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8. člen
Preiskava odvetniške pisarne je dovoljena 

samo na podlagi odredbe pristojnega 
sodišča in to samo glede spisov in 
predmetov, ki so izrecno navedeni v 
odredbi o preiskavi. Pri preiskavi ne sme 
biti prizadeta tajnost drugih listin in 
predmetov. 

Pri preiskavi odvetniške pisarne mora biti 
navzoč predstavnik Odvetniške zbornice 
Slovenije.



Ne ZOdv in ne ZKP ne opredeljujeta 

vloge predstavnika OZS, ki mora biti pri 

izvedbi hišne preiskave navzoč. 
Navzočnost predstavnika OZS ne pomeni 

nadomestitve obvezne navzočnosti (ene 

od) dveh prič, ki jo zahteva že četrti 

odstavek 36. člena Ustave. 



 Ustavno sodišče: odločba št. Up-2530/06; “… je njegova 
navzočnost namenjena varstvu človekovih pravic tretjih 
oseb, ki v položaju iz prvega odstavka 8. člena ZOdv 
utemeljeno pričakujejo, da bo zagotovljeno varstvo 
njihove zasebnosti. Njegova vloga je torej zagotoviti, da 
bo spoštovana tajnost listin in predmetov, ki niso 
predmet preiskave. 

 Predstavniku OZS je tako namenjena vloga varuha 
odvetniške tajnosti, ki mora prav zaradi pravic do 
zasebnosti in ustavnih procesnih jamstev odvetnikovih 
strank ostati varovana kljub posegu, ki ga dovoljuje sodna 
odredba, in v okviru, kot ga dovoljuje sodna odredba. Gre 
torej lahko le za aktivno vlogo predstavnika OZS. 



Zakonska ureditev aktivnosti, ki jih je 

pooblaščen izvajati predstavnik OZS pri 

preiskavi odvetniških pisarn, ne ureja. 

Navzočnost pri drugih preiskovalnih 

dejanjih pa zakonsko niti ni predvidena.

Zgolj navzočnost predstavnika OZS ne 

more preprečevati posegov v odvetniško 

zasebnost, ki niso nujni in ki se kot takšni 

ne bi smeli zgoditi. 



“60. Do odprave ugotovljenih protiustavnosti se 
preiskovalna dejanja pri odvetniku odrejajo in 
izvajajo na naslednji način: 

1) odvetnik, čigar prostori ali elektronske naprave 
se preiskujejo ali čigar predmeti se nameravajo 
zaseči, njegov odvetnik kot pooblaščenec (v 
nadaljevanju odvetnik) in predstavnik OZS 
morajo biti seznanjeni z vsemi preiskovalnimi 
dejanji, kadar se ta opravljajo pri odvetniku; v ta 
namen ima odvetnik pravico, predstavnik OZS pa 
dolžnost biti navzoč pri njihovem izvajanju; brez 
navzočnosti predstavnika OZS se preiskovalno 
dejanje ne sme opravljati; 



2) ob izvedbi preiskovalnega dejanja imata 
odvetnik in predstavnik OZS pravico ustno 
zahtevati varstvo pred vpogledom in 
razkritjem podatkov, ki so varovani z 
odvetniško zasebnostjo; 

3) če odvetnik ali predstavnik OZS zahtevata, 
naj se v posamezne listine ali spise ne 
vpogleda, je treba takšno listino ali spis 
nemudoma zapečatiti; nihče ne sme 
posegati v celovitost in integriteto 
zapečatenih podatkov; 



4) nemudoma po končani izvedbi 
preiskovalnega dejanja mora policija 
(oziroma preiskovalni sodnik, če sam 
opravlja preiskovalno dejanje) zapečatene 
listine skupaj z zapisnikom o njihovem 
odvzemu predložiti sodniku pristojnega 
okrožnega sodišča, ki ne opravlja oziroma 
ne bo opravljal sodne preiskave v 
kazenskem postopku, v katerem je bila ali 
zaradi uvedbe katerega je bila izdana sodna 
odredba, ki je podlaga za opravo 
preiskovalnega dejanja; 



5) sodnik pristojnega okrožnega sodišča ima 
pravico vpogledati v vsebino vseh odvzetih in 
zapečatenih listin, če oceni, da je potrebno, pa 
tudi v kazenski spis zadeve, in odločiti v čim 
krajšem času s sklepom o zasegu listin; 

6) pred odločitvijo sodnik zasliši odvetnika, čigar 
prostori so se preiskovali, predstavnika OZS in 
osebo, ki je izvajala preiskovalno dejanje, 
oziroma po njegovi presoji pristojnega 
državnega tožilca; pred temi osebami lahko 
odpre zapečateno listino, vendar jo poleg njega 
lahko vpogledata le še odvetnik in predstavnik 
OZS; 



7) če sodnik ugotovi, da listine zaradi 

varstva odvetniške zasebnosti ni 

dopustno zaseči, nemudoma odredi njeno 

vrnitev odvetniku in uničenje zapisnika o 

odvzemu v ustreznem delu;

8) če sodnik ugotovi, da je zaseg listine 

dopusten, odloči o zasegu s sklepom, ki 

mora biti obrazložen; 



9) zoper sklep iz prejšnje točke imata 

pravico do pritožbe v roku treh dni od 

njegove vročitve odvetnik in predstavnik 

OZS; 

10) pritožba zadrži izvršitev zasega; do 

odločitve o njej se listina v zapečateni 

obliki hrani pri sodniku, ki je njen zaseg 

dovolil.



O pritožbi (iz 60. točke obrazložitve odločbe) 
odloča pristojno višje sodišče v skladu s 4. 
točko izreka te odločbe. V tej pritožbi lahko 
odvetnik in predstavnik OZS, ki sta 
ugovarjala vpogledu v listine oziroma 
elektronske naprave in njihovemu zasegu 
zaradi zavarovanja odvetniške zasebnosti, 
uveljavljata tudi protiustavnost ali 
nezakonitost sodne odredbe, s katero je 
bilo odrejeno preiskovalno dejanje.



 Za izvedbo preiskovalnega dejanja preiskave 
elektronske naprave se smiselno uporabljajo 
opisana pravila, razen naslednjih posebnosti: 

1) preiskovalci smejo, če odvetnik ali predstavnik 
OZS ugovarjata vpogledu v elektronsko 
napravo, zgolj zavarovati njeno vsebino, ne da bi 
v to vsebino vpogledovali; v tem primeru se 
zapečati nosilec podatkov, na katerem je 
zavarovana vsebina; 

2) pregled vsebine elektronske naprave zaradi 
odločitve o pregledu in zasegu podatkov lahko 
sodnik izvede s pomočjo sodnega izvedenca; 



3) če sodnik postavi sodnega izvedenca, ta svoje 
delo opravlja v prostorih sodišča, ob navzočnosti 
sodnika, odvetnika in predstavnika OZS, če se 
odzoveta vabilu, in preiskovalnega sodnika 
oziroma oseb, ki izvajajo preiskovalno dejanje; 

4) po pregledu vsebine elektronske naprave 
sodnik izvede zaslišanje in odloči o tem, kateri 
podatki z elektronske naprave in na kakšen način 
se lahko izročijo preiskovalcem, kateri pa se 
vrnejo odvetniku oziroma v primeru izdelane 
kopije nosilca zaradi zavarovanja nemudoma 
uničijo.


