen).
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Delovno tekmovanje
Odvetniki naj v vzajemnih odnosih krepijo kolegialnost in poklicno solidarnost, vendar ti
odnosi ne smejo vplivati na vestnost in odločnost pri zastopanju in obrambi strank.
Odvetnik ne sme z besedo ali na drug način smešiti, omalovaževati ali podcenjevati
kolega, ki zastopa nasprotno stranko, in njegovih izvajanj. Zagovora ali razbremenjevanja
svoje stranke naj ne gradi na obremenjevanju drugih obdolžencev, če to ni potrebno za
uspešno obrambo. Odvetnik se sme neposredno obrniti na stranko, za katero ve, da jo
zastopa drug odvetnik le z njegovim privoljenjem. Če pa se nanj obrne nasprotna stranka
sama, naj o tem in o svojem odgovoru stranki obvesti njenega odvetnika. Odvetnik ne
sme v isti stvari prevzeti zastopanje stranke, ki jo zastopa drug odvetnik. To lahko naredi
le, če se ta izrecno strinja s tem, ali če je pooblastilno razmerje prenehalo. Odvetnik ne
sme prevzeti stranke drugemu odvetniku. V primeru, da odvetnik lahko upravičeno
prevzame zastopanje stranke, ki jo je prej zastopal drug odvetnik, naj se pred prevzemom
prepriča, da je stranka izpolnila materialne obveznosti pri svojem prejšnjem zastopniku v
skladu s tarifo ali dogovorom. Odvetnik naj ne nasprotuje želji stranke, da jo poleg njega
zastopa ali ji svetuje še drug odvetnik. Odvetnik naj svojemu kolegu ne odreče pomoči s
strokovnim posvetom ali mnenjem (Kodeks odvetniške poklicne etike, 26.−30. člen).
Nadomeščanje
Odvetnik naj svojemu kolegu ali drugemu odvetniku ne odkloni zaprošenega
nadomeščanja brez opravičljivih razlogov. Drugega odvetnika naj pravočasno zaprosi za
nadomeščanje in mu pravočasno sporoči potrebne podatke in napotila. Odvetnik v tem
primeru moralno in materialno odgovarja, da bo namestnikovo delo primerno nagrajeno.
Primerna nagrada je polovica tarifne postavke za opravljeno delom, urnina in dejanski
izdatki (razen v primeru drugačnega dogovora). Če odvetnik odkloni naročilo za
nadomeščanje, naj to takoj sporoči, v nujnih primerih pa naj sam poskrbi za drugega
namestnika (Kodeks odvetniške poklicne etike, 31. člen).
Reševanje sporov
Če odvetnik pride v spor z odvetnikom, odvetniškim kandidatom ali odvetniškim
pripravnikom, naj si prizadeva rešiti spor z neposrednimi razgovori ali s posredovanjem
svojega območnega zbora odvetnikov. Če je odvetnik v sporu z odvetniškim kandidatom
ali pripravnikom, ki dela ali je v praksi pri drugem odvetniku, naj se najprej obrne nanj za
posredovanje (Kodeks odvetniške poklicne etike, 32. člen).
Odvetniški pripravniki
Kodeks velja tudi za odvetniške kandidate in pripravnike. Odvetnik mora posvečati
posebno pozornost navajanju odvetniškega kandidata in pripravnika na odvetniško etiko
ter na dostojno in spodobno obnašanje pri opravljanju poklica in v zasebnem življenju.
Ena od osnovnih nalog odvetništva je vzgoja in usposabljanje odvetniških pripravnikov za
odvetniški poklic .Odvetnik mora nuditi odvetniškemu pripravniku, ki je pri njem na praksi,
vsestransko in temeljito pripravo za samostojno delo. Pripravniška praksa ne sme biti
navidezna. Poleg tega naj odvetnik pripravniku za pripravo na pravniški državni izpit pri
dodeljevanju dela omogoči primeren čas. Odvetnik naj pripravniku omogoči primerne
delovne pogoje in ga ustrezno nagradi. V razmerju med odvetnikom in pripravnikom, ki je
pri njem na praksi, ne sme biti nobene oblike izkoriščanja (Kodeks odvetniške poklicne
etike, 33.−36. člen).
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Odnos do strank
Odvetnik naj se zaveda, da je po svoji družbeni vlogi dolžan strankam zagotoviti pravno
pomoč. Nezmogljivost stranke za primerno plačilo odvetnikovega dela ni razlog za
odklonitev pravne pomoči v nujnih primerih. Odvetnik naj obvesti stranko o možnosti
pridobitve brezplačne pravne pomoči. Odvetnik naj stranki, ki jo zastopa, ne odpove
nadaljnjega zastopanja v neprimernem času ali v okoliščinah, ko bi bilo to za stranko
škodljivo. S stranko naj se poskusi sporazumeti o odpovedi nadaljnjega zastopanja, v
dvomu pa naj zahteva mnenje svojega območnega zbora odvetnikov. Odvetnik naj ne
odkloni zagovora stranke zgolj zato, ker je uspešna obramba težka, na primer zaradi
priznanja krivde, zaradi dokaznega gradiva, narave ali teže kaznivega dejanja, odmeva v
javnosti ali iz podobnih razlogov. Če odvetnik kljub temu odkloni zagovor, naj skuša
zagotoviti obrambo stranke po drugem odvetniku, zlasti če stranka to želi. Že prevzeti
zagovor naj odvetnik načeloma ne odpove, zlasti pa ne, če bi se zaradi tega položaj
stranke kot obdolženca poslabšal, če v določenem stanju postopka ni mogoče takoj dobiti
drugega zagovornika, ali če kot zagovornik stranke ni uspel s svojimi procesnimi in
obrambnimi predlogi.
Odvetnik je dolžan vestno in požrtvovalno zastopati in zagovarjati stranko tako, da
uporabi zanjo vsa možna in dopustna zakonita sredstva. Zastopanje in obramba socialno
šibkih je običajna in častna naloga odvetnikov pri opravljanju odvetniškega poklica. To
nalogo naj odvetnik opravlja s posebnim razumevanjem (Kodeks odvetniške poklicne
etike, 37.−42. člen).
Zaupanje in zvestoba
Odvetnik naj se zaveda, da je zaupanje stranke osnovno vodilo, ki ga mora upoštevati in
ga ne sme omajati. Stranka in njena zadeva sta središče njegove pozornosti pri delu.
Zaradi varovanja načela zaupnosti naj odvetnik tudi po prenehanju pooblastilnega
razmerja ne prevzame zastopanja zoper svojo bivšo stranko, če bi s tem lahko prekršil
načelo zaupnosti.
Toda zvestobi do stranke odvetnik ne sme podrediti svojega osebnega in poklicnega
poštenja. Nikdar naj ne izgubi samostojnosti in objektivnosti pri svojem delu. Vedno naj
ostane dostojen, vljuden in stvaren do nasprotne stranke in njenega zastopnika ter do
sodnih in drugih državnih organov. Odvetnik naj po možnosti stranko že vnaprej seznani s
potekom postopka v njeni zadevi. O svojem delu in postopanju naj stranko redno
obvešča, omogoči naj ji vsak čas vpogled v stanje zadeve, jo pouči o dejanskem stanju in
o pravnih vprašanjih ter ji sporoči potrebne podatke iz sodnih in drugih spisov ali iz
opravljenih poizvedb. Odvetnik naj stranko seznani s približno oceno stroškov zastopanja
in s tveganjem za plačilo teh stroškov. Stranko naj pouči, da je lahko sodna odmera
stroškov v breme nasprotne stranke manjša od njegovega računa. Odvetnik je dolžan
stranki omogočiti, da sama pregleda odvetniško tarifo. Če stranka zahteva, ji mora dati
razčlenjen obračun stroškov. Socialno šibki stranki naj pri računu popusti ali ji nagrade za
delo sploh ne zaračuna.
Odvetnik naj se s stranko po možnosti že vnaprej sporazume, kako bo plačeval stroške
zastopanja. Odvetnik naj ne sprejme zastopanja stranke, dokler zastopa kakšno svojo
stranko v sporu z njo kot nasprotno stranko, tudi če gre za drugo zadevo. V skupnih
odvetniških pisarnah in odvetniških družbah, v katerih sodeluje dvoje ali več odvetnikov,
je nasprotna vsaka stranka, ki je v sporu s stranko kateregakoli odvetnika v tej pisarni. Če
je odvetnik obravnaval kak pravni posel za dve stranki ali za več strank, naj odkloni
sprejem zastopanja katerekoli teh strank v sporu med njimi o pravnem poslu. Ni pa tega
23

dolžan, če je obravnaval pravni posel le kot zastopnik ene stranke (Kodeks odvetniške
poklicne etike, 43.−48. člen)
Zastopanje organizacij
Odvetnik je lahko ustanovitelj in član družbe, ne more pa opravljati nalog poslovodnega
organa, ne more biti v družbi zaposlen in je ne more zastopati, kar pa ne velja za
odvetniško družbo po Zakonu o odvetništvu. Odvetnik ne more biti prokurist. Odvetniki
lahko opravljajo posle stečajnega oz. likvidacijskega upravitelja in so lahko člani upravnih
odborov družbe, vendar je ne morejo zastopati kot odvetniki in ne smejo uporabljati
naziva odvetnik in svojega žiga (Kodeks odvetniške poklicne etike, 49. člen).
Odvetnikovi spisi
Odvetnik naj varuje svoj ugled pri stranki in njeno zaupanje tudi z urejenim vodenjem
njenih spisov in denarnega poslovanja zanjo. Posebno pozornost naj posveti vestni hrambi
listin. O hrambi oporoke naj izda stranki potrdilo ali ji izroči podpisan izvod oporoke. Ob
prenehanju zastopanja ne sme odreči stranki vrnitve njenih listin, četudi še ni poravnala
obveznosti do njega (Kodeks odvetniške poklicne etike, 50. člen).
Poklicna tajnost
Odvetnik mora varovati kot tajnost, kar mu je stranka zaupala ali kar je kot zaupno zanjo
izvedel. Tudi sam mora vestno oceniti, kaj stranka želi varovati kot tajno. Dolžnost
varovanja poklicne tajnosti velja tudi za vsebino odvetnikovega spisa in to tudi po
prenehanju zastopanja in pri uničenju arhiva končanih zadev. Varovanje poklicne tajnosti
zavezuje odvetnika, da odkloni podatke o tem, ali je nekomu nudil pravno pomoč.
Izjemoma je odvetnik razrešen dolžnosti varovanja tajnosti, če ga stranka odveže
varovanja tajnosti; če je odkritje tajnosti v očitno korist stranke, ali če je to potrebno
zaradi varovanja njegovih pomembnih osebnih interesov.
Odvetnik pa tudi v interesu stranke ne sme odkriti tajnosti, če mu stranka izrecno
prepove, razen če to terjajo izredne okoliščine v osebnem interesu stranke (Kodeks
odvetniške poklicne etike, 51.−53. člen).
Nasprotna stranka
Razpoloženje stranke do nasprotne stranke ne sme biti merilo za odnos odvetnika do
nasprotne stranke. Odvetnik naj svoje obnašanje nasproti drugi stranki uravnava po
splošnih etičnih normah. Z neosebnostjo in obzirnostjo do nasprotne stranke naj skuša
preprečiti zaostritev sporov in doseči mirno rešitev. Odvetnik ne sme izkoriščati
nepoučenosti, zmote ali boječnosti nasprotne stranke, zlasti, če ta nima pravnega
zastopnika, da bi dosegel neupravičen uspeh za svojo stranko. Osebno znanstvo
odvetnika z nasprotno stranko je razlog, da odkloni prevzem zastopanja proti njej. Če je
vendar pripravljen prevzeti zastopanje, mora prej svojo stranko obvestiti o tem
poznanstvu. Odvetnik naj v sporazumu s svojo stranko pred uvedbo postopka po možnosti
poskusi rešiti spor z nasprotno stranko z opominom in primernim rokom za zadostitev
zahtevku stranke. Odvetnik tudi nasprotni stranki ne sme povzročiti nepotrebnih stroškov.
Če je nasprotna stranka objestna, pa nima odvetnika, naj jo primerno opozori na stroške
in druge posledice postopka. Odvetnik naj nasprotne stranke ne smeši, zaničuje, zmerja
ali ji grozi, niti v osebnem stiku niti pismeno.
Opravičljivo opozorilo na stroške postopka ali na kazenski pregon in podobno ne šteje za
prepovedano grožnjo. Odvetnik naj stranki odsvetuje kazenski pregon nasprotne stranke
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zaradi nepremišljenih izjav, ki jih izzove napetost v postopku, če to ni potrebno zaradi
zavarovanja interesov stranke. Odvetnik naj tudi ne ukrepa proti nasprotni stranki, če se
je v razburjenju o njem žaljivo izražala (Kodeks odvetniške poklicne etike, 54.−60. člen).
Osnovno in splošno pravilo
Načela in pravila tega kodeksa naj bodo v zavesti in prepričanju vsakega odvetnika.
Odvetniki naj v interesu vsega odvetništva sodelujejo in skrbijo, da se bodo vsi ravnali po
teh načelih in pravilih (Kodeks odvetniške poklicne etike, 61. člen).

5.2

PRIMERI KRŠITEV KODEKSA

Tako kot večino svobodnih, čeprav znatno reguliranih poklicev (revizorji, cenilci, zdravniki
...) je tudi odvetništvo vse bolj izpostavljeno mehanizmom svobodnega trga in
konkurenčnemu boju. Zaradi eksistenčnega boja so etični standardi, ki zavezujejo
odvetnike, velikokrat na preizkušnji, zato tudi kršitve Kodeksa niso tako zelo redke.
Ministrstvo za pravosodje je do leta 2008 prejelo v povprečju vsaj 20 pripomb zoper
ravnanje odvetnikov, vendar ni imelo možnosti disciplinske obravnave pred disciplinsko
komisijo 1. stopnje, prav tako tudi ne Varuh človekovih pravic (Breščanski, 2009, str. 23).
Pristojnosti za sankcioniranje so že deloma prenesene na Ministrstvo za pravosodje in
Varuha človekovih pravic, ki ima zaradi izvrševanja nalog v javnem interesu pristojnost
vpogleda v podatke, ki se nanašajo na disciplinsko kršitev (ZOdv-C6, 64. člen).
Že Prodanovič (2005, str. 59−60) navaja nekaj najpogostejših kršitev in nekaj konkretnih
primerov kršitev odvetniške etike7: slabo vodenje postopka, nestrokovnost, odvetnik ni
izstavil ustreznega računa in/ali ni želel stranki vročiti listin v izvirniku ali prepisu, ni
posredoval listin, ki izkazujejo zneske plačil.
Nekateri odvetniki naj bi strankam posojali denar v zameno za materialno zavarovanje
(»vse deske in ostali les«). Odvetnica pa na primer ni vložila tožbe kljub dogovoru s
stranko. V prvem primeru je Zbornica Varuhu človekovih pravic sporočila, da pogoji za
uvedbo disciplinskega postopka niso bili izpolnjeni, čeprav je kasneje zadevo odstopila
disciplinskemu tožilcu, medtem ko je v drugem primeru zahtevo brez pojasnila zavrnila.
Odvetniki v praksi sodelujejo z gospodarskimi družbami, ki se ukvarjajo s pravnim
svetovanjem, prav tako se zelo pogosto pojavljajo v medijih z namenom, da bi pridobili
nove stranke. Večinoma navedene kršitve niso bile sankcionirane. (Breščanski, 2009, str.
25).
Zaradi povečane občutljivosti javnosti na neetična in nemoralna dejanja so v zadnjem
času skoraj vsi primeri kršitev objavljeni tudi v tiskanih in/ali spletnih medijih. V
nadaljevanju sem v preglednici povzela nekaj aktualnih primerov kršitev, ki so jih objavila
sredstva javnega obveščanja, pri čemer sem navedla vrsto in datum kršitve, prijavitelja in
sankcijo ter vir.

6

ZOdv-C,Uradni list R. S, št. 35/2009
Vsaka šesta pobuda strank Varuhu človekovih pravic o disciplinskih kršitvah odvetnikov se nanaša
na našteta področja

7
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Tabela 1: Primeri kršitev Kodeksa odvetniške poklicne etike

ZAP. ŠT.

VRSTA
KRŠITVE

DATUM
KRŠITVE

PRIJAVITELJ SANKCIJA

VIR

1.

Zloraba
zaupanja
strank
sodnih
družbenih
organov

2010

Anonimno

Ni kršitve

Delo

2.

Kršenje načel 2010
osebni časti
in
časti
poklica

Anonimno

Ni kršitve

Delo

3.

Sočasno
zastopanje
nasprotne
stranke

Komisija
za Ni kršitve
preprečevanje
korupcije

Dnevnik

4.

Neprimerno
2009
nastopanje v
medijih

Območni zbor Kršitev
odvetnikov

Dnevnik

5.

Javno
2009
medijsko
odgovarjanje
na navedbe
nasprotne
stranke
v
zvezi
z
določenim
primerom

Območni zbor Ni kršitve
odvetnikov

Dnevnik

6.

Grožnje
nasprotni
stranki

Ministrstvo

Slovenske
Novice

7.

Nezdružljivost 2011
poslovodne in
odvetniške
funkcije

in
in

2010

2011

V teku

Območni zbor V teku
odvetnikov
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Večer

ZAP.ŠT.

VRSTA
KRŠITVE

DATUM
KRŠITVE

PRIJAVITELJ SANKCIJA

VIR

8.

Sočasno
zastopanje
nasprotne
stranke

2011

Odvetniška
zbornica

V teku

Slovenske
Novice

9.

Sočasno
zastopanje
nasprotne
stranke

2011

Odvetniška
zbornica

V teku

Slovenske
Novice

10.

Skupno
2011
delovanje
odvetniških
družb
za
pridobitev
posla

Odvetniška
zbornica

V teku

Slovenske
Novice

11.

Več moralno 2011
zavržnih
in
nezakonitih
dejanj

Mali delničar V teku
družbe

Požarreport

12.

Neupravičeno
prevzemanje
strank

Območni zbor V teku
odvetnikov

Delo

2010

Vir: Lasten

Kot lahko opazimo, so kršitve dokaj različne narave, med njimi pa je bila sankcionirana le
ena zaradi neprimernega nastopanja v medijih, kjer je odvetnik razkrival svoje osebno
življenje, se hvalil s svojo strokovnostjo in se reklamiral. Lahko rečemo, da v tem primeru
še kako drži rek, da vrana vrani ne izkljuje oči, saj so vse ostale kršitve spoznane za
neutemeljene, precej pa se jih še obravnava. Zanimivo je, da so tudi prijavitelji kršitev
dokaj različni, še posebej pa je opazna občutljivost stanovskih kolegov, ki kršitve etičnih
standardov pogumno prijavljajo. Več je primerov, ko je odvetnik oziroma odvetnica
prevzel zastopanje stranke, obenem pa je zastopal oziroma zastopala tudi nasprotno
stranko, ali ji vsaj ni preklical-a pooblastila. V enem primeru je odvetnik deloval nelojalno
in s tem kršil 22. člen Kodeksa, ker je privabljal stranke s posredniki, poleg tega pa je
prevzemal več strank, ki so jih že zastopali drugi odvetniki, in sicer brez njihovega
privoljenja. Med hujše kršitve sodi vsekakor pisna grožnja nasprotni stranki in kršitev
nezdružljivosti poslovodne funkcije in odvetniškega poklica, ki pa še nimata epiloga.
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6

EMPIRIČNI DEL

6.1

RAZISKAVA

Z anketnim vprašalnikom o odvetniški poklicni etiki in morali sem zajela vzorec vseh
odvetnikov/odvetnic v Sloveniji, katerih elektronski naslovi so javno dostopni na spletu.
Sestavila sem spletni vprašalnik in jim ga posredovala preko elektronske pošte ter jih pri
tem vljudno prosila, naj vprašalnik posredujejo še odvetniškim kandidatom in odvetniškim
pripravnikom, ki pri njih opravljajo kandidaturo oziroma pripravništvo. Skupno sem
pridobila 90 rešenih vprašalnikov.
Vprašalnik sem razdelila na 3 dele:
•

prvi del zajema splošne podatke anketiranih,

•

drugi del se nanaša na njihovo delovno okolje,

•

tretji del pa sestavljajo vprašanja o odvetniški poklicni etiki in morali.

Zadnji del je z vidika analize najpomembnejši, saj se vprašanja vsebinsko navezujejo na
Kodeks odvetniške poklicne etike.

6.2

PRIKAZ REZULTATOV IN UGOTOVITEV RAZISKAVE

6.2.1 SPLOŠNI PODATKI
1. vprašanje: SPOL
Vprašalnik je od skupno 90 anketiranih rešilo 46 oziroma 51 odstotkov žensk in 44
oziroma 49 odstotkov moških.
2. vprašanje: STAROST
Graf 2: Starost

Vir: Lasten
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24 odstotkov jih je starih več kot 51 let;



18 odstotkov je tistih, ki so stari od 23 do 29 let;



30 odstotkov anketiranih je starih od 30 do 36 let;



14 odstotkov jih je starih od 44 do 50 let;



13 odstotkov od 37 do 43 let.

3. vprašanje: DELOVNA DOBA
Graf 3: Delovna doba

Vir: Lasten



19 odstotkov anketiranih ima od 1 do 5 let delovne dobe;



24 odstotkov jih ima od 6 do 10 let delovne dobe;



12 odstotkov je tistih, ki imajo od 11 do 15 let delovne dobe;



8 odstotkov anketiranih ima od 16 do 20 let delovne dobe;



7 odstotkov anketiranih ima od 21 do 25 let delovne dobe;



30 odstotkov anketiranih ima že več kot 25 let delovne dobe.
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4. vprašanje: ZADNJA PRIDOBLJENA STOPNJA IZOBRAZBE
Graf 4: Zadnja pridobljena stopnja izobrazbe

Vir: Lasten


86 odstotkov anketiranih ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo;



13 odstotkov je tistih, ki so dokončali magisterij;



1 odstotek anketiranih ima doktorat.

5. vprašanje: MOREBITNA DRUGA PRIDOBLJENA IZOBRAZBA
Graf 5: Druga pridobljena izobrazba

Vir: Lasten



82 odstotkov anketiranih ima le pravno izobrazbo;



18 odstotkov pa jih je poleg pravne izobrazbe pridobilo tudi druga strokovna
znanja in/ali izobrazbo druge stroke.

Pridobljene izobrazbe drugih strok oziroma področja izobrazbe: nepremičninski
posrednik, stečajni upravitelj, medicinski tehnik, pravnik notranjih zadev;
varstvoslovje, upravne vede, pedagogika, ekonomija, kriminalistika, računalništvo,
vojaštvo, glasba, teologija.
30

6.2.2 DELOVNO OKOLJE
6. vprašanje: POKLICNI STATUS
Graf 6: Poklicni status

Vir: Lasten



79 odstotkov anketiranih ima poklicni
odvetnika/odvetnice v odvetniški družbi;

status

odvetnika/odvetnice



11 odstotkov je odvetniških kandidatov/kandidatk, ki opravljajo kandidaturo;



10 odstotkov pa je odvetniških pripravnikov/pripravnic, ki opravljajo pripravništvo.

7. vprašanje: ODNOS DO OPRAVLJANJA DELA
Graf 7: Odnos anketiranih do opravljanja svojega dela

Vir: Lasten
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ali



52 odstotkov anketiranih svoje delo radi opravljajo;



40 odstotkov je tistih, ki svoje delo zelo radi opravljajo;



7 odstotkov jih svoje delo opravlja, ker ga morajo;



1 odstotek pa je tistih, ki delo s težavo opravljajo;



0 odstotkov je tistih, ki delo neradi opravljajo.

8. vprašanje: SPREMEMBE PRI DELU, KI SI JIH ŽELIJO ANKETIRANI
Na to vprašanje so anketirani odgovarjali različno, vendar pa so si bili nekateri odgovori
podobni. Spremembe pri delu, ki si jih želijo anketirani, sem razdelila v naslednje
vsebinske sklope:
•

Čas: Odvetnikom primanjkuje več časa, ki bi ga posvetili izobraževanju,
poglobljenemu študiju in reševanju zadev. Radi bi posvetili več časa posamezni
stranki in dosegli zmanjšanje sočasnega reševanja toliko različnih zadev. Krajši
delavnik je pogost odgovor na to vprašanje. Poleg tega pa si želijo bolj fleksibilen
delovni čas po meri zaposlenega in v skladu s potrebami delovnega procesa.

•

Stres: Posledično so zaradi pomanjkanja časa odvetniki pod velikim stresom. Poleg
tega pa jim primanjkuje koncentracije.

•

Stranke: Želijo si večje število strank in predvsem njihovo boljšo kvaliteto oziroma
boljši odnos. Eden od odgovorov je bila tudi zagotovitev boljše finančne discipline
strank.

•

Odnosi: Spremembe bi se morale zgoditi v odnosu državljanov do odvetnikov in
odnosu države do javnosti in odvetniškega poklica. Kar nekaj anketiranih je omenilo
neprimeren odnos sodnikov do posameznih zadev. Želijo si tudi, da bi bili sodniki
manj birokratski ter da bi se izboljšal odnos med sodniki in odvetniki, kot tudi, da bi
bila borba na trgu s konkurenčnimi odvetniki milejša.

•

Sodstvo: Poleg odnosa sodnikov so izpostavili še nujno potrebno izboljšanje
organizacije sodišč, povečanje njihove učinkovitosti in odzivnosti in prenehanje
uvajanja e-sodstva.

•

Zakoni: Želijo si spremembo zakona o odvetniški tarifi. Eden od razlogov je ta, da
gre pri tem zakonu za zavajanje stranke. Poleg tega pa so omenili tudi povišanje
tarife, saj so mnenja, da je odvetnikovo delo premalo cenjeno. Anketirane zelo moti
nenehno spreminjanje zakonodaje. Eden od dogovorov je bila tudi želja po blažjih
sankcijah za napake odvetnikov.

•

Odvetniško delo: Po mnenju anketiranih bi moralo biti delovno okolje bolj
stimulativno, delo bi moralo biti bolje nagrajeno oziroma plačano in manj
administrativno, zmanjšati bi se morala količina nestrokovnega (administrativnega)
dela, v poklic pa bi morali vključiti več dinamike. Omenili so še želje po pisanju
večjega števila vlog, delitvi dela s pomočniki in možnosti dela na daljavo.
Spremeniti bi bilo potrebno določene dele informatizacije ter dvigniti
profesionalnost in kulturo. Anketirani si želijo tudi ukinitev obveznega članstva v
Odvetniški zbornici in nasploh izboljšanje družbenega ugleda odvetništva.
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6.2.3 ETIKA IN MORALA
9. vprašanje: POZNAVANJE VSEBINE KODEKSA ODVETNIŠKE POKLICNE
ETIKE
Graf 8: Poznavanje vsebina kodeksa

Vir: Lasten



46 odstotkov anketiranih zelo dobro pozna vsebino Kodeksa odvetniške poklicne
etike;



34 odstotkov pa dobro pozna vsebino Kodeksa odvetniške poklicne etike;



9 odstotkov je tistih, ki odlično poznajo vsebino Kodeksa;



8 odstotkov jih slabo pozna vsebino Kodeksa;



2 odstotka je takih, ki ne poznajo vsebine Kodeksa, in 1 % takih, ki so z vsebino
zelo slabo seznanjeni.

10. vprašanje: ALI LAHKO IZMED PRAVIL, KI JIH VSEBUJE KODEKS,
POSEBEJ IZPOSTAVITE KATERO, KI SE VAM ZDI
NAJPOMEMBNEJŠE/VAM JE NAJBLIŽJE ALI PA VAM JE
NAJVEČKRAT POMAGALO PRI ODLOČITVAH?
Dobljene odgovore na zastavljeno vprašanje sem med seboj smiselno povezala in jih
razdelila v vsebinske sklope. Anketiranim se zdijo najpomembnejša naslednja pravila
Kodeksa:
•

Odnos s stranko: kar nekaj anketiranih je kot najpomembnejše pravilo navedlo
zaupen odnos s stranko in poštenost ter zvestobo do stranke, kateri pa odvetnik ne
sme podrediti svojega osebnega in poklicnega poštenja. Stranki je treba svetovati
tisto rešitev, ki je za njo najbolj ugodna in hkrati pravična, pa čeprav to za
33

odvetnika ni najbolj dobičkonosno. Najpomembnejša se jim zdijo načela, ki
določajo odnos do strank, zaupnost ter varovanje podatkov o strankah oziroma
molčanje o zaupnih zadevah stranke ter pravila glede zastopanja stranke.
•

Zaupanje strank je osnovno vodilo, ki se ga upošteva in se ga ne sme omajati.
Stranka in njen problem sta središče dela in odvetnikove pozornosti. Vedno je treba
delati v dobro stranke, pri tem pa imeti moralne meje. Odvetnik naj nasprotno
stranko ne smeši, zaničuje, zmerja, ji grozi, niti v osebnem stiku niti pisno. Če se na
odvetnika obrne nasprotna stranka sama, naj o svojem odgovoru stranki obvesti
njenega odvetnika. Odvetnik ne sme zastopati stranke, ki je bila v istem postopku
nasprotna stranka.

•

Pomembna pravila, ki jih vsebuje kodeks odvetniške etike, so po mnenju
anketiranih tudi: pravičnost, etičnost, verodostojnost, strokovnost,
samostojnost, poštenost, spoštljivost, kolegialnost, korektnost in
neodvisnost.

•

Opravljanje odvetniškega poklica: Odvetništvo je pravzaprav način življenja in
ne le poklic. Pomembna so določila o osebnosti odvetnika in o spoštovanju.
Odvetnikovo delo naj bo nezdružljivo z dejavnostmi podjetništva. Pomembna je
neodvisnost odvetništva od zunanjih vplivov, vzdrževanje kolegialnosti med
odvetniki in častno opravljanje odvetniškega poklica. Odvetnik naj se odlikuje po
načelnosti, odloča po vesti, spoštuje delo kolegov in naj bo pripravljen nuditi pomoč
kolegu, če jo le-ta potrebuje. Odvetnik ne sme kolege na noben način
omalovaževati. Omenjena je bila tudi skrb na splošno za ugled odvetništva in
pravosodja.

•

Najpomembnejša poglavja Kodeksa po mnenju anketiranih so: osebnost
odvetnika, neodvisnost, odnos do strank ter zaupanje in zvestoba.

Po mnenju anketiranih je pomembno, da odvetnik svojega osebnega in poklicnega
poštenja ne podredi zvestobi do stranke. Do stranke mora biti pošten v najširšem pomenu
besede. Nikdar ne sme izgubiti samostojnosti in objektivnosti pri svojem delu. Vedno naj
ostane dostojen, vljuden in stvaren do nasprotne stranke in njenega zastopnika ter do
sodnih in drugih državnih organov. Eden od anketiranih meni, da so pravila o lepem
obnašanju na sodišču in do odvetnikov sicer potrebna, a ne tako pomembna kot pa odnos
do stranke, saj se kolegi in sodniki znajo zavzeti zase, medtem ko stranke praviloma
potrebujejo zaščito. Anketiranim se zdi pomembno tudi izogibanje oziroma prepričevanje
konflikta interesov, kolegialna moč, pravila o delovnem tekmovanju, odnos do sodišča,
pravila glede poslovanja in poklicna tajnost. Dva odgovora sta se nanašala na
dobrodelnost za tiste, ki so nezmožni plačila oziroma na zastopanje socialno šibke stranke
brezplačno (pro bono). Eden od anketiranih pa je mnenja, da so vsa pravila, ki jih vsebuje
Kodeks odvetniške etike, enako pomembna.

34

11. vprašanje: POMEMBNOST KODEKSA KOT POMOČ PRI ODLOČITVAH
Graf 9: Pomoč kodeksa pri odločitvah

Vir: Lasten



54 anketiranih meni, da jim je Kodeks občasno v pomoč pri odločitvi, ko se
znajdejo pred moralno dilemo;



23 odstotkov jih je mnenja, da jim Kodeks vedno pomaga pri odločitvi;



22 odstotkov pa nikoli ne uporabi Kodeksa za pomoč pri odločitvah.

12. vprašanje: RAZLOG ZA UPOŠTEVANJE KODEKSA ODVETNIŠKE
POKLICNE ETIKE
Graf 10: Razlog za upoštevanje kodeksa

Vir: Lasten
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29 odstotkov anketiranih upošteva Kodeks odvetniške poklicne etike, ker tako
zapovedujejo pravila;



3 odstotki anketiranih trdijo, da je razlog predvideno sankcioniranje;



0 odstotkov je mnenja, da je razlog strah pred odzivom stroke;



68 odstotkov anketiranih pa je izbralo možnost »drugo«.

ODGOVORI ANKETIRANIH pod možnostjo »drugo«:
Tudi pri tem vprašanju so si bili odgovori med seboj precej podobni. Razloge za
upoštevanje Kodeksa odvetniške poklicne etike sem razdelila v naslednje vsebinske
sklope:
•

Moralni razlogi: Spoštovanje etike je moralno, tako zapovedujejo splošna
moralna načela. Delovati etično je treba sprejeti kot lastno vrednostno normo.
Spoštovati etične norme je edino smiselno in pravilno. Posameznik naj bi nasploh
poskušal delovati čim bolj etično. Odvetniki upoštevajo kodeks, saj je njegova
vsebina vsebinsko enaka njihovim moralnim načelom in skladna z osebnimi stališči.

•

Lastna načela: Spoštovanje etike in morale je samo po sebi umevno, ravnati
drugače bi pomenilo biti v nasprotju z lastnimi prepričanji. Etika in morala sta
privzgojeni, njuno spoštovanje je v posamezniku ali pa ga ni. Spoštovanje etičnih
norm je upoštevanje lastnih moralnih načel in vrednot, poslušanje svoje lastne
vesti.

•

Kodeks: Kodeks odvetniške poklicne etike je sestavni del odvetnikovega ravnanja,
celo del odvetnikove osebnostne strukture. Je temelj odvetniškega dela in
»kompas, brez katerega ni mogoče pluti«. Pravila, ki so v kodeksu napisana, so v
pretežnem delu pravilna in koristna in so v veliki meri skladna z etičnimi in
moralnimi standardi v življenju.

•

Odvetniški poklic: Razlog za upoštevanje kodeksa je lastno zavedanje
poslanstva odvetništva. Že v sami naravi tega poklica je, da odvetnik ravna po
svojih zmožnostih etično in moralno. Etičnost in moralnost je prvi pogoj za ugled
odvetniškega poklica v družbi. Samo z etičnim delovanjem bi ohranili in dvignili
ugled odvetniškega poklica, njegovo verodostojnost in zaupanje ljudi v odvetnike.
Razlog za upoštevanje kodeksa je že samo spoštovanje poklica in je edini način za
pošteno nastopanje na trgu in za zaupanja vreden odnos strank do odvetnika.

Eden izmed odgovorov je bil tudi, da zaradi lastnih standardov odvetnika opiranje na
kodeks ni potrebno. En anketiranec pa se pri etičnih dilemah vedno ravna po svojem
občutku.
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13. vprašanje: NAJPOMEMBNEJŠA TEMELJNA ETIČNA DOLŽNOST
Graf 11: Najpomembnejša etična dolžnost

Vir: Lasten



38 odstotkov anketiranih meni, da je najpomembnejša etična dolžnost pravičnost,
36 odstotkov pa jih je mnenja, da je to verodostojnost;



10 odstotkov jih je mnenja, da je temeljna etična dolžnost neškodljivost, 9
odstotkov pa jih meni, da je to izpopolnjevanje;



5 odstotkov jih meni, da je najpomembnejše popravljanje krivic, 2 odstotka v
ospredje postavlja dobrodelnost, le 1 odstotek pa jih je mnenja, da je to
hvaležnost.

14. vprašanje: PODKUPOVANJE
Graf 12: Podkupovanje

Vir: Lasten



77 odstotkov anketiranih ni bilo še nikoli v situaciji, ko so jih hoteli podkupiti;
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18 odstotkov jih je bilo že večkrat podkupljenih;



6 odstotkov pa jih je bilo v taki situaciji le enkrat.

15. vprašanje: ETIČNE DILEME
Pri tem vprašanju so imeli anketirani možnost obkrožiti več odgovorov. Spraševala
sem jih, če so se že kdaj znašli v kateri od naštetih etičnih dilem.
Graf 13: Etične dileme

Vir: Lasten



Največ (25 %) anketiranih se je znašlo v dilemi, ali računati stranki, ki pravi,
nima denarnih sredstev;



Druge najpogostejše etične dileme so: kako ravnati, če ima druga stranka že
drugega pooblaščenca (16 %); kako/do kakšne mere komunicirati z mediji glede
na kodeks (15 %); ali stranki svetovati nekaj, kar je moralno spornega (14 %)
ter ali zamolčati napako, ki sem jo storil/storila (12 %);



Tretji najpogostejši etični dilemi sta: kako sporočiti sodelavcu, da neko ravnanje
ni etično (9 %), ter ali zamolčati napako sodelavca, ki ima negativne posledice na
skupnost (7 %);



Najmanj pogosta etična dilema pa je, ali svetovati stranki, da ponaredi kakšen
dokument, da bi bil uspeh v postopku večji (2 %).

38

da

16. vprašanje: IZBOLJŠANJE ETIČNEGA RAVNANJA ODVETNIKOV S
STALNIM IZOBRAŽEVANJEM
Graf 14: Izboljšanje etičnega ravnanja odvetnikov s stalnim izobraževanjem

Vir: Lasten



34 odstotkov anketiranih meni, da bi lahko s stalnim izobraževanjem v manjši meri
izboljšali etično ravnanje odvetnikov, 25 odstotkov pa se jih vsekakor strinja s
trditvijo;



21 odstotkov jih je mnenja, da izobraževanje ne bi imelo vpliva, 18 odstotkov pa,
da je to celo izguba časa;



2 odstotka anketiranih pa meni, da stalno izobraževanje ni potrebno.

17. vprašanje: IZBIRA STRANKE
Graf 15: Izbira stranke

Vir: Lasten
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58 odstotkov anketiranih pomoč nudi vsaki stranki, ki se obrne na njih;



28 odstotkov jih trdi, da je izbira stranke odvisna od njene plačilne sposobnosti;



14 odstotkov jih stranko izbere na podlagi uspeha, ki ga prinaša posamezni primer.

18. vprašanje: ZAVRNITEV ZASTOPANJA STRANKE
Zanimalo me je, v katerih primerih bi anketirani zavrnili zastopanje stranke. Razloge za
zavrnitev stranke sem združila v naslednje vsebinske sklope:
•

Odnos stranke: Največ anketiranih (22) bi zavrnilo zastopanje stranke v primeru,
da stranka zahteva nemogoče, da je žaljiva ali nemogoča in nadležna, nezmožna
komunicirati, se ne drži dogovorov (glede posredovanja stališč, pridobivanja
dokumentacije, plačil), ne spoštuje odvetnikovih navodil oziroma dela v nasprotju z
njimi, podaja lažne navedbe, nima pravilnega odnosa do odvetnika ali pa ne
posluša strokovnega mnenja. Razlogi za zavrnitev bi bili tudi nezaupanje v stranko,
krajevna oddaljenost in neargumentirana aroganca stranke, ali pa, kadar je iz
strankinega obnašanja mogoče ugotoviti, da le-ta ne namerava plačati storitve.
Eden od anketiranih je odgovoril, da zavrne stranke, katerim je tožarjenje šport.

•

Moralni zadržki: Drugi najpogostejši razlog za zavrnitev stranke po mnenju 18
anketiranih bi bil, če bi stranka pričakovala ravnanje, ki ni etično oziroma moralno.
To pomeni, da bi bili strankini pričakovani cilji neetični in nezakoniti. Tak primer bi
bil v nasprotju z načeli, vrednotami in vestjo odvetnika. Zastopanje stranke bi
zavrnili, kadar strankina moralna načela bistveno odstopajo od odvetnikovih, ali pa,
če gre za očitno neutemeljeno in nezakonito zadevo.
Strokovno nepoznavanje problematike: Tretji najpogostejši razlog za
zavrnitev zastopanja stranke po mnenju 13 anketiranih bi bil nepoznavanje
pravnega področja, iz katerega izvira strankin primer, ali pa nezainteresiranost
odvetnika za reševanje zadev na nekem področju. Torej v primerih, ko storitve ne
spadajo v delovno področje odvetnika oziroma specializiranost, ali pa, če odvetnik
nima strokovnega znanja s področja pomoči. Nekaj anketiranih pa je posebej
izpostavilo kazenske zadeve in pedofilstvo. Take primere bi zavrnili zaradi narave
kaznivega dejanja, saj ne bi mogli nuditi kvalitetne obrambe.

•

Konflikti interesov: 12 anketiranih bi zavrnilo zastopanje stranke zaradi konflikta
interesov.
Neuspeh: 11 anketiranih bi stranko zavrnilo v primeru, da gre za nerešljivo
zadevo; kadar je po oceni zadeve jasno ugotovljeno, da primer ne bo prinesel
uspeha; kadar stranka pričakuje rezultat, ki ga ni mogoče doseči, oziroma če
stranka v postopku nima nikakršnih možnosti za uspeh.

•

Poznanstva, prijatelji in/ali sorodstveno razmerje: 5 anketiranih bi zavrnilo
zastopanje stranke, ki je povezana z njimi osebno ali z njihovo družino in prijatelji,
ali pa v primeru poznavanja nasprotne stranke in stranke, ki blati ime drugih
odvetnikov in sodnikov. Prijateljstva in dela ne bi mešali. Prav tako so po njihovem
mnenju osebne zamere razlog za zavrnitev stranke.

•

Drugi odgovori: Odvetnik naj ne predlaga samega sebe za pričo v zadevah, kjer
bi zastopal sporne stranke in naj ne prevzema zastopstva tam, kjer bi utegnil biti
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poklican za pričo. Po mnenju 8 anketiranih bi bil razlog za zavrnitev stranke še
neutemeljeno znižanje preživnine, pravdanje iz principa ali okoriščanje s pravom in
zloraba sodnega postopka za nedopustne namene. Stranko bi zavrnili še v primeru,
če ima stranka že drugega pooblaščenca in odvetniku ni znano, ali je stranka
poravnala vse svoje obveznosti do prejšnjega pooblaščenca, in v primeru, de bi
odvetnik menil, da bo zastopanje interesov stranke zelo težko zaradi določenih
okoliščin.

19. vprašanje: ALI JE INTERVJU Z ODVETNIKOM V SREDSTVIH JAVNEGA
OBVEŠČANJA ŽE REKLAMA?
Graf 16: Intervju z odvetnikom

Vir: Lasten



58 odstotkov anketiranih meni, da je odvisno od vsebine intervjuja;



22 odstotkov jih je mnenja, da je intervju z odvetnikom v sredstvih javnega
obveščanja vsekakor že reklama, 11 odstotkov pa se jih verjetno strinja s trditvijo;



10 odstotkov jih meni, da intervju z odvetnikom v sredstvih javnega obveščanja
nikakor ni že reklama;



1 odstotek anketiranih pa je odgovorilo z možnim odgovorom »ne vem«.

20. vprašanje: STRINJANJE/NESTRINJANJE S TRDITVAMI:
Pri tem vprašanju me ja zanimalo, ali se anketirani strinjajo oziroma ne strinjajo z
naslednjimi trditvami:

•

Poglavitni cilj odvetnika je dobičkonosna dejavnost (1. trditev).

•

Moji kolegi pri svojem ravnanju pogosto ne upoštevajo etičnih načel (2. trditev).

•

Vsi zaposleni v odvetništvu so dovolj seznanjeni z etičnim kodeksom (3. trditev).
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•

Nekateri kolegi z neetičnim ravnanjem škodijo ugledu odvetništva (4. trditev).

•

Odvetniki s svojim strokovnim znanjem pogosto pomagajo drugim odvetnikom,
odvetniškim kandidatom in pripravnikom (5. trditev).

•

Le majhno število odvetnikov ne zagotavlja reda in tekočega dela ter ne skrbi za
dostojne pisarniške prostore (6. trditev).

•

Nekateri odvetniki pri svojem delu ne varujejo ugleda sodišč in oblastnih organov
(7. trditev).

•

Odvetniki se pogosto nespoštljivo obnašajo do strank, odvetniških kandidatov in
pripravnikov (8. trditev).

•

Odvetniki pogosto izkoriščajo osebna poznanstva s sodniki v svojo korist ali v korist
svoje stranke (9. trditev).

Graf 17: Strinjanje/nestrinjanje s 1.,2.,3. trditvijo

Vir: Lasten

Poglavitni cilj odvetnika je dobičkonosna dejavnost.


39 odstotkov anketiranih se niti ne strinja niti strinja s trditvijo;



33 odstotkov jih je mnenja, da poglavitni cilj odvetnika ni dobičkonosna dejavnost;



28 odstotkov se jih strinja s trditvijo.

Moji kolegi pri svojem ravnanju pogosto ne upoštevajo etičnih načel.


46 odstotkov anketiranih se niti ne strinja niti strinja s trditvijo;



39 odstotkov jih meni, da njihovi kolegi pogosto ne upoštevajo etičnih načel;



15 odstotkov se jih s trditvijo ne strinja.
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Vsi zaposleni v odvetništvu so dovolj seznanjeni z etičnim kodeksom.


48 odstotkov anketiranih se ne strinja z zgoraj navedeno trditvijo;



35 odstotkov je tistih, ki se niti ne strinjajo niti strinjajo s trditvijo;



17 odstotkov pa jih je mnenja, da so odvetniki dovolj seznanjeni z etičnim
kodeksom.
Graf 18: Strinjanje/nestrinjanje s 4.,5.,6. trditvijo

Vir: Lasten

Nekateri kolegi z neetičnim ravnanjem škodijo ugledu odvetništva.


95 odstotkov anketiranih se strinja s trditvijo;



3 odstotki se s trditvijo niti ne strinjajo niti strinjajo;



2 odstotka pa se jih s trditvijo ne strinja.

Odvetniki s svojim strokovnim znanjem pogosto pomagajo drugim odvetnikom,
odvetniškim kandidatom in pripravnikom.


49 odstotkov anketiranih se strinja z zgoraj navedeno trditvijo;



39 odstotkov se s trditvijo niti ne strinja niti strinja,



12 odstotkov pa se jih ne strinja s trditvijo.

Le majhno število odvetnikov ne zagotavlja reda in tekočega dela ter ne skrbi
za dostojne pisarniške prostore.


55 odstotkov anketiranih se strinja s trditvijo;



37 odstotkov je tistih, ki se s trditvijo niti ne strinjajo niti strinjajo;



8 odstotkov se jih strinja z zgoraj navedeno trditvijo.
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Graf 19: Strinjanje/nestrinjanje s 7.,8.,9. trditvijo

Vir: Lasten

Nekateri odvetniki pri svojem delu ne varujejo ugleda sodišč in oblastnih
organov.


65 odstotkov anketiranih se strinja s trditvijo;



27 odstotkov je tistih, ki se s trditvijo niti ne strinjajo niti strinjajo;



8 odstotkov se jih z zgoraj navedeno trditvijo ne strinja.

Odvetniki se pogosto nespoštljivo obnašajo do strank, odvetniških kandidatov
in pripravnikov.


38 odstotkov anketiranih se s trditvijo ne strinja;



37 odstotkov je tistih, ki se s trditvijo niti ne strinjajo niti strinjajo;



25 odstotkov pa jih je mnenja, da se odvetniki pogosto nespoštljivo obnašajo.

Odvetniki pogosto izkoriščajo osebna poznanstva s sodniki v svojo korist ali v
korist svoje stranke.


38 odstotkov anketiranih se niti ne strinja niti strinja s trditvijo;



33 odstotkov je tistih, ki se ne strinjajo s trditvijo;



29 odstotkov pa jih meni, da odvetniki pogosto izkoriščajo osebna poznanstva s
sodniki.

21. vprašanje: NEETIČNOST RAVNANJ ODVETNIKOV
Pri tem vprašanju sem anketirane spraševala, v kolikšni meri se jim zdijo neetična
naslednja ravnanja odvetnika:

•

Ne upošteva pravil o lepem vedenju v zasebnem življenju (1. trditev).
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•

Pri delu na mednarodnem področju ne upošteva mednarodnih kodeksov
odvetniške etike (2. trditev).

•

Ukvarja se s komercialno dejavnostjo (3. trditev).

•

Se ne izpopolnjuje v svojem strokovnem stanju (4. trditev).

•

Prejme podkupnino (5. trditev).

•

Odreče strokovno pomoč odvetniškemu kandidatu ali pripravniku (6. trditev).

•

Odkloni pravno pomoč stranki (7. trditev).

•

Sprejme zastopanje nasprotne stranke (8. trditev).

•

Razkrije podatke o tem, da je nekomu nudil pravno pomoč (9. trditev).

•

Zmerja in zaničuje nasprotno stranko (10. trditev).
Graf 20: Neetičnost 1.,2.,3. trditve

Vir: Lasten

Ne upošteva pravil o lepem vedenju v zasebnem življenju.


68 odstotkov anketiranih meni, da je zgornje ravnanje odvetnika neetično, vendar
še sprejemljivo;



27 odstotkov jih meni, da je ravnanje neetično;



5 odstotkov pa jih je mnenja, da je neupoštevanje pravil o lepem vedenju v
zasebnem življenju zelo neetično.

Pri delu na mednarodnem področju ne upošteva mednarodnih kodeksov
odvetniške etike.


69 odstotkov anketiranih meni, da je zgoraj navedeno ravnanje odvetnika
neetično;



29 odstotkov jih je mnenja, da je ravnanje zelo neetično;
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12 odstotkov pa jih meni, da je neupoštevanje mednarodnih kodeksov neetično,
vendar še sprejemljivo.

Ukvarja se s komercialno dejavnostjo.


41 odstotkov anketiranih meni, da je ukvarjanje s komercialno dejavnostjo
neetično ravnanje odvetnikov;



30 odstotkov jih je mnenja, da je takšno ravnanje zelo neetično;



29 odstotkov pa jih meni, da je ravnanje neetično, vendar še sprejemljivo.
Graf 21: Neetičnost 4.,5.,6. trditve

Vir: Lasten

Se ne izpopolnjuje v svojem strokovnem stanju.


48 odstotkov anketiranih meni, da je zgoraj navedeno ravnanje odvetnika
neetično;



40 odstotkov jih je mnenja, da je ravnanje neetično, vendar še sprejemljivo;



12 odstotkov pa jih meni, da je zelo neetično, če se odvetnik ne izpopolnjuje v
svojem strokovnem znanju.

Prejme podkupnino.


97 odstotkov anketiranih meni, da je prejemanje podkupnine zelo neetično
ravnanje odvetnikov;



3 odstotki so mnenja, da je ravnanje neetično;



0 odstotkov pa se strinja, da je podkupovanje še sprejemljivo.
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Odreče strokovno pomoč odvetniškemu kandidatu ali pripravniku.


61 odstotkov anketiranih meni, da je zgoraj navedeno ravnanje zelo neetično;



32 odstotkov jih je mnenja, da je ravnanje neetično;



7 odstotkov pa jih meni, da je odrekanje strokovne pomoči odvetniškemu
kandidatu ali pripravniku neetično, vendar še sprejemljivo.

Graf 22: Neetičnost 7.,8.,9.,10. trditve

Vir: Lasten

Odkloni pravno pomoč stranki.


41 odstotkov anketiranih meni, da je zgoraj navedeno ravnanje neetično, vendar
še sprejemljivo;



38 odstotkov jih je mnenja, da je ravnanje neetično;



21 odstotkov pa jih meni, da je odklonitev pravne pomoči stranki zelo neetično
ravnanje.

Sprejme zastopanje nasprotne stranke.


79 odstotkov anketiranih meni, da je ravnanje zelo neetično;



20 odstotkov jih je mnenja, da je zastopanje nasprotne stranke neetično;



1 odstotek pa jih meni, da je ravnanje še sprejemljivo.

Razkrije podatke o tem, da je nekomu nudil pravno pomoč.


39 odstotkov anketiranih je mnenja, da je ravnanje neetično;



Prav tako jih 39 odstotkov meni, da je ravnanje zelo neetično;
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22 odstotkov pa jih meni, da je razkrivanje podatkov neetično, vendar še
sprejemljivo.

Zmerja in zaničuje nasprotno stranko.


88 odstotkov anketiranih meni, da je zmerjanje in zaničevanje nasprotne stranke
zelo neetično ravnanje odvetnikov;



10 odstotkov jih je mnenja, da je ravnanje neetično;



2 odstotkov jih meni, da je takšno ravnanje še sprejemljivo.

22. vprašanje: BOJ PROTI NEETIČNEMU DELOVANJU ODVETNIKOV
Pri tem vprašanju so imeli anketirani možnost obkrožiti več odgovorov. Spraševala sem
jih, kako bi se po njihovem mnenju najučinkoviteje borili proti neetičnemu delovanju
odvetnikov.
Graf 23: Boj proti neetičnemu delovanju odvetnikov

Vir: Lasten



Največ (31 %) anketiranih meni, da bi se proti neetičnemu delovanju odvetnikov
najučinkoviteje borili z osebno integriteto slehernega odvetnika;



druga najučinkovitejša možnost se jim zdi dosledno kaznovanje kršiteljev (26 %);



na tretje mesto so postavili promocijo etičnega ravnanja odvetnikov (20 %) in na
četrto stalno izobraževanje o etičnem ravnanju v okviru Odvetniške zbornice
(16 %);



najmanj učinkovit boj proti neetičnemu ravnanju pa je po mnenju anketiranih
zunanji nadzor (2 %).

ODGOVORI ANKETIRANIH pod možnostjo »drugo« (5 %):
Po mnenju anketiranih bi bili najuspešnejši načini za preprečitev neetičnega ravnanja
odvetnikov naslednji:
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•

opozarjanje in navajanje konkretnih primerov neetičnih ravnanj;

•

objave v medijih;

•

uvedba predmeta Etika in morala že v osnovni šoli;

•

ustvarjanje pogojev za dostojen zaslužek brez medsebojnega tekmovanja med
odvetniki;

•

bolj etično ravnanje drugih udeležencev v postopkih (sodišča, tožilstvo);

•

sprememba razmišljanja v družbi in vzgoja celotne družbe, ne samo odvetnikov;

•

psihološko testiranje pred vstopom v odvetniške vrste.

Eden od anketiranih pa meni, da slabi zgledi prihajajo iz državnega zbora.
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7 POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV
Na podlagi analize vprašalnikov o odvetniški poklicni etiki lahko povzamem, da večina
anketiranih rada opravlja svoje odvetniško delo in dojema Kodeks kot temelj in sestavni
del odvetniškega dela. Pri opravljanju svojega poklica jim zaradi sočasnega reševanja
velikega števila različnih zadev predvsem primanjkuje časa, ki bi ga morali posvetiti
posamezni stranki. Želijo si predvsem boljšega odnosa tako strank kot tudi širše javnosti
in države do odvetniškega poklica. Pošten odnos s strankami in njihovo zaupanje se jim
zdi osnovno vodilo pri opravljanju poklica. Strokovno pomoč so v pretežni večini
pripravljeni nuditi vsaki pomoči potrebni stranki. Najpogostejši tehtni razlogi za zavrnitev
stranke so po navedbah anketirancev moralni zadržki, konflikt interesov, nemogoč in žaljiv
odnos stranke, nerešljiva zadeva in strokovno nepoznavanje pravnega področja. Večina
anketiranih sicer trdi, da dobro pozna vsebino Kodeksa odvetniške poklicne etike, vendar
pa menijo, da vsi zaposleni v odvetništvu le niso dovolj seznanjeni z njim. Nekateri njihovi
poklicni kolegi z neetičnim ravnanjem škodijo ugledu odvetništva in obenem pri svojem
delu ne varujejo ugleda sodišč in oblastnih organov. Kadar se večina anketiranih znajde
pred moralno dilemo, jim je Kodeks občasno v pomoč pri razreševanju te dileme.
Anketirani so se največkrat znašli v dilemi, ali svoje usluge zaračunati stranki, ki trdi, da
nima denarnih sredstev. Kodeks je temelj in sestavni del odvetniškega dela. Upoštevanje
Kodeksa je po mnenju večine etično in moralno, saj je spoštovanje etičnih norm
upoštevanje lastnih moralnih načel in vrednot. Najpomembnejši temeljni etični dolžnosti
sta po mnenju anketiranih pravičnost in verodostojnost. Pomembna lastnost odvetnika je
tudi kolegialnost in večina se jih strinja s trditvijo, da odvetniki s svojim strokovnim
znanjem pogosto pomagajo drugim odvetnikom, odvetniškim kandidatom in pripravnikom.
Kot primer najbolj neetičnega ravnanja večina anketiranih navaja: odrekanje pomoči
odvetniškemu kandidatu ali pripravniku, prejemanje podkupnine, sprejem zastopanja ter
zmerjanje in zaničevanje nasprotne stranke. Med anketiranimi se jih je skoraj četrtina že
srečala s podkupovanjem. Odvetnik po mnenju anketiranih ravna neetično tudi v primeru,
kadar pri delu na mednarodnem področju ne upošteva mednarodnih kodeksov odvetniške
etike, se ukvarja s komercialno dejavnostjo, se ne izpopolnjuje v svojem znanju ali pa
razkrije podatke o tem, da je nekomu nudil pravno pomoč. Večina anketiranih intervjuja v
sredstvih javnega obveščanja ne dojema kot reklamiranja odvetnika oziroma bi se do tega
vprašanja opredelila glede na vsebino intervjuja.
Proti neetičnemu ravnanju odvetnikov bi se po mnenju anketiranih najučinkoviteje borili z
osebno integriteto slehernega odvetnika. Poleg tega bi bilo potrebno opozarjati in navajati
konkretne primere neetičnih ravnanj, v šolah uvesti predmet etika in morala in spremeniti
razmišljanje v celotni družbi. Etično ravnanje odvetnikov bi lahko nekoliko izboljšali tudi s
stalnim izobraževanjem.
Na podlagi empiričnih raziskav lahko potrdim prvi dve hipotezi:
•

Menim, da je Kodeks odvetniške poklicne etike primerna in zadostna podlaga za
etično delovanje odvetnikov;

•

Anketirani dobro poznajo Kodeks odvetniške poklicne etike.

Tretjo hipotezo, da je odvetniška poklicna etika v praksi pogosto kršena in sankcionirana,
lahko potrdim le v delu, ki se nanaša na kršitve, v delu, ki se nanaša na sankcioniranje, pa
hipotezo ovržem.

50

8 ZAKLJUČEK
Z odvetniškim redom iz leta 1868 so bili v delovanje odvetnikov vtkani elementarni etični
standardi, ki so se ohranili do danes. To velja tako za standard, da je potrebno v mejah
pooblastila, vesti in zakona, ob upoštevanju molčečnosti, storiti vse, kar koristi stranki, kot
tudi za standard, da je odvetnik dolžan varovati čast in ugled odvetniškega poklica, zaradi
česar mu je prepovedano opravljati druge plačane službe ali se ukvarjati s posli, ki so v
nasprotju z ugledom odvetniškega poklica. Ti standardi načeloma veljajo še danes, kar pa
ne pomeni, da jih odvetniki ne kršijo ali jih vsaj skušajo zrelativizirati in zaobiti.
Od takrat pa do danes se je namreč odvetništvo bistveno spremenilo. Predvsem se je zelo
povečalo število pravnikov, od tega je odvetnikov danes več kot 1400 in med njimi vlada
huda konkurenca. Načelom je vstop na »trg« odvetnikov prost, v resnici pa se vstopne
ovire zvišujejo in poleg državnega pravniškega izpita so od leta 2009 predvideni še drugi
preizkusi, ki Zbornici dajejo diskrecijsko pravico, da odloča o tem, kdo bo imetnik
odvetniške licence in kdo ne. Med njimi je tudi preizkus poznavanja Kodeksa. Kljub temu
da je odvetništvo del pravosodja in je v javnem interesu, je v osnovi podvrženo tržnim
zakonitostim. Javni interes se pač izkazuje le s tem, da se vsakemu zagotovi dostop do
pravnega varstva, kar pa ne zdrži resne presoje. Odvetniške storitve namreč niso poceni
in odvetnika si lahko v resnici privošči le tisti, ki ima denar za dolgotrajno pravdanje.
Obstaja sicer tudi institut brezplačne pravne pomoči, ki jo veliko odvetnikov zaradi slabega
plačila odklanja.
Odvetnik zastopa stranko in stranka mu tudi plačuje, zato je sicer lahko neodvisen od
oblasti, nikakor pa ni neodvisen od strank. Še več, od njih je eksistenčno odvisen, kar je
najhujša oblika odvisnosti. Zato ne preseneča, da med največjo etično dilemo anketiranih
odvetnikov sodi dilema, ali naj odvetnik računa stranki, ki nima denarja, in da skoraj
polovica anketiranih izbira stranke v odvisnosti od njihove plačilne sposobnosti ali uspeha,
ki ga prinaša posamezen primer. Več kot 60 odstotkov pa jih meni, da je poglavitni cilj
odvetnika dobičkonosnost, ali pa je do te trditve ambivalentnih. Zaskrbljujoče je tudi, da
je več kot tretjina anketiranih že prejela podkupnino. Poleg tega nekateri odvetniki
sodelujejo z gospodarskimi družbami in kot pretežno dejavnost opravljajo sicer dovoljene
posle stečajnega, likvidacijskega in prisilnega upravitelja, zastopanje strank je le
drugotnega pomena, če sploh je.
Zaradi velike odvisnosti od trga so kljub prepovedi reklamiranja storitev oziroma strogega
omejevanja le-tega v sredstvih javnega obveščanja odvetniki in odvetnice. Nekateri med
njimi postajajo prave zvezde, saj so pogosto vabljeni h komentiranju posameznih
aktualnih primerov ali kar splošne družbenopolitične situacije, kar prav gotovo vpliva na
poslovanje odvetnika ali odvetniške družbe. Zato se pojavlja resno vprašanje, ali je prav,
da je medijski prostor odmerjen le nekaterim, saj drugi niti teoretično ne morejo
dokazovati kvalitete svojega dela ali razmišljanja, s katero bi morali po kodeksu tekmovati
drug z drugim. Poleg tega se je reklamiranje preselilo tudi na splet, koder je teže slediti
kršitvam.
Po drugi strani je verodostojnost in pravičnost še vedno najpomembnejša etična dolžnost
odvetnikov, kar kaže na veliko željo odvetnikov po ugledu in spoštovanju, pa tudi
pripravljenost, da bi si oboje zaslužili.
Splošna družbena klima ni prijazna do odvetnikov in pravnikov nasploh, saj jih krivi za
negativne učinke tranzicije, ki so nastali kot sprega poslovodnih struktur in pravnikov
(odvetnikov). Porabniki menijo, da je odvetništvo komercialna dejavnost in je sklicevanje
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na javni interes le krinka za ribarjenje v kalnem oziroma izogibanje za postavljanje
jasnejših pravil delovanja oziroma opravljanje pridobitne dejavnosti pod drugačnimi pogoji
kot to velja za »običajne« gospodarske subjekte. Sem prav gotovo sodi tudi prepoved
razkrivanja finančnih rezultatov, kar občutek nepreglednosti še povečuje. Zato bi bilo
nujno, da odvetniki preko stanovskega združenja poskrbijo za večjo transparentnost
svojega delovanja in finančnega poslovanja. Vsak, ki vstopi v odvetniške vrste, bi tudi
moral imeti možnost predstaviti javnosti svoje storitve bodisi preko sredstev javnega
obveščanja ali preko spleta. S takšnimi dejanji bi javni interes najbolj ščitili, koristili pa bi
tudi ugledu odvetništva v javnosti.
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PRILOGE
PRILOGA 1
ODVETNIŠKA POKLICNA ETIKA IN MORALA

SPLETNI VPRAŠALNIK
Moje ime je Mateja Vilman, sem absolventka na Fakulteti za upravo in pišem diplomsko
nalogo z naslovom »Analiza odvetniške poklicne etike in morale«. Prosim Vas za iskrenost
pri odgovarjanju na vprašanja, saj bom le tako s tem vprašalnikom pridobila podatke, ki
mi bodo pomagali pri izdelavi diplomskega dela. Anketa je anonimna, vsi podatki pa bodo
uporabljeni izključno v študijske namene.
Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem.
Navodilo: Pri vsakem vprašanju obkrožite en odgovor, razen če navodilo zahteva drugače.

SPLOŠNI PODATKI
1. SPOL:
Ženski
Moški
2. STAROST:
23−29 let
30−36 let
37−43 let
44−50 let
Več kot 51 let
3. DELOVNA DOBA
1−5 let
6−10 let
11−15 let
16-20 let
21-25 let
več kot 25 let
4. ZADNJA PRIDOBLJENA STOPNJA IZOBRAZBE:
univerzitetna izobrazba
magisterij
Doktorat
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5. ALI STE POLEG PRAVNE IZOBRAZBE PRIDOBILI TUDI IZOBRAZBO DRUGE STROKE IN ČE STE
KATERE?
da ______________________
ne

DELOVNO OKOLJE
6. KAKŠEN JE VAŠ POKLICNI STATUS?
sem odvetniški pripravnik/pripravnica
sem odvetniški kandidat/kandidatka
sem samostojni odvetnik/odvetnica ali odvetnik/odvetnica v odvetniški družbi
7. SVOJE DELO:
zelo rad/rada opravljam
rad/rada opravljam
opravljam, ker ga moram
s težavo opravljam
nerad/nerada opravljam
8. KAJ BI SPREMENILI PRI SVOJEM DELU, ČE BI LAHKO?

ETIKA IN MORALA
9. ALI POZNATE VSEBINO KODEKSA ODVETNIŠKE POKLICNE ETIKE IN MORALE?
ne poznam
zelo slabo
slabo
dobro
zelo dobro
odlično
10. ALI LAHKO IZMED PRAVIL, KI JIH VSEBUJE KODEKS, POSEBEJ IZPOSTAVITE KATERO, KI SE
VAM ZDI NAJPOMEMBNEJŠE/ VAM JE NAJBLIŽJE ALI PA VAM JE NAJVEČKRAT POMAGALO PRI
ODLOČITVAH?
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11. ALI VAM JE KODEKS V POMOČ PRI ODLOČITVI, KO SE ZNAJDETE PRED MORALNO DILEMO?
da, vedno
občasno
ne, nikoli
12. KAJ JE RAZLOG, DA UPOŠTEVATE KODEKS ODVETNIŠKE POKLICNE ETIKE?
ker tako zapovedujejo pravila
zaradi predvidenega sankcioniranja
zaradi strahu pred odzivom stroke
drugo, prosim vpišite: ______________________
13. KATERA OD TEMELJNIH ETIČNIH DOLŽNOSTI JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠA?
verodostojnost
hvaležnost
popravljanje krivic
pravičnost
dobrodelnost
izpopolnjevanje v vrlinah in znanju
neškodljivost
14. ALI STE ŽE BILI V SITUACIJI, ZA KATERO BI LAHKO TRDILI, DA SO VAS HOTELI PODKUPITI?
da, samo enkrat
da, večkrat
ne, nikoli
15. ALI STE SE ŽE KDAJ ZNAŠLI V KATERI OD NASLEDNJIH ETIČNIH DILEM? (možnih je več
odgovorov)
kako/do kakšne mere naj komuniciram z mediji glede na kodeks?
kako naj ravnam, če ima druga stranka že drugega pooblaščenca?
ali naj računam stranki, ki pravi da nima denarnih sredstev?
ali naj stranki svetujem nekaj, kar je moralno spornega?
ali naj zamolčim napako, ki sem jo storil/storila?
ali naj zamolčim napako sodelavca, ki ima negativne posledice na skupnost?
kako naj sporočim sodelavcu, da neko ravnanje ni etično?
ali naj stranki svetujem, da ponaredi kakšen dokument, da bi bil uspeh v postopku
večji?
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16. ALI MENITE, DA BI LAHKO S STALNIM IZOBRAŽEVANJEM O ETIKI IZBOLJŠALI ETIČNO
RAVNANJE ODVETNIKOV?
da, vsekakor
da, vendar v manjši meri
ne, to ne bi imelo vpliva
ne, to ni potrebno
ne, to je izguba časa, saj je etično ravnanje osebna izbira posameznika
17. OD ČESA JE ODVISNA IZBIRA STRANKE, KI JO BOSTE ZASTOPALI?
od uspeha pri posameznem primeru
od plačilne sposobnosti stranke
pomoč nudim vsaki stranki, ki se obrne na odvetnika
18. V KATEREM PRIMERU BI ZAVRNILI ZASTOPANJE STRANKE IN ZAKAJ?

19. ALI JE INTERVJU Z ODVETNIKOM V SREDSTVIH JAVNEGA OBVEŠČANJA PO VAŠEM MNENJU
ŽE REKLAMA?
ne, nikakor
odvisno od vsebine intervjuja
da, verjetno
da, vsekakor
ne vem
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20. PRI VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV OBKROŽITE, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE
STRINJATE S TRDITVAMI:
Se
ne Se
niti
strinjam
strinjam,
strinjam
Poglavitni cilj
dejavnost.

odvetnika

je

dobičkonosna

Moji kolegi pri svojem ravnanju pogosto ne
upoštevajo etičnih načel.
Vsi zaposleni v odvetništvu so dovolj seznanjeni
z etičnim kodeksom.
Nekateri kolegi z neetičnem ravnanju škodijo
ugledu odvetništva.
Odvetniki s svojim strokovnim znanjem pogosto
pomagajo drugim odvetnikom, odvetniškim
kandidatom in pripravnikom.
Le majhno število odvetnikov ne zagotavlja
reda in tekočega dela ter ne skrbi za dostojne
pisarniške prostore.
Nekateri odvetniki pri svojem delu ne varujejo
ugleda sodišč in oblastnih organov.
Odvetniki se pogosto nespoštljivo obnašajo do
strank, odvetniških kandidatov in pripravnikov.
Odvetniki
pogosto
izkoriščajo
osebna
poznanstva s sodniki v svojo korist ali v korist
svoje stranke.
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ne Se
niti strinjam

21. PRI VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV OBKROŽITE V KOLIKŠNI MERI SE VAM ZDIJO NEETIČNA
NASLEDNJA RAVNANJA ODVETNIKOV?
Neetično, vendar še Neetično Zelo
sprejemljivo
neetično
Ne upošteva pravil o lepem vedenju v
zasebnem življenju.
Pri delu na mednarodnem področju ne
upošteva mednarodnih kodeksov odvetniške
etike.
Ukvarja se s komercialno dejavnostjo.
Se ne izpopolnjuje v svojem strokovnem
stanju.
Prejme podkupnino.
Odreče strokovno pomoč
kandidatu ali pripravniku.

odvetniškemu

Odkloni pravno pomoč stranki.
Sprejme zastopanje nasprotne stranke.
Razkrije podatke o tem, da je nekomu nudil
pravno pomoč.
Zmerja in zaničuje nasprotno stranko.
22. KAKO BI SE PO VAŠEM MNENJU NAJUČINKOVITEJE BORILI PROTI NEETIČNEMU DELOVANJU
ODVETNIKOV? (možnih je več odgovorov)
z doslednim kaznovanjem kršiteljev
z stalnim izobraževanjem o etičnem ravnanju v okviru Odvetniške zbornice
s promocijo etičnega ravnanja odvetnikov
z osebno integriteto slehernega odvetnika
z zunanjim nadzorom
drugo, prosim vpišite: ______________________
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PRILOGA 2

TABELE
1. SPLOŠNI PODATKI
Tabela 2: Struktura anketiranih po spolu

Možni odgovori

Število odgovorov

moški
ženski

44
46

%
49
51

Vir: Lasten

Tabela 3: Struktura anketiranih po starosti

Možni odgovori
23-29 let
30-36 let
37-43 let
44-50 let
več kot 51 let

Število odgovorov
16
27
12
13
22
Vir: Lasten

%
18
30
13
14
24

Tabela 4: Delovna doba anketiranih

Možni odgovori
1-5 let
6-10 let
11-15 let
16-20 let
21-25 let
več kot 25 let

Število odgovorov
17
22
11
7
6
27
Vir: Lasten

%
19
24
12
8
7
30

Tabela 5: Zadnja pridobljena stopnja izobrazbe

Možni odgovori
univerzitetna izobrazba
magisterij
doktorat

Število odgovorov
77
12
1

%
86
13
1

Vir: Lasten

Tabela 6: Druga pridobljena izobrazba

Možni odgovori
da
ne

Število odgovorov
16
74
Vir: Lasten

62

%
18
82

2. DELOVNO OKOLJE
Tabela 7: Poklicni status anketiranih

Možni odgovori
odvetniški pripravnik/pripravnica
odvetniški kandidat/kandidatka
samostojni odvetnik/odvetnica ali odvetnik/odvetnica v odvetniški
družbi
Vir: Lasten

Število
odgovorov
9
10

%
10
11

71

79

Tabela 8: Odnos anketiranih do opravljanja svojega dela

Možni odgovori
zelo rad/rada opravljam
rad/rada opravljam
opravljam, ker ga moram
s težavo opravljam
nerad/nerada opravljam

Število odgovorov
36
47
6
1
0

%
40
52
7
1
0

Vir: Lasten

3. ETIKA IN MORALA
Tabela 9: Poznavanje vsebine kodeksa odvetniške poklicne etike

Možni odgovori
ne poznam
zelo slabo
slabo
dobro
zelo dobro
odlično

Število odgovorov
2
1
7
31
41
8
Vir: Lasten

%
2
1
8
34
46
9

Tabela 10: Pomoč kodeksa odvetniške poklicne etike pri odločitvah

Možni odgovori
da, vedno
občasno
ne, nikoli

Število odgovorov
21
49
20
Vir: Lasten

%
23
54
22

Tabela 11: Razlog za upoštevanje kodeksa odvetniške poklicne etike

Možni odgovori
ker tako zapovedujejo pravila
zaradi predvidenega sankcioniranja
zaradi strahu pred odzivom stroke
drugo
Vir: Lasten
63

Število odgovorov
27
3
0
63

%
29
3
0
68

Tabela 12: Najpomembnejša etična dolžnost

Možni odgovori
verodostojnost
hvaležnost
popravljanje krivic
pravičnost
dobrodelnost
izpopolnjevanje
neškodljivost

Število odgovorov
37
1
5
39
2
9
10

%
36
1
5
38
2
9
10

Vir: Lasten
Tabela 13: Podkupovanje

Možni odgovori
da, samo enkrat
da, večkrat
ne, nikoli

Število odgovorov
5
16
69
Vir: Lasten

%
6
18
77

Tabela 14: Etične dileme, v katerih so se znašli anketirani

Možni odgovori
kako/do kakšne mere naj komuniciram z mediji glede na kodeks?
kako naj ravnam, če ima druga stranka že drugega pooblaščenca?
ali naj računam stranki, ki pravi da nima denarnih sredstev?
ali naj stranki svetujem nekaj, kar je moralno spornega?
ali naj zamolčim napako, ki sem jo storil/storila?
ali naj zamolčim napako sodelavca, ki ima negativne posledice na
skupnost?
kako naj sporočim sodelavcu, da neko ravnanje ni etično?
ali naj stranki svetujem, da ponaredi kakšen dokument, da bi bil
uspeh v postopku večji?
Vir: Lasten

Število
odgovorov
34
36
56
31
27

%
15
16
25
14
12

15
21

7
9

4

2

Tabela 15: Izboljšanje etičnega ravnanja odvetnikov s stalnim izobraževanjem

Možni odgovori
da, vsekakor
da, v manjši meri
ne, ne bi imelo vpliva
ne, to ni potrebno
ne, to je izguba časa

Število odgovorov
23
31
19
2
17

%
25
34
21
2
18

Vir: Lasten
Tabela 16: Izbira stranke

Možni odgovori
od uspeha
od plačilne sposobnosti stranke
pomoč nudim vsaki stranki
Vir: Lasten
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Število odgovorov
27
13
55

%
28
14
58

Tabela 17: Intervju z odvetnikom

Možni odgovori
ne, nikakor
odvisno od vsebine intervjuja
da, verjetno
da, vsekakor
ne vem

Število odgovorov
9
52
10
20
1

%
10
56
11
22
1

Vir: Lasten

Tabela 18: Strinjanje/ nestrinjanje s trditvami

TRDITVE/ MOŽNI ODGOVORI

Se ne
strinjam

Število odgovorov in odstotki

Št.

%

Št.

%

Št.

%

Poglavitni cilj odvetnika je
dobičkonosna dejavnost.

30

33

35

39

25

28

Moji kolegi pri svojem ravnanju
pogosto ne upoštevajo etičnih načel.

14

15

41

46

35

39

Vsi zaposleni v odvetništvu so dovolj
seznanjeni z etičnim kodeksom.

43

48

32

35

15

17

Nekateri kolegi z neetičnem ravnanju
škodijo ugledu odvetništva.

2

2

3

3

85

95

Odvetniki s svojim strokovnim znanjem
pogosto pomagajo drugim odvetnikom,
odvetniškim kandidatom in
pripravnikom.

11

12

35

39

44

49

Le majhno število odvetnikov ne
zagotavlja reda in tekočega dela ter ne
skrbi za dostojne pisarniške prostore.

7

8

33

37

50

55

Nekateri odvetniki pri svojem delu ne
varujejo ugleda sodišč in oblastnih
organov.

7

8

24

27

59

65

Odvetniki se pogosto nespoštljivo
obnašajo do strank, odvetniških
kandidatov in pripravnikov.

34

38

33

37

23

25

Odvetniki pogosto izkoriščajo osebna
poznanstva s sodniki v svojo korist ali v
korist svoje stranke.

30

33

34

38

26

29

Vir: Lasten

65

Se niti ne
strinjam, niti
strinjam

Se
strinjam

Tabela 19: Neetičnost ravnanj odvetnikov

TRDITVE/ MOŽNI ODGOVORI

Neetično,
vendar še
sprejemljivo

Neetično

Zelo
neetično

Število odgovorov in odstotki

Št.

%

Št.

%

Št.

%

Ne upošteva pravil o lepem vedenju v
zasebnem življenju.

61

68

24

27

5

5

Pri delu na mednarodnem področju ne
upošteva mednarodnih kodeksov
odvetniške etike.

11

12

62

69

17

19

Ukvarja se s komercialno dejavnostjo.

26

29

37

41

27

30

Se ne izpopolnjuje v svojem
strokovnem stanju.

36

40

43

48

11

12

Prejme podkupnino.

0

0

3

3

87

97

Odreče strokovno pomoč
odvetniškemu kandidatu ali
pripravniku.

6

7

29

32

55

61

Odkloni pravno pomoč stranki.

37

41

34

38

19

21

Sprejme zastopanje nasprotne stranke.

1

1

18

20

71

79

Razkrije podatke o tem, da je nekomu
nudil pravno pomoč.

20

22

35

39

35

39

Zmerja in zaničuje nasprotno stranko.

2

2

9

10

79

88

Število
odgovorov
54

%
26

33
42
66
5
10

16
20
31
2
5

Vir: Lasten

Tabela 20: Boj proti neetičnemu delovanju odvetnikov

Možni odgovori
z doslednim kaznovanjem kršiteljev
z stalnim izobraževanjem o etičnem ravnanju v okviru Odvetniške
zbornice
s promocijo etičnega ravnanja odvetnikov
z osebno integriteto slehernega odvetnika
z zunanjim nadzorom
drugo
Vir: Lasten
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