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ZAKON O ODVETNIŠTVU (ZOdv-1) 
 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 

1.1 Ocena stanja 

Ustava Republike Slovenije1 v členu 137 določa, da je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in 
neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Zakon o odvetništvu2 tako na sistemski ravni ureja odvetništvo in s tem 
operacionalizira ustavno kategorijo. Prvotni Zakon o odvetništvu iz leta 1993 je nadomestil Zakon o pravni 
pomoči.3 Družbene, politične in ekonomske spremembe po osamosvojitvi Slovenije so vplivale na ureditev, 
ki pomeni diskontinuiteto s prejšnjim pravnim redom ter modernizacijo oz. prilagoditev novim razmeram. 
Ta zakon je bil petkrat noveliran. Z novelo ZOdv-A4 se je izvedla implementacija direktiv, ki na ravni 
Evropske unije zadevajo področje odvetništva, obenem pa so se odpravile nekatere ugotovljene slabosti 
tedanje ureditve. Z novelo ZOdv-B5 je odpravljeno neskladje drugega odstavka člena 21 Zakona o 
odvetništvu z Ustavo, hkrati pa se je nadaljevalo približevanje s pravnim redom Evropske unije, ob 
upoštevanju primerjalno pravnih ureditev v drugih državah članicah ter upoštevaje sodbe Sodišča Evropske 
unije. ZOdv-B je prav tako vnesel pomembne spremembe v zvezi z oblikami opravljanja odvetništva, in 
sicer je bilo omogočeno opravljanje odvetništva v odvetniški gospodarski družbi, istočasno pa so bile 
odpravljene nekatere nejasnosti glede možnosti zaposlovanja odvetnikov. S to novelo je izrecno zapisano, 
da se odvetniška tarifa določa z zakonom. Novela ZOdv-C6 je prinesla vnovično spremembo določanja 
odvetniške tarife in prenesla pristojnost za njeno sprejetje na Odvetniško zbornico Slovenije ob 
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za pravosodje. Novela je prav tako naslovila tedaj sporno 
vprašanje prehodnosti iz odvetniškega poklica v druge poklice in obratno, predvsem v zvezi s sodniki in 
drugimi funkcionarji ter delavci v pravosodju, kakor tudi vprašanja zagotavljanja brezplačne pravne 
pomoči. Novela ZOdv-D7 je določila, da je odvetnik, postavljen po uradni dolžnosti, in odvetnik, ki izvaja 
storitve brezplačne pravne pomoči, upravičen do plačila za svoje delo v višini polovice zneska, ki bi mu 
pripadal po odvetniški tarifi. Prav tako je konkretizirala nekatere naloge odvetniške zbornice. Zadnja v vrsti 
novel je novela ZOdv-E8 , ki je določila, da vpisnino za vpis v imenik odvetnikov in njeno višino določa statut 
Odvetniške zbornice Slovenije. 

Iz zgoraj zapisanega izhaja, da je bil večinski namen sprejetih zakonskih novel kazuistične narave, saj gre 
za spreminjanje zaradi odpravljanja težav, ki so se pojavile v praksi. Ilustrativen primer takšne zakonodajne 
dejavnosti je zadnja v vrsti novel (ZOdv-E), ki predstavlja odziv zakonodajalca na zvišanje vpisnine v imenik 

                                                           
1 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 
– UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a. 
2 Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. F35US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16. 
3 Uradni list SRS, št. 23/79. 
4 Uradni list RS, št. 24/01. 
5 Uradni list RS, št. 54/08. 
6 Uradni list RS, št. 35/09. 
7 Uradni list RS, št. 97/14. 
8 Uradni list RS, št. 46/16. 
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odvetnikov. Druga značilnost je sledenje zahtevam zakonodaje Evropske unije. Zakon o odvetništvu je bil 
sprejet v tranzicijskem obdobju in je moral v času vstopanja Republike Slovenije v EU določiti pravila, s 
katerimi se zagotavlja prost pretok odvetnikov, odvetniških storitev in ustanavljanje odvetniških družb 
oziroma podružnic. Tretja vrsta sprememb je posledica odločb Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče 
Republike Slovenije (v nadaljevanju zgolj: Ustavno sodišče) je marca leta 1996 v vlogi negativnega 
zakonodajalca razveljavilo člen 28 Zakona o odvetništvu (U-I-201/93-19).9 Nadalje je Ustavno sodišče 
ugotovilo neskladnost z Ustavo 2. odstavka člena 21 Zakona o odvetništva, nanašajoč se na popolno 
prepoved reklamiranja odvetniške dejavnosti (U-I-212/03),10 ZOdv-B pa je nato konkretiziral dopusten 
obseg informiranja javnosti o odvetniški dejavnosti. Ustavno sodišče je odločalo tudi o posledicah odložitve 
uveljavitve oziroma zavrnitve novele ZOdv-C, ko je ugotovilo, da bi nastale protiustavne posledice v zvezi 
z zagotavljanjem brezplačne pravne pomoči (U-II-1/09-9).11 Ustavno sodišče je nazadnje ugotovilo 
neustavnost Zakona o kazenskem postopku12 in Zakona o odvetništvu v zvezi s preiskavo odvetniške 
pisarne (U-I-115/14-28 in Up-218/14-45).13  

Trenutno torej v Sloveniji Zakon o odvetništvu, ob ugotovljeni neustavnosti v zvezi z členom 8 (preiskava 
odvetniške pisarne), v delu nadomešča začasna ureditev iz odločbe Ustavnega sodišča (U-I-115/14-28), v 
zakonskem besedilu pa bi bilo treba v skladu z ugotovitvami v odločbi urediti problem na način, ki odpravlja 
neustavnost. Ob tem pa je primerno vzeti v ozir širši okvir družbenih razmerij, preostale probleme 
odvetništva in duh časa ter skoznje nasloviti vprašanja odvetništva v širšem smislu. Odvetništvo kot 
ustavna kategorija in del pravosodja predstavlja za državo nepogrešljivo dejavnost, zaradi česar je 
maksimizacijo njegove učinkovitosti vseskozi treba postavljati v ospredje pravnega urejanja. Pri soočanju 
s spremembami zakonodaje, ki ureja odvetništvo, je obenem treba postopati s pazljivostjo in paziti na 
ohranjanje ravnotežja med odvetništvom in njegovim pomenom za državo oziroma javni interes ter 
odvetništvom kot neprave gospodarske dejavnosti.  

V zadnjem času se trendi liberalizacije in odpiranja pravniških dejavnosti tretjim subjektom (torej ne 
odvetnikom) pospešeno kažejo tudi v Sloveniji. Tako je na primer vsakomur bilo omogočeno opravljanje 
splošno opredeljenih »drugih pravnih dejavnosti« (po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti: 
69.103),14 kar odpira možnost zlorab s strani nestrokovnih in drugače nekvalificiranih ponudnikov takih 
dejavnosti.  

Ustavno sodišče je že pojasnilo, da je ustavna določba o odvetništvu umeščena v poglavje o državni ureditvi 
in jo je zato treba razumeti ne kot določbo, ki bi vzpostavljala določene dodatne pravice za odvetnike, 
temveč kot določbo, ki odvetništvo umešča v sistem državne ureditve, oziroma kot določbo, ki kot pravno 
načelo določa pomen odvetništva za delovanje državne oblasti, zlasti za delovanje sodne oblasti ter za 
uresničevanje pravic in svoboščin posameznikov in pravnih oseb v razmerju do organov oblasti in do drugih 
posameznikov ali pravnih oseb. Dejstvo, da je odvetništvo del pravosodja, pomeni, da ima odvetništvo v 
pravni in demokratični državi posebno vlogo in pomen. Vloga odvetnika je zlasti pomembna v okviru 
izvrševanja sodne oblasti. Pri izvrševanju sodne oblasti je vloga odvetnika v tem, da pripomore k povečanju 

                                                           
9 Uradni list RS, št. 24/96. 
10 Uradni list RS, št. 111/2005. 
11 Uradni list RS, št. 35/2009. 
12 Uradni list RS, št. 32/12 – UPB5, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US in 65/16 – odl. US. 
13 Uradni list RS, št. 8/2016. 
14 Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08. 
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kakovosti sojenja in s tem k razvoju prava v sodni praksi, k razbremenitvi sodišč, s tem pa tudi k pospešitvi 
postopkov in zmanjšanju zaostankov na sodiščih. Ustavno sodišče je že večkrat ponovilo, da so to cilji, ki 
presegajo interes udeleženih strank v postopku in ki jih je mogoče označiti za splošen oziroma javen interes 
(U-II-1/09-9).  

Iz zgoraj povzetega bi bilo treba odvetništvo na zakonski ravni jasno opredeliti oziroma določneje navesti 
kaj spada v okvir odvetniških storitev. Pri tem pa iz že navedenih razlogov ne gre za protekcionizem 
odvetništva, temveč za zagotavljanje njegove ustavnopravne vloge in posledično omogočanje učinkovitega 
sodnega varstva fizičnim in pravnim osebam.  

Upoštevajoč ustavnopravni pomen odvetništva pa ne smemo spregledati, da je odvetništvo v bistvu 
gospodarska dejavnost, čeprav se opravlja prilagojeno. Ustavno sodišče je v odločbi U-I-212/03 poudarilo 
gospodarski namen delovanja in odvetništvo opredelilo kot »nepravo« gospodarsko dejavnost. Iz tega 
razloga je treba odvetnikom omogočiti, da skladoma s potrebami trga svojo storitev opravljajo na 
konkurenčen način in predvsem tako, da jim je z opravljanjem odvetniške službe omogočeno uresničevanje 
svobodne gospodarske pobude. Zato je treba odvetnikom omogočiti oblike združevanj, ki so primerne za 
doseganje tega cilja. Ob tem velja izpostaviti, da je v Sloveniji trenutno omogočeno opravljanje odvetništva 
odvetniku posamezniku, zaposlenemu odvetniku in v odvetniški družbi. Pri tem pa predvsem pri odvetniški 
družbi Zakon o odvetništvu (pomanjkljivo) ureja le nekatere posebnosti, v ostalem pa napotuje na uporabo 
Zakona o gospodarskih družbah. Takšna ureditev je nezadostna, saj ima odvetniška dejavnost nekatere 
odstopajoče značilnosti (upravljanje, zastopanje, prenehanje), ki bi jih bilo treba v Zakonu o odvetništvu 
kot specialnem zakonu posebej urediti. Še najbolj se neprimernost take ureditve kaže pri civilni odvetniški 
družbi, za katero se mora uporabiti dvojno napotilo na Obligacijski zakonik.  

Smiselno enako velja v zvezi z opravljanjem odvetništva in davčno zakonodajo, kjer je izvršilna veja oblasti 
v preteklosti odrekala15 možnost nevtralnega davčnega obravnavanja odvetnikov pri statusnih 
spremembah, pa čeprav ni mogoče razpoznati upravičenih razlogov, da bi zakon odvetnika obravnaval 
drugače kot podjetnika. 

Primerjalnopravni trendi (na primer Nemčija) kažejo razširjanje »numerus clausus« oblik v katerih je 
mogoče izvajati odvetniško dejavnost. V Nemčiji je tako mogoče opravljati odvetništvo tudi v partnerski 
družbi (nem. Partnerschaftsgesellschaft) in delniški družbi (nem. Rechtsanwalt-AG). Primerjalni uvid 
(Združeno kraljestvo) prav tako pokaže, da se v tujini omogoča odvetnikom povezovanje v različne oblike 
interdisciplinarnih združenj (predvsem z računovodji, revizorji, bančniki). Takšno rahljanje restriktivnih 
določb (denimo zapovedi, da odvetnik in odvetniška družba opravlja le odvetniško dejavnost) preprečuje 
odliv odvetniških dejavnosti v okvir drugih poklicev. Na pravno reguliran način (tak, ki ohranja strokovno 
neoporečnost storitev) omogoča sintezo dejavnosti in sinergijo med udeleženci. Obenem se na opisan 
način omogoča strokovna specializacija odvetnikov. Zakon o odvetništvu v tem pogledu zaostaja za 
primerljivimi ureditvami, kar je neustrezno, saj Slovenija ni ločena od trga odvetniških storitev Evropske 
unije. Ob vse bolj intenzivni integraciji notranjega trga je treba upoštevati, da bo Slovenija privlačila več 
tujih podružnic odvetniških gospodarskih družb in odvetnikov posameznikov, ki konkurirajo domačim 
odvetnikom (v svojstvu ponudnikov odvetniških storitev). Res je, da odvetništvo ni povsem liberalizirano 
                                                           
15 Glej pojasnilo DURS: Statusno preoblikovanje odvetnika v odvetniško družbo (d.o.o.), št. 4212-54/2008 z dne 17. 
11. 2008 in pojasnilo Ministrstva za finance RS: Nevtralna davčna obravnava v primeru statusnega preoblikovanja 
odvetnika v odvetniško družbo, št. 421-63/2009/2 z dne 4.5.2009. 
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in da prav pri odvetništvu nacionalne ovire utemeljeno pogojujejo opravljanje dejavnosti oziroma 
postavljajo vstopne ovire tujim odvetnikom. Kljub temu možnost razvoja v smeri odpiranja trga na vse 
strani ni tako odmaknjena kot se zdi na prvi pogled in lahko pričakujemo, da stranke ne bodo prezrle niti 
zanje ugodnejših alternativ v tujini. Zato položaja slovenskega odvetništva ne smemo urejati 
protekcionistično, temveč podporno, da bodo vzpostavljeni pogoji za izpolnjevanje ustavnopravne funkcije 
in za prilagajanje novim zahtevam družbenega okolja. Pogoji za opravljanje odvetništva niso ustrezni. To 
je pokazala tudi Ekonomska študija Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju Ekonomska 
študija)16 o posledicah sprejema novega Zakona o odvetništvu (ZOdv-1). Iz navedene študije izhaja, da 
primerjave s podobnimi tranzicijskimi državami in bližnjo Avstrijo kažejo, da pri pokritosti z odvetniško 
mrežo zaostajamo za okoli 21 odvetnikov na 100.000 prebivalcev oz. okoli 420 odvetnikov. Najbolj 
ekonomsko ranljive so običajno manjše odvetniške pisarne z največ tremi zaposlenimi, ki predstavljajo kar 
82% vseh odvetniških pisarn. Tovrstne pisarne so praviloma organizirane kot evidentirani odvetniki, ki so 
primorani ponujati zelo široko paleto odvetniških storitev, kar dodatno poslabša gospodarnost njihovega 
poslovanja. Razvoj trga odvetniških storitev je privedel do večje tržne koncentracije, ko 5 največjih družb 
kontrolira 14,6% vseh prihodkov, največjih 10 družb skupaj pa skoraj 22%. Trgi odvetniških storitev so 
običajno omejeni na regionalna središča, zato je dejanska tržna koncentracija na posameznih regionalnih 
trgih še višja. Velike razlike med odvetniškimi pisarnami so vidne v močni pozitivni asimetriji porazdelitve 
prihodkov. Tako povprečna vrednost v letu 2014 znaša 126.805 EUR, medtem ko mediana le 55.884 EUR. 
Glavni vzrok za različno občutljivost neto profitnih marž odvetniških pisarn na spremembe parametrov 
odvetniškega trga tiči v strukturi portfelja odvetniških storitev. Tako na ekonomsko manj razvitih območjih 
prevladujejo tarifne storitve za manj zahtevno in manj premožno prebivalstvo oz. tarifne storitve za 
zagotavljanje pravnega varstva, ki ga financira država. Na ekonomsko bolj razvitih območjih prevladujejo 
donosnejše odvetniške storitve oz. tako imenovani projekti, kjer se stranki dogovarjata za urne postavke 
oz. nagrade vezane na vrednost predmeta spora.17 

Omenjena študija se je posebej dotaknila vprašanja regulacije odvetniške tarife in prišla do zaključka o 
njeni neprimernosti. Reguliranje vrednosti točke odvetniške tarife je svojevrsten relikt, ki se je uporabljal 
z namenom doseganja ciljev monetarne in celo socialne politike v obdobju bistveno manj razvitega 
odvetniškega trga. Ureditev je do marca 201918 slonela na odvetniški tarifi kot je bila urejena leta 2003 in 
se ni posodabljala z rastjo cen in drugimi faktorji.19 Sprememba odvetniške tarife v letu 2019 je prinesla le 
zvišanje vrednosti točke, še vedno pa ne omogoča rednega usklajevanje izhodišč za tarifo. 

Neprimernost omejitvene regulacije odvetniške tarife torej ostaja, ker pod vprašanje postavlja opredelitev 
neodvisnosti in samostojnosti odvetništva ter njunih meja. Glede na to, da Ustava v zvezi z odvetništvom 
uporablja dva pojma – samostojnost in neodvisnost – ta dva pojma, čeprav sta pomensko zelo sorodna, 
vendarle nimata enakega ustavnopravnega pomena. Po presoji Ustavnega sodišča je treba neodvisnost 
razumeti v funkcionalnem smislu, samostojnost pa v organizacijskem smislu. Ustavno sodišče je v tej zvezi 
že pojasnilo, da se samostojnost torej nanaša na samostojnost odvetniškega poklica kot takega, in sicer v 
razmerju do organov državne oblasti (zlasti do izvršilne oblasti). Vsebinsko gledano se samostojnost 
odvetniške službe nanaša na urejanje vprašanj, ki zadevajo položaj odvetnikov in njihove stanovske 
                                                           
16 Brezovnik B., Oplotnik Ž.J., Mlinarič F., Ekonomska študija in ocena finančnih posledic predloga Zakona o 
odvetništvu /ZOdv-1/, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 2017. 
17 Brezovnik B., Oplotnik Ž. J., Mlinarič F., nav. delo, str. 77 – 79. 
18 Sprememba Odvetniške tarife, Ur. l. RS 22/2019. 
19 Prav tam. 
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organizacije. Zakonodajalec mora nedvomno urediti tudi ta vprašanja, vendar ne izčrpno, temveč mora 
določena vprašanja pustiti avtonomnemu urejanju znotraj odvetniškega poklica (U-II-1/09-9).  

Ugotoviti gre tudi, da zakon na tej točki, po petih novelah, posegih Ustavnega sodišča in obetajočih 
spremembah izgublja na lastnostih jasnosti in določnosti, kakor tudi na notranji sistematiki. Še najbolje 
problematično je v tem pogledu III.A poglavje (opravljanje storitev in odvetniškega poklica tujih odvetnikov 
v Republiki Sloveniji). Navedeno poglavje je bilo v vpeljano z noveliranjem zakona in ga je v luči sodne 
prakse sodišča EU in primerjalno pravnih ureditev treba aktualizirati po vsebinski plati in redakcijsko 
preurediti tako, da bo nomotehnično ustrezno.  

1.2 Razlogi za sprejem zakona 

Iz ocene stanja izhaja, da je podano večje število razlogov, ki narekujejo sprejem novega zakona. Na 
sistemski ravni je treba določneje opredeliti odvetništvo, tako da se bo zagotavljala njegova z ustavo 
opredeljena vloga. Hkrati je odvetnikom treba omogočiti združevanje in posodobiti model korporativnega 
upravljanja z odvetniškimi družbami, da bi se odvetništvo kot neprava tržna dejavnost lahko nemoteno 
izvajala in se zagotavljala neodvisnost odvetništva in odvetnikov. Natančneje je treba opredeliti vlogo 
Odvetniške zbornice Slovenije kot stanovskega združenja in telesa s katerim se izvršuje in zagotavlja 
samostojnost odvetništva ter prakticira odvetništvo kot svoboden poklic, v mejah avtonomne regulacije. 
Urediti je treba regulacijo odvetniške tarife, tako da bo omogočena njena avtonomna regulacija. Poskrbeti 
je treba za odpravo ugotovljene neustavnosti, ki zadeva preiskavo odvetniške pisarne. Odvetniki pri 
opravljanju dejavnosti pridobivajo osebne podatke in dokazila iz uradnih evidenc, kar je treba zakonsko 
natančneje urediti, tako da se spoštuje pravica do zasebnosti in varovanja osebnih podatkov, kakor tudi 
pravica do učinkovitega sodnega varstva. 

1.2.1 Položaj odvetništva v trenutnih družbenih razmerah 

Storitve, ki jih opravljajo odvetniki in se jih je dolgo smatralo za tradicionalno odvetniške, torej take, ki 
zahtevajo določeno stopnjo znanja in strokovnosti, so v zadnjem času, ob vzniku novih tehnologij in 
liberalizacije pravniških storitev, postale dobrine, ki jih ponujajo nestrokovni in tudi drugače nekvalificirani 
ponudniki na trgu pravnih storitev. V določeni meri je to posledica določitve kategorije »druge pravniške 
dejavnosti« v standardni klasifikaciji dejavnosti, ki ne premore konkretne opredelitve, niti ne zahteva 
posebnih pogojev za izvajanje, medtem ko je odvetništvo močno regulirana dejavnost.  

Veljavna ureditev dopušča, da sme vsak poslovni subjekt odplačno pravno svetovati ter v poslovni (in 
sodni) register vpisati dejavnost pod šifro 69.103 SKD, torej »druge pravne dejavnosti«. Še več, takemu 
subjektu (fizični osebi) je dovoljeno tudi zastopanje strank v postopku pred okrajnimi sodišči .20 Odvetniška 
dejavnost se na opisan način izpodjeda, stopnja pravne varnosti pa zmanjšuje. 

V drugi vrsti je treba zavedanje, da je odvetništvo podvrženo vsakodnevnim družbenim spremembam in 
potrebam trga odvetniških (pravnih) storitev. Potrebe fizičnih in pravnih oseb včasih terjajo 
interdisciplinarno znanje in povezovanje odvetnikov, da bi se zagotovila ustrezna pravna pomoč. 
Primerjalnopravne ureditve kažejo razvoj v tej smeri. Najradikalnejša je ureditev v Združenem kraljestvu, 
kjer je mogoče tvoriti »Alternative Business Structures«, v katere se lahko povezujejo odvetniki skupaj z 

                                                           
20 Rozman T., Kdo naj pravno svetuje - (ne)primernost veljavne ureditve, Pravna praksa, št. 24-25, 2011, str. 17. 
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različnimi drugimi poklici, medtem ko poznajo v državah z germansko pravno tradicijo predvsem poklicno 
združevanje odvetnikov. 

Pomembno je zavedanje, da je odvetništvo del pravosodja in da je za stabilen razvoj sodobne države 
postala ključna tudi konkurenčnost njenega pravosodnega sistema, ki je pod stalnim nadzorom 
mednarodnih primerjav (na primer WEF, Doing Business, EC-CEPEJ). Tako je postalo danes čisto običajno, 
da ima tudi pravosodje zastavljeno zahtevno in jasno strategijo razvoja, ki trdi: »»Delujoče, neodvisno, 
učinkovito in pravično pravosodje, ki mu državljani zaupajo, je eden od bistvenih dejavnikov in porokov 
družbenega razvoja.«»21 Zakonodajna ureditev odvetništva mora sovpadati z ureditvijo preostalih akterjev 
v pravosodju, da bi se dosegel optimum pri zasledovanju opisanih ciljev. Upoštevati je treba tudi nedavno 
sprejet Zakon o državnem odvetništvu22 in tamkajšnje spremembe, ki prinašajo (fakultativno) možnost 
zastopanja javnih podjetij in gospodarskih družb po državnem odvetništvu, kar potencialno oži trg 
odvetniških storitev.  

1.2.2 Odprava neustavnosti 

Ustavno sodišče je (U-I-115/14-28 in Up-218/14-45) ugotovilo neustavnost člena 8 Zakona o odvetništvu. 
Trenutna ureditev je sicer primerna s tega vidika, da je ob preiskavi odvetniške pisarne prisoten 
predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije, vendar nezadostna, ker nadrobneje ne določa njegove vloge. 

1.2.3 Regulacija odvetniške tarife in samostojnost odvetniškega poklica 

Kljub povišani vrednosti točke v Spremembi odvetniške tarife iz marca 2019, rešitev še ni zadostna. Še 
vedno so potrebni ukrepi glede na rezultate ekonomske študije in ocene finančnih posledic sprejema 
novega zakona o odvetništvu, na katere povišana točka ne vpliva, ker ne prinaša sistemskih rešitev.  Študija 
prinaša ekonomski uvid v negativne posledice trenutne regulacije (vrednosti točke) odvetniške tarife. Tako 
je odvetniška tarifa ostala v večjem delu nespremenjena in zatorej neprilagojena novo nastalim 
okoliščinam. Takšen položaj škodi pravni varnosti fizičnih in pravnih oseb. Res je sicer, da se lahko stranke 
z odvetnikom dogovorijo o nagradi mimo določb o tarifi, a je treba upoštevati, da lahko stranka v postopku 
zahteva stroške od nasprotne stranke le v višini kot izhaja iz odvetniške tarife. Prenizka oziroma 
neusklajena odvetniška tarifa stranki torej lahko onemogoča dostop do sodišča in širše pravne varnosti. 

Izsledki ekonomske študije nadalje potrjujejo, da Zakon o odvetništvu trenutno ne ponuja primernih 
vzvodov za regulacijo odvetništva, kar je vidno v izrazito negativnih trendih poslovanja odvetniških družb. 
Kumulacija negativnih učinkov neupravičenega oviranja prilagoditev cen na nivo poštene tržne cene 
odvetniškega dela se je izrazito pokazala po letu 2004. Analiza celotne populacije segmentirane po 
doseženi neto profitni marži (negativna, nizka (0-10%), srednja (10-30%) ter visoka (nad 30%)), je pokazala 
izrazit porast deleža odvetniških pisarn, ki so poslovala z negativno ali nizko neto profitno maržo. Tako je 
do leta 2004 je izkazovalo izgube okoli 3% odvetniških pisarn, nizko neto profitno maržo okoli 10% 
odvetnikov, prevladovala pa je srednja marža (blizu 40% odvetnikov) ter visoka (okoli 50% odvetnikov). Od 
leta 2004 do 2014 pa se poslovanje z izgubo skoraj potroji, medtem ko se delež odvetniških pisarn z nizko 
neto profitno maržo skoraj podvoji. Vzorec najbolj ekonomsko občutljivih odvetniških pisarn s prometom 
pod 50.000 EUR pokaže še nekoliko slabše rezultate, saj delež odvetnikov z negativnim poslovnim izidom 

                                                           
21 Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Strategija pravosodje 2020, str. 5. 
22 Uradni list RS, št. 23/17. 
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narašča že od leta 1999, do 2014 pa se je povečal za skoraj 5 krat. Tako najbolj ogroženi skupini odvetnikov 
(s prometom do 50.000 EUR) skupaj predstavljata že skoraj 30% odvetniških pisarn. Rezultati pa se dodatno 
poslabšajo, če iz vzorca izvzamemo večje regionalne centre kot so: Ljubljana, Koper, Nova Gorica in Celje.23 

Treba je najti pravo ravnotežje med težnjami po deregulaciji na eni ter upoštevanju specifične vloge 
odvetništva na drugi strani. Ne gre torej pozabiti na dejstvo, da je učinkovit sistem pravosodja v javnem 
interesu, odvetnik pa je eden od ključnih igralcev, ki zagotavlja dosego tega legitimnega cilja pravne 
ureditve – nazor, ki sega v samo jedro kontinentalno pravne tradicije in misli o ustroju pravne države. 

Ob uporabi izsledkov ekonomske analize prava je treba upoštevati, da je odvetništvo institucija, katere 
kvalitetne in javnosti široko dostopne storitve so v interesu vseh nas. Omejevanje odvetnikove svobode 
opravljanja poklica je zato na mestu, vendar mora zato biti opravljeno v skladu z načelom sorazmernosti. 
Zakonodajalec je zato primoran vzpostaviti primerno ravnovesje med pravicami posameznika na eni ter 
javnim interesom na drugi strani. 

Kljub zadržanemu pristopu do deregulacije odvetniškega poklica, je treba delno sprostiti prepovedi 
oglaševanja, kot je ta urejena v nemškem pravu. Brez (vsaj delne) deregulacije na tem področju se namreč 
zdi, da smo tako oddaljeni od ideala prostega trga, da težko govorimo o ravnotežju med javnim interesom 
in svobodo opravljanja odvetniškega poklica. 

Za namen dvigovanja kvalitete opravljanja odvetniške storitve in krepljenja družbenega zaupanja v 
pravosodje so potrebni določeni ukrepi kot je dolžnost do nadaljnjega izobraževanja ter zakonska podlaga 
za delovanje spravnega organa odvetniške zbornice, ki lahko poseže v spore med odvetnikom in stranko. 
Pri tem se je v nemški praksi kot pomembna izkazala ureditev, po kateri ima odvetniška zbornica določene 
vzvode, s katerimi odvetnika prisili k udeležbi postopka pred spravnim organom. 

1.2.4 Korporativno upravljanje 

Za potrebe nemotenega opravljanja odvetniške dejavnost je treba v Zakonu o odvetništvu določiti 
posebnosti glede upravljanja z odvetniško družbo, kjer splošno napotilo na Zakon o gospodarskih družbah 
ne zadostuje.  

1.2.5 Zastopanje 

Trenutno veljavni Zakon o odvetništvu dopušča možnost zastopanja odvetniške družbe pred sodiščem le 
skozi splošne določbe Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1),24 kar pomeni, da bi 
praviloma zgolj zakoniti zastopnik družbe izražal voljo v imenu družbe; prav tako pa ni urejen položaj 
odvetniških kandidatov in pripravnikov. Po mnenju teorije tudi ni možno pooblastiti civilno odvetniško 
družbo, saj tej manjka pravna osebnost in torej sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti. 

1.2.6 Ostali razlogi 

                                                           
23 Brezovnik B., Žan Jan O., Mlinarič F., nav. delo, str. 80. 
24 Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 
in 15/17. 
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Kot preostale razloge (ki so številčni), za sprejem novega zakona, je mogoče izpostaviti: 

- potreba po vnosu prepovedi opravljanja odvetništva v kombiniranih oblikah (primeroma 
samostojno kot svobodni poklic in v družbi), saj zakon tega izrecno ne prepoveduje; 

- preprečitev zlorab odvetniškega fiduciarnega računa, tako da se ga opredeli kot izrazito 
namenskega; 

- potreba po določitvi odvetniške dolžnosti opraviti vsa pravna dejanja za stranko, kot mehanizem 
za zagotavljanje pravne varnosti; 

- potreba po liberalizaciji zavarovanja odvetnikov pred odgovornostjo, ki je bila po sedanji ureditvi 
kolektivizirana in omejujoča do relevantnega trga; 

- preprečevanje tako imenovanega »outsourcinga« odvetniških dejavnosti s pogodbami 
obligacijskega prava, ki ustvarjajo prekarne delavce v odvetništvu; 

- omogočanje možnosti, da Odvetniška zbornica oblikuje sistem pokojninskega, invalidskega in 
zdravstvenega zavarovanja za svoje člane;  

- potreba po jasnosti in določnosti pravnih predpisov ter pravno sistemska (notranja in zunanja) 
skladnost predpisa; 

- trenutno so posledice prenehanja zastopanja in preklica pooblastila neprimerno urejene, določajo 
predolg rok za opravljanje dejavnosti za stranko po preklicu pooblastila, ne nalagajo pa dolžnosti 
obvestitve sodišče, kakor tudi nadrobneje ne urejajo dolžnosti izročanja spisov in listin stranki; 

- v zvezi s plačilom odvetnika je treba razjasniti obveznosti po plačevanju oziroma vštetju DDV; 
- plačilo odvetnikov pri nudenju brezplačne pravne pomoči je bilo kot začasni ukrep, v luči javno 

finančnega stanja omejeno na polovični znesek, vendar se ta ukrep kaže kot sedaj že obsoleten; 
- urediti položaj odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov; 
- urediti disciplinski postopek pri Odvetniški zbornici Sloveniji kot mehanizem samoregulacije. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

2.1. Cilji 

Cilji predloga zakona so sledeči: 

- modernizacija slovenskega odvetništva in uskladitev z najnovejšimi evropskimi trendi na področju 
razvoja odvetniške dejavnosti; 

- konsolidiranje pojma odvetništva, opredelitev odvetniških storitev ter izboljšanje slovenskega 
pravosodja; 

- zagotavljanje kakovostnega in konkurenčnega odvetništva v Sloveniji; 
- implementacija aktualne harmonizacijske zakonodaje Evropske unije; 
- modernizacija koncepta odvetniške samoregulacije kot izraz samostojnosti odvetništva; 
- odprava neprimerne ureditve regulacije odvetniške tarife; 
- omogočanje združevanja odvetniških družb v interesna združenja, povezana z opravljanjem 

odvetniškega poklica ali prava; 
- modernizacija modela korporativnega upravljanja odvetniških družb; 
- odprava neustavnosti in določno opredeljene posebnosti preiskave v odvetniški pisarni in naveznih 

vprašanja preiskave elektronskih naprav. 
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2.2 Načela 

Predlog zakona temelji na naslednjih načelih: 

- načelo neodvisnosti in samostojnosti odvetništva; 
- načelo krepitve zaupanja v pravosodje; 
- načelo odgovornosti odvetnikov; 
- načelo preglednosti delovanja odvetnikov; 
- načelo avtonomne in heteronomne regulacije odvetništva; 
- načelo strokovnosti in kakovosti opravljanja odvetništva. 

2.3 Poglavitne rešitve 

2.3.1 Izhodišča na katerih temelji predlog zakona  

Pri sestavi predloga oziroma zakonskih rešitev so bila upoštevana najnovejša spoznanja v primerljivih 
pravnih ureditvah. Tako se je upoštevalo dognanja tuje teorije25 in ureditev v Nemčiji (BRAO)26, Avstriji 
(RAO)27, Združenega kraljestva (Legal Services Act 2007)28 in Hrvaške (Zakon o odvjetništvu).29 Kot 
izhodišče je bila pri pripravi predloga zakona vzeta v obzir že omenjena Ekonomska študija in ocena 
finančnih posledic sprejema novega zakona o odvetništvu, ki jo je pripravila Pravna fakulteta v Mariboru. 
Nadalje je bilo pri pripravi zakona treba upoštevati domače in tuje kritike iz prakse in teorije. Kot 
pomembno iztočnico gre označiti še priporočila (Guidelines) in druge dokumente Združenja odvetniških 
zbornic in odvetnikov pri EU (CCBE).30 

2.3.2 Pregled temeljnih rešitev 

Pregled temeljnih rešitev povzemamo po naslednjih vsebinskih sklopih: 

- Opredelitev odvetniških storitev. 

Z določno opredelitvijo odvetniških storitev se jasneje začrtajo meje odvetništva z ozirom na druge, 
sorodne dejavnosti in se s tem minimizira možnost nenadzorovane liberalizacije odvetništva z negativnimi 
posledicami za fizične in pravne osebe.  

- Opredelitev dopustnih oblik opravljanja odvetništva. 

Predlog zakona določno omejuje izbiro oblike opravljanja odvetništvo in ne dopušča hibridnih kombinacij, 
s čimer se preprečuje do sedaj sporne prakse.  

                                                           
25 Primeroma Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, Verlag Otto Schmidt, 2014, kot sistematično zaokroženo 
in holistično delo, ki pokriva vprašanja odvetništva v Nemčiji. 
26 Bundesrechtsanwaltsordnung, V. v. 01.08.1959 BGBl. I S. 565; zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 12.05.2017 
BGBl. 
27 Rechtsanwaltsordnung, RGBl. 96/1868. 
28 Legal Services Act 2007, 2007 c. 29. 
29 Zakon o odvjetništvu, NN 09/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11. 
30 Repozitorij publikacij CCBE, dostopen na: https://www.ccbe.eu/documents/documents-by-theme/ (junij 2018). 

https://www.ccbe.eu/documents/documents-by-theme/
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- Modernizacija mehanizma za regulacijo odvetniške tarife. 

S predlogom zakona se vnaša nov mehanizem regulacije po katerem je za določanje odvetniške tarife 
pristojna Odvetniška zbornica Slovenije, za njen sprejem pa je treba soglasje ministra, pristojnega za 
pravosodje. Že sama tarifa določa način vrednotenja, obračunavanja in plačila cen odvetniških storitev in 
izdatkov, ki so jih stranke in naročniki dolžni plačati odvetnikom. 

- Modernizacija korporativnega upravljanja odvetniških družb. 

Predlog zakona določno opredeli posebnosti, ki zadevajo zastopanje, kapitalsko udeležbo in članstvo oseb 
v odvetniški družbi, prenehanje in druge posebnosti. Izrecno so s predlogom naslovljena tudi vprašanja, ki 
zadevajo civilno odvetniško družbo. 

2.3.3 Pregled ostalih poglavitnih rešitev 

Predlog zakona vsebuje še naslednje poglavitne rešitve:  

- jasno opredeli potek preiskave odvetniške pisarne in povezanih vprašanj (preiskava elektronske 
naprave, pripor odvetnika); 

- določa, da mora odvetnik za svojo stranko opraviti vsako koristno dejanje, če meni, da je to treba; 
- določno ureja posledice prenehanja pooblastila in preklica pooblastila, 
- izčrpno ureja pogoje za opravljanje odvetništva; 
- uskladi slovenski pravni red s pravnim redom Evropske unije; 
- določa način plačila odvetnika; 
- določa dolžnosti odvetnikov v zvezi z zavarovanjem odgovornosti; 
- določa, da se odvetnike, ki izvajajo storitve brezplačne pravne pomoči in odvetnike, ki so 

postavljeni po uradni dolžnosti, plačuje po odvetniški tarifi, pri čemer pa lahko pristojni minister 
določi drugačno vrednost točke, a le v soglasju z Odvetniško zbornico Slovenije; 

- razmejuje dejavnosti, ki so nezdružljive z opravljanjem odvetništva; 
- daje podlago osnovanju zavarovanja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Odvetniški 

zbornici Slovenije; 
- ureja se položaj odvetniških pripravnikov in kandidatov; 
- nadgradnja ureditve disciplinskega postopka in sankcije. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA 
FINANČNA SREDSTVA 

Trenutni Zakon o odvetništvu določa, da je odvetnik, postavljen po uradni dolžnosti, in odvetnik, ki izvaja 
storitve brezplačne pravne pomoči, upravičen do plačila za svoje delo v višini polovice zneska, ki bi mu 
pripadal po odvetniški tarifi. Predlog določa, da je odvetnik v takih položajih upravičen do plačila za svoje 
delo v skladu z določili vsakokrat veljavne odvetniške tarife, obenem pa dopušča izjemo, in sicer, da 
minister, pristojen za pravosodje, lahko za primere iz prvega odstavka tega člena, v soglasju z Odvetniško 
zbornico Slovenije, določi drugačno vrednost točke po odvetniški tarifi. Iz tega razloga je težko oziroma 
nemogoče trenutno oceniti kakšne finančne posledice prinaša sprejem predloga. 
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4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE 
PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL 
DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET 

Za izvajanje zakona niso potrebna dodatna finančna sredstva. 

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU 
EVROPSKE UNIJE  

5.1 Prilagojenost ureditve pravu Evropske unije 

Predlog ZOdv-1 je prilagojen pravu EU. Z njim se odpravljajo nekatere pomanjkljivosti, saj se predlog glede 
postopkovnih rešitev sedaj prilagaja področnim direktivam oziroma se določajo druga potrebna pravila 
zaradi implementacije aktualne harmonizacijske zakonodaje EU in v luči sodne praske Sodišča EU.  

Glede na sekundarno zakonodajo, ki ureja področje svobodnega gibanja odvetnikov, ločimo tristranski 
sistem:  

- Direktiva Sveta z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev 
odvetnikov (77/249/EGS) (v nadaljevanju tudi Direktiva o storitvah):31 zagotavlja svobodno gibanje 
na podlagi začasnih storitev; 

- Direktiva Sveta 89/48/EGS z dne 21. decembra 1988 o splošnem sistemu za priznavanje 
visokošolskih diplom, podeljenih ob koncu strokovnega izobraževanja in šolanja v trajanju vsaj treh 
let32 (v nadaljevanju tudi Direktiva o priznavanju diplom) nadomeščena z Direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (v 
nadaljevanju tudi Direktiva o priznavanju kvalifikacij).33 Direktiva 2005/36/ES je bila spremenjena 
z Direktivo 2013/55/EU z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega 
sistema za notranji trg (uredba IMI), ki velja v državah EU od 18. januarja 2016 naprej: zagotavlja 
svobodno gibanje na podlagi popolne integracije;  

- Direktiva 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega 
opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija 
pridobljena (v nadaljevanju tudi Direktiva o ustanovitvi):34 zagotavlja svobodo gibanja na podlagi 
stalne ustanovitve, ki lahko vodi k popolni integraciji. 

Nadalje je mogoče iz sodne prakse Sodišča EU (primer C-168/98)35 opredeliti 3 kategorije odvetnikov:  

- odvetniki, ki ohranijo poklicni naziv iz matične države in sedež v matični državi in zagotavljajo 
začasne storitve v drugi državi;  

- odvetniki, ki ohranijo poklicni naziv iz matične države, vendar izvajajo pravico do ustanovitve v 
državi gostiteljici; 

                                                           
31 UL L 78, z dne 26. marca 1977. 
32 UL L 19 z dne 24. januarja 1989. 
33 UL L 255 z dne 30. septembra 2005. 
34 UL L 77, z dne 14. marca 1998. 
35 Zadeva C-168/98, Luxembourg v Parliament and Council [2000]. 
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- odvetniki, ki so polnopravni člani v okviru nacionalnega združenja odvetnikov v gostujoči državi 
pod nazivom gostujoče države.  

5.1.1 Direktiva o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov 

Prva direktiva, ki je uredila poklicno dejavnost odvetnikov v okviru pravice do svobode opravljanja storitev 
je Direktiva Sveta 77/249/EGS o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov. 
Direktiva o storitvah se nanaša samo na opravljanje storitev odvetništva in ne na vzajemno priznavanje 
diplom. Države članice so dolžne priznati imenovane pravne strokovnjake kot odvetnike z namenom 
opravljati dejavnosti na podlagi direktive o storitvah, glede na to, da se pravno izobraževanje med 
državami članicami vsebinsko razlikuje in da Direktiva o storitvah ne vsebuje določb glede vzajemnega 
priznavanja diplom. Država članica gostiteljica mora za učinkovito uresničevanje svobode odvetnikov do 
opravljanja storitev priznati za odvetnika vsako osebo, ki opravlja odvetniški poklic v drugih državah 
članicah, pri čemer mora oseba sprejeti poklicni naziv, ki se uporablja v državi članici in v jeziku države 
članice, v kateri ima sedež oz. v državi članici, iz katere prihaja z označbo bodisi poklicnega združenja, ki ji 
je izdalo dovoljenje za opravljanje poklica, bodisi sodišča, pred katerim ima pravico opravljati poklic v 
skladu z zakonodajo te države (člen 2 Direktive o storitvah). Direktiva o storitvah nadalje omogoča, da 
lahko države članice pridržijo za predpisane skupine domačih pravnikov pripravljanje uradnih dokumentov 
za pridobitev pravic do upravljanja z zapuščino umrlih in izdelovanje osnutkov uradnih dokumentov, ki 
vzpostavljajo ali prenašajo lastninsko pravico na zemljišču (člen 1 Direktive o storitvah). Direktiva o 
storitvah je oblikovana manj restriktivno kot je ureditev v Direktivi o opravljanju poklica, ki uvaja pravico 
do ustanavljanja, glede na dejstvo, da se v okviru pravice svobode do zagotavljanja storitev, ta storitev 
izvaja kratkoročno. Ta pristop je logičen, saj se od osebe, ki želi opravljati storitev v drugi državi članici v 
omejenem času, ne zahteva da spoštuje vse notranje ureditve v posamezni državi članici gostiteljici.  

Dejavnosti v zvezi z zastopanjem pred sodišči ali pred javnimi organi, se v vsaki državi članici opravljajo pod 
pogoji, predpisanimi za odvetnike s sedežem v tej državi. Vendar pa država članica gostiteljica ne more 
določiti pogojev glede prebivališča ali registracije v poklicnem združenju v tej državi za odvetnike , ki 
opravljajo storitev v državi gostiteljici (člen 4 Direktive o storitvah). Lahko pa pristojni organi države članice 
gostiteljice zahtevajo od osebe, ki opravlja storitve, da dokaže svojo usposobljenost za odvetnika (člen 7 
Direktive o storitvah) oz. da se skladno z lokalnimi pravili ali običaji predstavijo predsedujočemu sodniku 
(člen 5 Direktive o storitvah) . 

Država članica gostiteljica lahko odvetnike, ki so redno zaposleni v javnem ali zasebnem podjetju (ang. in-
house lawyers), izključi iz opravljanja dejavnosti v zvezi z zastopanjem tega podjetja v sodnih postopkih, če 
odvetnikom s sedežem v tej državi ni dovoljeno opravljati teh dejavnosti (člen 6 Direktive o storitvah). 

V skladu z Direktivo o storitvah države članice:  

- pridržijo za predpisane skupine pravnikov pripravljanje uradnih dokumentov za pridobitev pravic 
do upravljanja z zapuščino umrlih in izdelovanje osnutkov uradnih dokumentov, ki vzpostavljajo 
ali prenašajo lastninsko pravico na zemljišču (člen 5 Direktive o storitvah); 

- za opravljanje dejavnosti, povezanih z zastopanjem stranke v sodnih postopkih, zahtevajo od 
odvetnikov, da: se skladno z lokalnimi pravili ali običaji predstavijo predsedujočemu sodniku in, 
kadar je to primerno, predsedniku pristojne odvetniške zbornice v državi članici gostiteljici; da 
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delajo skupaj z odvetnikom, ki bodisi opravlja poklic pred zadevnimi sodnimi organi in je po potrebi 
odgovoren tem organom, ali sodelujejo z »avoué« ali »procuratore«, ki opravljata poklic pred temi 
organi (2. odstavek člena 5 Direktive o storitvah). Ne glede na navedeno, pa je Sodišče EU odločilo, 
da gre za kršitev Direktive o storitvah v primerih ko se odvetniku, ki opravlja storitve, naloži 
obveznost, da dela skupaj z odvetnikom, ki ima sedež na nemškem ozemlju, tudi če po nemškem 
pravu zastopanje po odvetniku ni obvezno. Nadalje je poudarjeno, da niso izpolnjeni pogoji 
Direktive o storitvah tudi v primerih, ko država članica za domačega odvetnika v državi članici 
gostiteljici, s katerim mora delati odvetnik, ki opravlja storitve, predpiše, da mora biti le-ta 
pooblaščeni zastopnik ali zagovornik v zadevi in da odvetnik, ki opravlja storitve, ne sme sodelovati 
pri ustnem postopku ali na glavni obravnavi, če ga ne spremlja domači odvetnik.  

Pomemben primer v povezavi z Direktivo o storitvah je »Komisija proti Nemčiji«36 v katerem se je Sodišče 
EU ukvarjalo z nepravilno interpretacijo člena 5 Direktive o storitvah s strani nemških pristojnih organov. 
Navedena določba je bila v nemški pravni sistem implementirana tako, da je od tujega odvetnika zahtevala, 
da opravlja storitev skupaj z nemškim odvetnikom, ki mora zastopati kot primarni odvetnik. Sodišče EU je 
odločilo, da Zvezna republika Nemčija ni izpolnila obveznosti iz členov 59 in 60 Pogodbe EGS ter Direktive 
o storitvah. Zato je potrebo tujemu odvetniku dopustiti individualno opravljati storitev, če zastopanje po 
odvetniku, glede na pravno ureditev v državi članici ni obvezno. Če je zastopanje obvezno, pa je treba 
dopustiti, da se tuji in domači odvetnik dogovorita za notranje razmerje, zaradi česar ni dopustno v naprej 
določiti primarno vlogo domačemu odvetniku.  

Nadalje je treba izpostaviti zadevo »Gebhard«,37 ki se nanaša na nemškega odvetnika, ki je v Italiji ustanovil 
odvetniško pisarno in opravljal odvetniško dejavnost tako, da je v Italiji uporabljal naziv »avvocato«. 
Sodišče EU je odločilo, da je treba situacijo, ko državljan države članice izvaja stabilno in dlje časa trajajočo 
poklicno dejavnost v drugi državi članici, presojati na podlagi določb PES (danes PDEU)38 o pravici do 
ustanavljanja, in ne na podlagi določb o storitv, ki se opravljajo začasno. To je pomembno, saj se v primerih 
ko odvetnik, ki v drugi državi članici izvaja dejavnost praviloma stabilno in kontinuirano, uporabijo določbe 
o svobodi ustanavljanja v skladu z Direktivo za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi 
državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena (98/5/ES).  

Treba je opozoriti tudi na Direktivo 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu,39 ki pa ne velja za zadeve, 
ki jih ureja Direktiva o storitvah (glej 14. točko člena 17 Direktive 2006/123/ES).  

Preambula Direktive 2006/123 sicer navaja, da se določba o svobodi opravljanja storitev ne bi smela 
uporabljati v primerih, ko je v državi članici v skladu z zakonodajo EU dejavnost pridržana za določen poklic, 
kot je to v primeru zahtev, da je pravno svetovanje pridržano za pravnike, vendar pa nadalje v členu 2 
odvetniškega poklica ne izvzema iz področja uporabe, temveč se Direktiva ne uporablja za storitve notarjev 
in sodnih izvršiteljev, ki so bili imenovani s formalnim pravnim javnim aktom.  

                                                           
36 Zadeva 427/85, Komisija v Nemčija [1988]. 
37 Zadeva C-55/94, Reinhard Gebhard v Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano [1995]. 
38 Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C 83, z dne 30. marec 2010. 
39 UL L 376, z dne 27. januarja 2006. 
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Direktivo 2006/123 v slovenski pravni sistem prevzema Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT, Uradni 
list RS, št. 21/10), ter tako v 4. točki 2. odstavka člena 3 izrecno izvzema uporabo določb tega zakona, ki se 
nanašajo na prosto opravljanje storitev, za storitve, ki jih urejajo prepisi o odvetništvu. 

5.1.2 Direktiva za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v 
kateri je bila kvalifikacija pridobljena  

Direktiva o ustanovitvi ureja položaj, ko tuji odvetnik ne želi postati del odvetniškega poklica države članice 
gostiteljice, vendar pa bi želeli stalno ustanovitev sedeža v drugi državi članici. Ne glede na to, pa 
preambula v točki 3 Direktive o ustanovitvi poudarja, da bi bilo treba odvetnikom v državi članici, ki ni tudi 
država v kateri je dobil svoje poklicne kvalifikacije, omogočiti, da bi lahko dosegli vključitev po nekem 
obdobju poklicnega delovanja v državi članici gostiteljici pod poklicnimi nazivi iz svoje matične države ali 
pa nadaljevati opravljanje dejavnosti pod poklicnimi nazivi iz svoje matične države. Torej je omogočena 
tudi popolna integracija. Namen Direktive o ustanovitvi je olajšati trajno opravljanje odvetniškega poklica 
s samozaposlitvijo ali redno zaposlitvijo v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila pridobljena poklicna 
kvalifikacija (člen 1 Direktive o ustanovitvi). Vsak odvetnik ima pravico, da v kateri koli drugi državi članici 
pod poklicnim nazivom iz svoje matične države trajno opravlja dejavnosti iz člena 5 Direktive o ustanovitvi. 
Pogoj, da lahko odvetnik, ki želi opravljati poklic v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je pridobil svojo 
poklicno kvalifikacijo je, da se registrira pri pristojnem organu v tej državi na podlagi potrdila o registraciji 
pri organu v matični državi članici (člena 3 in 4 Direktive o ustanovitvi). Če odvetnik opravlja poklic v državi 
članici gostiteljici pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, mora biti ta naziv izražen v uradnem 
jeziku, pri čemer lahko opravlja enake poklicne dejavnosti kakor odvetnik, ki opravlja poklic pod ustreznim 
poklicnim nazivom v rabi v državi članici gostiteljici in lahko med drugim daje pravne nasvete o zakonodaji 
svoje matične države članice, o zakonodaji EU, o mednarodnem pravu in o zakonodaji države članice 
gostiteljice. Direktiva pa dopušča državam članicam, da omejijo dejavnosti, ki jo lahko opravlja odvetnik iz 
druge države članice tako, da: 

- določijo da lahko samo določena kategorija odvetnikov na njenem ozemlju sestavlja dokumente 
za pridobitev pravice za upravljanje zapuščine umrlih oseb ter za pridobivanje in prenos lastniških 
deležev na zemljiščih, kar je v drugih državah članicah rezervirano za druge poklice kakor za 
odvetniški poklic;  

- za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na zastopanje ali obrambo stranke v sodnem postopku, 
in če zakonodaja države članice gostiteljice pridržuje takšne dejavnosti za odvetnike, ki opravljajo 
poklic pod poklicnim nazivom iz te države, zahteva od odvetnikov, ki opravljajo poklic pod 
poklicnimi nazivi iz matične države, da delajo v povezavi z odvetnikom, ki opravlja odvetniški poklic 
pred zadevnim sodnim organom. 

Člen 10 Direktive o ustanavljanju določa tri načine, ki omogočajo popolno integracijo odvetnika v 
odvetniški poklic države članice gostiteljice. Po prvem načinu, lahko odvetnik, ki opravlja poklic pod 
poklicnim nazivom iz svoje matične države, kadar koli zaprosi za priznanje svoje diplome v skladu z 
Direktivo o priznavanju diplom. V tem primeru, je lahko sprejet v poklic odvetnika v državi članici gostiteljici 
in ga opravlja pod poklicnim nazivom, ki ustreza temu poklicu v tej državi članici. Če je odvetnik dejansko 
in redno najmanj tri leta opravljal dejavnost v državi članici gostiteljici na področju prava te države, vključno 
z zakonodajo Skupnosti, je za sprejem v poklic odvetnika v državi članici gostiteljici, je sprejet v poklic 
odvetnika v državi članici gostiteljici in ga lahko opravljal pod poklicnim nazivom, ki ustreza temu poklicu v 
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tej državi članici ne da bi moral opravljati preizkus v skladu z Direktivo o priznavanju diplom. Odvetnik mora 
pristojnemu organu v državi članici gostiteljici zagotoviti vsakršne pomembne podatke in dokumentacijo, 
še posebno o številu zadev, s katerimi se je ukvarjal in o njihovi naravi. Pristojni organ države članice 
gostiteljice pa lahko preveri dejansko in redno naravo opravljane dejavnosti ter po potrebi zahteva od 
odvetnika, da zagotovi ustno ali pisno razlago ali dodatne podrobnosti glede podatkov in dokumentacije.  

Naslednji način se nanaša na odvetnike, ki učinkovito in redno opravljajo odvetniške storitve v državi 
gostiteljici najmanj tri leta, vendar manj kot tri leta opravljajo dejavnosti povezane z uporabo prava države 
gostiteljice. Takšen odvetnik lahko pridobi dovoljenje za sprejem v odvetniški poklic države gostiteljice brez 
da bi se zahtevalo, da odvetnik opravi preizkus poklicne usposobljenosti na podlagi pogojev iz Direktive 
89/48/EGS. Pristojni organ države članice gostiteljice bo v postopku odločanja upošteval dejansko in redno 
poklicno dejavnost, opravljano v navedenem obdobju, ter znanje in poklicne izkušnje na področju prava 
države članice gostiteljice ter vsakršno obiskovanje predavanj in seminarjev o pravu države članice 
gostiteljice, vključno s predpisi, ki urejajo poklicne navade in ravnanje. Ocena odvetnikove dejanske in 
redne dejavnosti v državi članici gostiteljici in oceno njegove zmožnosti, da nadaljuje dejavnost, ki jo je tam 
opravljal, se opravi s pogovorom s pristojnim organom države članice gostiteljice.  

Odvetnik, ki je registriran v državi članici gostiteljici, pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, lahko 
opravlja poklic kot redno zaposleni odvetnik pri kakem drugem odvetniku, združenju ali odvetniški družbi 
ali pri javnem oziroma zasebnem podjetju v obsegu, ki ga država članica gostiteljica dovoljuje za odvetnike, 
registrirane pod poklicnim nazivom, ki se uporablja v tej državi, razen, če to nasprotuje zakonom države 
gostiteljice in je takšna ureditev utemeljena zaradi uresničevanja javnega interesa (člen 11 Direktive o 
ustanovitvi). 

V skladu z Direktivo o ustanovitvi države članice:  

- pooblastijo določeno predpisano kategorijo odvetnikov za sestavljanje dokumentov za pridobitev 
pravice za upravljanje zapuščine umrlih oseb ter za pridobivanje in prenos lastniških deležev na 
zemljiščih in lahko izključijo iz takšnih dejavnosti odvetnike, ki opravljajo poklic pod poklicnim 
nazivom iz svojih matičnih držav; 

- za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na zastopanje ali obrambo stranke v sodnem postopku, 
in če zakonodaja države članice gostiteljice pridržuje takšne dejavnosti za odvetnike, ki opravljajo 
poklic pod poklicnim nazivom iz te države, zahtevajo od odvetnikov, ki opravljajo poklic pod 
poklicnimi nazivi iz matične države, da delajo v povezavi z domačim odvetnikom. Kljub temu pa 
lahko države članice za zagotovitev nemotenega delovanja pravosodnega sistema določijo 
posebna pravila glede dostopa do vrhovnih sodišč, kakor na primer uporabo specializiranih 
odvetnikov. 

Tako Nemčija kot Avstrija sta Direktivo o ustanovitvi (tudi Direktivo o storitvah in Direktivo o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij) implementirali s posebnim aktom, in sicer z nemškim »Gesetz zur Umsetzung von 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Berufrechts der Rechtsanwälte« (EuRAG) 
in avstrijskim »Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und Niederlassung von europäischen 
Rechtsanwälten in Österreich«. 

5.1.3 Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij  
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Področje priznavanja diplom je sprva urejala Direktiva Sveta 89/48/EGS z dne 21. decembra 1988 o 
splošnem sistemu priznavanja visokošolskih diplom,40 pridobljenih s poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem, ki traja najmanj tri leta, ki pa je bila z 20. oktobrom 2007 razveljavljena z Direktivo o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij. Treba je opozoriti še, da je bila Direktiva 2005/36/ES spremenjena z 
Direktivo 2013/55/EU z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji 
trg (uredba IMI), ki velja v državah EU od 18. januarja 2016 naprej.  

Ne glede na dejstvo, da je bila Direktiva o priznavanju diplom razveljavljena, je še vedno treba upoštevati 
številne odločitve Sodišča EU, v katerih je sodišče podalo pomembna stališča, ki se uporabijo tudi za razlago 
nove Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij.  

Leta 1992 je bila sprejeta Direktiva Sveta 92/51/EGS z dne 18. junija 1992 o drugem splošnem sistemu 
priznavanja strokovne izobrazbe in usposabljanja, ki dopolnjuje Direktivo o priznavanju diplom.41 Direktiva 
je bila sprejeta z namenom priznavanja kvalifikacij za regulirane poklice, ki predvidevajo manj kot triletno 
formalno izobraževanje. Sistem uveljavljen po tej direktivi je identičen sistemu predvidenem v Direktivi o 
priznavanju diplom. Tretja splošna sistemska direktiva je bila sprejeta leta 1999. Direktiva 99/42/ES42 ne 
predvideva novih pravil, ampak samo konsolidira direktive, ki so bile sprejete leta 1960. Nadalje je leta 
2001 sledila še Direktiva 2001/19/ES.43  

Nadalje je Direktivo o priznavanju diplom in njene spremembe z Direktivo 2001/19/ES dne 7. septembra 
2005 nadomestila Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki je združila sistem vzajemnega 
priznavanja, ki je prvotno temeljil na 15 direktivah, s tem ko je določala sistem za priznavanje poklicnih 
kvalifikacij v Evropski uniji in ob določenih pogojih tudi za druge države Evropskega gospodarskega 
prostora in Švico. 

Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij v členu 11 ureja 5 ravni kvalifikacij. Priznavanje poklicnih 
kvalifikacij v državi članici gostiteljici je odvisno od stopnje izobrazbe, ki se zahteva v matični državi članici. 

Če se za dostop do reguliranega poklica in njegovo opravljanje v državi članici gostiteljici zahtevajo posebne 
poklicne kvalifikacije, pristojni organ navedene države članice prosilcem dovoli opravljanje tega poklica 
pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane navedene države članice, če imajo potrdilo o kompetenci ali 
dokazila o formalnih kvalifikacijah iz člena 11, ki jih zahteva druga država članica za dostop do in opravljanje 
tega poklica na njenem ozemlju (člen 13 Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij). Ureditev načeloma 
sledi ureditvi iz členov 3 in 4 Direktive o priznavanju diplom, vendar pa obstajajo nekatere razlike, na 
podlagi katerih se priznavanje kvalifikacij še otežuje. Podobno kot pri sistemu iz členov 3 in 4 Direktive o 
priznavanju diplom, člen 13 določa generalni sistem da bodo poklicne kvalifikacije pridobljene v drugi 
državi članici priznane, če bodo izpolnjeni določeni pogoji. Oseba kot prosilec lahko opravlja ustrezen 
reguliran poklic kot v matični državi, če predloži potrdila o kompetenci ali dokazila o formalnih 

                                                           
40UL L 19, z dne 24. januarja 1989. 
41 UL L 209, z dne 24. julija 1992. 
42 UL L 201, z dne 31. julija 1999. 
43 UL L 206, z dne 31. julija 2001. 
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kvalifikacijah, ki jih izda pristojni organ v državi članici in potrjujejo raven poklicne kvalifikacije, ki je najmanj 
enakovredna ravni, ki je za eno stopnjo nižja od tiste, ki se zahteva v državi članici gostiteljici.  

Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij dopušča, da država gostiteljica predvidi izravnalne ukrepe od 
kandidatov, ki zahtevajo polno integracijo v reguliran poklic, podobno kot je bila ureditev v Direktivi o 
priznavanju diplom, vendar z naslednjimi razlikami. Sistem izravnanih ukrepov je urejen v členu 14 
Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki določa, da člen 13 (pogoji za priznavanje) ne onemogoča 
državi članici gostiteljici, da od prosilca zahteva, da opravi prilagoditveno obdobje do treh let ali preizkus 
poklicne usposobljenosti. V skladu s členom 14 Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij se lahko 
izravnalni oz. dopolnilni ukrepi zahtevajo v dveh različnih situacijah:  

- če opravljeno usposabljanje prosilca zajema vsebine, ki se znatno razlikujejo od vsebin, zajetih v 
dokazilih o formalnih kvalifikacijah, ki se zahtevajo v državi članici gostiteljici; 

- če reguliran poklic v državi članici gostiteljici zajema eno ali več reguliranih poklicnih dejavnosti, ki 
ne obstajajo v primerljivem poklicu v državi članici izvora prosilca, in zahtevano usposabljanje v 
državi članici gostiteljici, zajema vsebine, ki se znatno razlikujejo od vsebin, zajetih v potrdilu 
prosilca o kompetenci ali dokazilih o formalnih kvalifikacijah. 

Država gostiteljica mora prosilcu ponuditi možnost izbire med prilagoditvenim obdobjem in preizkusom 
poklicne usposobljenosti. Nadalje, lahko država gostiteljica odstopi od načela, da se prosilcu omogoči izbira 
in določi bodisi prilagoditveno obdobje bodisi preizkus poklicne usposobljenosti kot to določa 3. odstavek 
člena 14.  

Direktiva 2005/36/ES je bila sicer spremenjena z Direktivo 2013/55/EU.44 Člen 14 Direktive 2013/55/2013 
spreminja definicijo »»vsebine, ki se znatno razlikujejo«». Tako so vsebine, ki se znatno razlikujejo tiste 
vsebine, glede katerih so poznavanje ter pridobljene veščine in kompetence bistvenega pomena za 
opravljanje poklica in po katerih se usposabljanje, ki ga je opravil migrant, po vsebini pomembno razlikuje 
od usposabljanja, ki ga zahteva država članica gostiteljica (4. odstavek člena 14 Direktive 2013/55/55). 

Pri uporabi izravnanih ukrepov mora država članica upoštevati načelo sorazmernosti. Zlasti, če namerava 
država članica gostiteljica zahtevati, da prosilec opravi prilagoditveno obdobje ali preizkus poklicne 
usposobljenosti, mora najprej preveriti, ali so znanje, veščine in kompetence, ki jih je prosilec pridobil na 
podlagi poklicnih izkušenj ali vseživljenjskega učenja, katere je ovrednotil in potrdil ustrezni organ v kateri 
koli državi članici ali v tretji državi, taki, da v celoti ali delno pokrivajo vsebine, ki se znatno razlikujejo, 
opredeljene v četrtem odstavku (5. odstavek člena 14. Direktive 2013/55/55). Direktiva 2013/55/55 je 
dodatno določila tudi, da mora država gostiteljica odločitev za uvedbo prilagoditvenega obdobja ali 
preizkusa poklicne usposobljenosti ustrezno utemelji, pri čemer je treba prosilcu zlasti zagotoviti naslednje 
informacije o: 

(a) ravni poklicne kvalifikacije, zahtevane v državi članici gostiteljici, in ravni poklicne kvalifikacije prosilca 
v skladu z razvrstitvijo iz člena 11; in  

(b) znatnih razlikah iz 4. odstavka in razlogih, da teh razlik ne morejo nadomestiti znanje, veščine in 
kompetence, ki jih je prosilec pridobil na podlagi poklicnih izkušenj ali vseživljenjskega učenja, katere je 
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ovrednotil in potrdil ustrezni organ (6. odstavek člena 14 Direktive 2013/55/55). Od držav članic se zahteva, 
da se prosilcem zagotovi opravljanje preizkusa poklicne usposobljenosti najpozneje 6 mesecev po začetni 
odločitvi, da mora prosilec opraviti ta preizkus (7. odstavek člena 14 Direktive 2013/55/55). 

Direktiva 2013/55 določa, da so države članice dolžne revidirati svoje nacionalne predpise, ki se nanašajo 
na dostop do njihovih poklicev in presoditi upravičenost omejitev za določene skupine poklicnih 
kvalifikacij. Člen 59 Direktive 2013/55 tako določa, da države članice preverijo, ali so zahteve na podlagi 
njihovega pravnega sistema, ki imetniku določene poklicne kvalifikacije omejujejo dostop do ali opravljanje 
poklica, vključno z uporabo poklicnih nazivov in poklicnih dejavnosti, dovoljenih na podlagi takega naziva, 
ki se v tem členu navajajo kot »zahteve«, skladne z naslednjimi načeli:  

- zahteve ne smejo biti neposredno ali posredno diskriminatorne na podlagi državljanstva ali kraja 
prebivališča;  

- zahteve morajo biti utemeljene s prevladujočimi razlogi splošnega interesa;  
- zahteve morajo biti take, da zagotavljajo uresničitev zastavljenega cilja, in ne smejo preseči tega; 
- kar je treba za uresničitev cilja. 

Člen 53 Direktive 2013/55določa, da imajo strokovnjaki, ki se jim priznajo poklicne kvalifikacije jezikovno 
znanje, ki je treba za opravljanje poklica v državi članici gostiteljici. 

V luči zadeve Morgenbesser45 je treba analizirati tudi ureditev praktičnega usposabljanja oziroma 
pripravniške prakse.  

Direktiva 2013/55 v Preambuli določa, da nacionalni predpisi, ki so namenjeni urejanju dostopa do 
reguliranih poklicev, ne bi smeli predstavljati ovire za mobilnost mladih diplomantov. Zato bi bilo treba v 
primeru, ko diplomant opravi poklicno prakso v drugi državi članici, to prakso priznati, ko diplomant vloži 
prošnjo za dostop do reguliranega poklica v državi članici izvora. Priznanje poklicne prakse, opravljene v 
drugi državi članici, bi moralo temeljiti na jasnem pisnem opisu učnih ciljev in dodeljenih nalog, ki jih določi 
mentor praktikanta v državi članici gostiteljici. Države članice naj bi pri obravnavi vloge za dostop do 
reguliranega poklica upoštevale opravljene poklicne prakse v tretjih državah. 

Direktiva 2013/55 podaja definicijo poklicnega usposabljanja in določa, da poklicno usposabljanje: (brez 
poseganja v 4. odstavek člena 46 – velja za arhitekte) predstavlja obdobje nadzorovane strokovne prakse, 
ki je pogoj za dostop do reguliranega poklica in se lahko izvaja med izobraževanjem, ki se konča z diplomo, 
ali po njem.  

V skladu s sistemom, ki ga predvideva Direktiva 2013/55, sta državam članicam zagotovljena dva 
mehanizma.  

V členu 55.a je določeno, da če se za dostop do reguliranega poklica v državi članici izvora zahteva 
dokončanje poklicnega usposabljanja, pristojni organ države članice izvora pri obravnavanju prošnje za 
opravljanje reguliranega poklica prizna poklicno usposabljanje, opravljeno v drugi državi članici, če je to 
usposabljanje v skladu z njenimi objavljenimi smernicami. Direktiva 2013/55 določa, da morajo pristojni 
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organi objaviti smernice o organizaciji in priznavanju poklicnega usposabljanja, ki se opravi v drugi državi 
članici ali v tretji državi, zlasti o vlogi mentorja poklicnega usposabljanja. 

Pogled objavljenih smernic pa predstavlja drugi mehanizem reguliranja poklicnega usposabljanja obdobje, 
ki ga lahko države članice v nacionalni zakonodaji določijo kot časovno omejitev za kakšno obdobje se lahko 
sploh del usposabljanja opravi v tujini.  

5.2 Prikaz ureditve v državah članicah Evropske unije  

5.2.1 Avstrija  

Uvodoma 

Pravna regulacija odvetništva v Avstriji se je pričela že ob koncu terezijanskih reform (leta 1781 s 
postavitvijo »Allgemeine Gerichtsordnung«). Resnično ciljano pa se je z normativnim urejanjem 
odvetništva pričelo leta 1868, ko je bil sprejet »Advokatenordnung« (v nadaljevanju RAO),46 s katerim je 
bilo v družbeno okolje vpeljano odvetništvo kot svobodni poklic. Danes je odvetništvo na sistemski ravni 
urejeno z RAO, medtem ko se glede vprašanj odvetniške tarife uporablja še »Rechtsanwaltstarifgesetz« 
(RATG).47 Med zakonodajne akte, ki zadevajo odvetništvo se nadalje lahko všteva še 
»Rechtsanwaltsprüfungsgesetz« (zakon, s katerim je urejen avstrijski ekvivalent pravniškega državnega 
izpita).48 Poklicna etika in tamkaj vsebovane dolžnosti odvetnikov so urejene v »Richtlinien für die 
Ausübung des Rechtsanwaltsberufes«.  

Pogoji za sprejem v odvetniški poklic 

Za sprejem v odvetniški poklic, mora oseba najprej diplomirati na pravni fakulteti, nato pa praviloma več 
let opravljati pripravništvo na sodišču (oziroma vsaj 7 mesecev obveznega dela pripravništva). Pred 
sprejemom v poklic mora vselej opravljati delo kot odvetniški kandidat, in sicer najmanj dve leti. Ne glede 
na navedeno mora vsak, ki želi opravljati dejavnost kot odvetnik izkazati (skupno) vsaj pet let delovnih 
izkušenj na pravnem področju. Semkaj je zajeto tudi delo na univerzi, davčno svetovanje in drugo. Ko oseba 
izpolnjuje naštete pogoje (torej vključujoč pet let delovnih izkušenj) lahko pristopi k 
»Rechtsanwaltsprüfung«. Pristop na izpit kandidata stane 700,00 EUR. 

Izpopolnjevanje in trajno izobraževanje 

Odvetniki v Avstriji so obvezani k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju, in sicer iz področij, ki so sicer 
predmet »Rechtsanwaltsprüfung«. Tako je določeno v §10/6 RAO. Vendar zakon te obveznosti podrobneje 
ne razdela, tako da je njena izvedba prepuščena odvetnikom. Različne organizacije ponujajo razne 
programe za takšno izpopolnjevanje, primeroma lahko na tem mestu izpostavimo »Anwaltsakademie« 
(AWAK).  

Obvezno zastopanje po odvetniku 
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V civilnih zadevah avstrijsko pravo razlikuje med absolutnim in relativnim obveznim zastopanjem po 
odvetniku. Sledeč absolutnemu načelu mora stranka vselej imeti odvetnika kot pooblaščenca, ko vrednost 
spornega predmeta presega 5.000,00 EUR, razen v nekaterih posebnih postopkih (ugovor zoper plačilni 
nalog). Korekcija z relativnim pristopom pomeni, da se lahko stranka zastopa sama, če pa angažira 
pooblaščenca, mora ta biti odvetnik. Tukaj gre v večji meri za postopke iz družinskih razmerij. V kazenskih 
postopkih je predvideno obvezno zastopanje po odvetniku kot zagovorniku (vzorčno) v primerih; ko je 
zagrožena kazen zapora nad 3 leti; ko je obdolženec v priporu; ko je predvideno sojenje v senatu. 

Korporacijski pravniki 

Pravniki, zaposleni pri gospodarski družbi (Unternehmensjuristen), se od odvetnikov posameznikov 
ločujejo po svojih nalogah, ki v večini zajemajo svetovanje organom poslovodstva in vodenje projektov. Ne 
smejo zastopati gospodarske družbe (delodajalca) pred sodiščem, saj so z njo v podrejenem, delovnem 
razmerju in ne nastopajo v svojstvu odvetnika. Oseba torej ne more obenem opravljati odvetniške 
dejavnosti in biti zaposlena v gospodarski družbi. 

Poklicna etika 

»Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes« določajo dolžnosti iz naslova poklicne etike. V 
splošnem vsebujejo klasične določbe primerljivih kodeksov odvetniške poklicne etike, posebna pozornost 
pa je namenjena ogibanju konflikta interesov pri zastopanju strank.  

Položaj in pristojnosti odvetniške zbornice 

V Avstriji je ustanovljenih devet deželnih odvetniških zbornic. Gre za pravne osebe javnega prava, ki so pri 
delovanju samostojne in neodvisne. Odločajo na plenarnih zasedanjih in potom komitejev. Krovna 
organizacija v državi je Avstrijska odvetniška zbornica (ÖRAK), s sedežem na Dunaju. Na zasedanjih krovne 
organizacije se zbirajo predsedniki deželnih zbornic, posebni delegati, izbrani na plenarnih sestankih in 
predstavniki odvetniških kandidatov. Pravno podlago organizaciji in delovanju ÖRAK daje 3. poglavje RAO. 
ÖRAK varuje pravice in interese avstrijskih odvetnikov kot celote in jih kot tak navzven tudi zastopa. 
Predsednikom zbornice je zaupano, da bdijo nad izvrševanjem pravil stroke, poklicani pa so tudi k sestavi 
relevantnih pravnopolitičnih stališč.  

Vsaka deželna zbornica premore prvostopenjsko avtonomno telo za vodenje in odločanje v disciplinskih 
postopkih. Pritožbo na odločitev takšnega telesa obravnava Vrhovna komisija za odločanje v disciplinskih 
zadevah, v sestavi dveh odvetnikov ÖRAK in dveh sodnikov Vrhovnega sodišča. Prvostopenjska disciplinska 
telesa so zadolžena tudi za obravnavo prijav nad ravnanjem odvetnika. Vsakdo lahko namreč vloži prijavo, 
s katero se potoži nad ravnanjem odvetnika, v petih letih odkar je bila izvršena domnevna kršitev. Pri 
preiskavah takšnih kršitev velja načelo oficialnosti. 

Narava dela, pravice in obveznosti odvetnikov 

Odvetniki lahko strankam nudijo pravno pomoč, jim svetujejo in jih zastopajo pred sodiščem in drugimi 
organi, v zasebno- in javnopravnih zadevah. Odvetnik lahko stranko zastopa tudi v izvensodnih zadevah. V 
sredico odnosa med stranko in odvetnikom je postavljeno načelo zaupnosti. 
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Položaj odvetnika je konkretno urejen v 2. poglavju RAO. V §9 omenjeni zakon določa, da je odvetnik 
dolžan zastopati stranko, katere pooblastilo je sprejel, skladoma z veljavnim pravom, pri tem zastopati 
njene pravice vis-a-vis pravice tretjih, in sicer skrbno, v odnosu zaupnosti in s prizadevnostjo. Odvetnik 
mora kot zaupna sprovesti vsa dejanja, ki so mu bila poverjana v opravo ter kot tajna ščititi vsa dejstva, za 
katera izve med opravljanjem poklica. V §10 RAO so določena pravila postopanja, v primeru interesa 
konfliktov, sledečim katerim mora odvetnik zavrniti zastopanje v zadevi, če je odvetnik v isti zadevi zastopal 
nasprotno stranko ali jo zastopal v povezani zadevi, kakor tudi če bi moral zastopati obe stranki ali če je v 
isti zadevi nastopal kot sodnik ali državni tožilec. Kot splošno dolžnost določa drugi odstavek §10/2 RAO, 
da si mora odvetnik prizadevati, da se ohranja čast in dostojanstvo odvetniškega poklica. Sledeč §9(1a) 
RAO mora odvetnik uporabiti vsa sredstva, ki so potrebna, da se varujejo interesi stranke, še posebej pa, 
da se poslužuje elektronske komunikacije s sodiščem.  

Odvetnik ima po drugi strani pravico, da postopa tako, da prosto predlaga vsak ukrep ozirom opravo 
kakšnega dejanja, ki ga v skladu s pravom smatra za stranko dobrohotno (primerjaj §9/1 RAO). Odvetnik 
ima pravico do zasebnosti glede tistega, kar je bilo pri opravljanju odvetniškega poklica izmenjano med 
njim in stranko v odnosu pooblaščenca in pooblastitelja (primerjaj §9/2 RAO). Nadalje je varovanje takšnih 
podatkov zagotovljeno z določbo §9/3 RAO, ki sodišču prepoveduje, da bi zaobšlo varstvo tajnosti na tak 
način, da bi zaslišalo pri odvetniku zaposlene osebe ali da bi odredilo zaseg njegovih listin, video in/ali avdio 
nosilcev oziroma da bi se odvetniku odredila njihova predaja.  

Reklamiranje 

Reklamiranje odvetniških storitev je urejeno s §10/5 RAO. Dovoljuje se, v kolikor so reklamna sporočila 
resnicoljubna, temelječ na pravilnih dejstvih in ne škodijo ugledu odvetniškega poklica. Prepovedana je 
nelojalna konkurenca, odvetniki se v reklamnih oglasih ne smejo primerjati z drugimi odvetniki. 
Podrobnosti so urejene v §47/3 »Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes«. 

Oblike opravljanja odvetništva 

V Avstriji je dopustno izvajati odvetniško dejavnost v obliki odvetniške d.o.o., ki jo RAO specialno ureja 
(§21c). Med osebnimi gospodarskimi družbami zakon dopušča tudi opravljanje odvetništva v obliki 
komanditne družbe (Kommanditgesellschaft, Rechtsanwalts-Partnerschaft), v kateri kot komplementar 
nastopa odvetnik in torej osebno jamči za obveznosti. Večina opravlja odvetništvo kot posameznik, trendi 
pa kažejo na porast odvetniških družb. 

Združevanje z drugimi poklici 

RAO v §21 prepoveduje združevanje z drugimi poklici. Drugi lahko opravljajo storitve za odvetnike ali z 
njimi sodelujejo, ne smejo pa biti člani odvetniških družb oziroma partnerji. V izjemnih primerih (sukcesija) 
je v odvetniško družbo dovoljen vstop nekaterim osebam, ki niso odvetniki (družinski člani preminulega 
odvetnika). 

Plačilo odvetnika 

Sledeč §16/1 RAO se lahko odvetnik in stranka prosto dogovarjata o plačilu, vendar ne smeta stipulirati 
plačila kot polne ali delne udeležbe pri dosojeni vsoti (quota litis). V primeru opravljanja storitev 
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brezplačne pravne pomoči ima odvetnik zahtevek do odvetniške zbornice, da se mu prizna sorazmerni del 
prispevkov za starostno pokojnino in drugih socialnih prispevkov. V primeru, ko bi odvetnik izvajal storitve 
brezplačne pravne pomoči več kot 10 dni ali 50 ur na leto, ima glede presežnega dela pravico do 
primernega plačila zanje. To pravico uveljavlja pri odvetniški zbornici. 

Zavarovanje odgovornosti 

V skladu z §21a RAO mora vsak odvetnik izkazati odvetniški zbornici, še pred vpisom v imenik odvetnikov, 
da ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti. Zavarovanje mora biti sklenjeno za ves čas 
opravljanja odvetniške dejavnosti. Najmanjša zavarovalna vsota znaša 400.000,00 EUR za vsak zavarovalni 
primer. 

Položaj tujih odvetnikov 

Položaj tujih odvetnikov ureja zvezni zakon EIRAG.49 Tuji odvetniki iz držav EU lahko pod pogoji, ki jih določa 
zakon opravljajo dejavnost v Avstriji. Posebnosti se nanašajo na uporabo naziva. Taki odvetniki morajo 
uporabljati naziv pridobljen v matični državi. Da bi tak odvetnik uporabljal naziv »Anwalt« ali 
»Rechtsanwalt«, je treba dodati navedbo matične odvetniške zbornice, ki je naziv podelila. V primerih, kjer 
je zastopanje obvezno, mora ob odvetniku iz države EU vzporedno nastopati še avstrijski odvetnik. 

Odvetniki iz držav, ki niso del EU lahko svetujejo o zadevah, ki se nanašajo na tuje ali mednarodno pravo. 
Pri tem smejo uporabljati samo naziv, pridobljen v matični državi. Za več pravic morajo opraviti 
prekvalifikacijo z opravo izpita pri odvetniški zbornici ali z nudenjem odvetniških storitev v Avstriji, v 
trajanju najmanj treh let. 

5.2.2 Francija 

Uvodoma 

Korenine odvetništva v Franciji segajo že v čas Karla Velikega, vendar se je sistematično pravno urejanje 
zadevnega področja pričelo šele v Napoleonovi Franciji, ko se je odvetništvo dokončno osvobodilo 
kraljevega vpliva. Danes so službe v pravosodju regulirane z Zakonom št. 90-1259, z dne 31. december 
1991. Zakonsko ureditev dopolnjuje sodna praksa, podzakonski akti in avtonomna (interna) pravila lokalnih 
odvetniških zbornic, prav tako pa deontološka pravila. Nacionalni sosvet zbornic (Conseil national des 
barreaux), ki je zasnovan kot krovna organizacija, zbira in usklajuje različna avtonomna pravila lokalnih 
odvetniških zbornic. Omenjena organizacija je v tej zvezi objavila tudi enotno besedilo avtonomnih pravil 
različnih zbornic, v dokument NIR (nacionalna interna pravila). Ta pravila imajo naravo etičnega kodeksa 
in veljajo skupaj z Dekretom št. 2005-790, z dne 12. julija 2005, ki narekuje pravila odvetniške deontologije. 
Vsi ti dokumenti in pravila so bili (prvič v letu 2012) na iniciativo krovne organizacije zbrani v enotni kodeks 
(Code de l«avocat). 

V Franciji so storitve, ki jih pojmujemo kot klasično odvetniške, v delu pridržane izključno odvetnikom, v 
delu pa jih lahko nudijo tudi drugi pravni strokovnjaki. Izključno zastopanje se nanaša na zastopanje v 

                                                           
49 Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von europäischen Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten sowie die Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch international tätige Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte in Österreich, StF: BGBl. I Nr. 27/2000. 
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postopkih, medtem ko so storitve dajanja pravnih nasvetov in sestave pravnih poslov liberalizirane. 
Odvetniški monopol je reguliran z Zakonom št. 71-1130, z dne 31. december 1971, obenem pa taisti zakon 
postavlja pogoje, pod katerimi lahko ostale osebe ponujajo druge pravne storitve (med te prištevamo na 
primer pripravo razpisne dokumentacije, pripravo osnutkov pogodb, certifikatov, letnih poročil idr.).  

Izpopolnjevanje in trajno izobraževanje 

Od sprejema Zakona št. 2004-130, z dne 11. februar 2004 je postalo izpopolnjevanje in trajno 
izobraževanje za odvetnike obvezno. Vsak odvetnik mora na letni ravni opraviti izpopolnjevanja v obsegu 
najmanj 20 ur. Lokalne odvetniške zbornice nadzorujejo izpolnjevanje te obveznosti.  

Obvezno zastopanje po odvetniku 

V sodnih postopkih je kot splošno uveljavljeno pravilo, da obvezno zastopanje po odvetniku ni procesna 
predpostavka. Code de procédure civile v členu 18 določa, da lahko stranka v postopku sama opravlja 
procesna dejanja, razen če zakon določa drugače. Drugače je določeno za postopanje v pravdnih 
postopkih, v katerih sporni predmet presega vrednost 10.000,00 EUR (primerjaj člen 751), kakor tudi v 
primerih, kjer je za odločanje pristojno okrožno sodišče. Pred kasacijskim sodiščem (Cour de Cassation) 
velja drugače. Tam lahko stranke sodelujejo v postopku, samo če jih zastopa za takšne postopke posebej 
kvalificiran tip odvetnika (avocat a la Cour de Cassation et au Conseil d«Etat). Le tak odvetnik namreč sme 
nastopati pred višjim sodiščem civilne ali upravne pristojnosti. 

Pred delovnimi in socialnimi sodišči, kakor tudi v gospodarskih sporih, pravila o obveznem zastopanju ni. 
V teh postopkih ni predvideno obvezno zastopanje po odvetniku niti v pritožbenem postopku.  

Pogoji za sprejem v odvetniški poklic 

Pogoje za sprejem v odvetniški poklic določa Zakon št. 71-1130, z dne 31. december 1971, skupaj z 
implementacijskim Dekretom št. 2004-1386, z dne 21. december 2004 o strokovnem izobraževanju 
odvetnikov. Kandidat mora opraviti tečaj posebne odvetniške šole (Ecole d'avocats), v trajanju tri semestre 
(vsak traja najmanj šest mesecev). Prvi semester je osredotočen na temeljne pravne veščine in etiko. V 
drugem mora kandidat opraviti individualni pedagoški projekt, v tretjem pa mora opravljati pripravništvo 
pri odvetniku. Ob zaključku čaka kandidata še poseben izpit, v katerem se preverja njegovo znanje in 
sposobnost. Po opravljen izpitu kandidat opravi prisego, nakar se lahko vpiše v imenik odvetniške zbornice 
kot odvetnik. Za določene osebe (kot denimo za profesorje prava ter korporacijske pravnike) ne veljajo vsi 
zgoraj opisani pogoji. 

Korporacijski pravniki 

Pravniki, zaposleni pri gospodarski družbi (juristes d'entreprise) ne morejo hkrati opravljati odvetniških 
storitev. Pod določenimi pogoji se lahko prekvalificirajo v odvetnike. Kot splošno pravilo velja, da ne 
morejo zastopati strank, a obstajajo izjeme. 

Korporacijski pravniki pa niso edini pravniki, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik 
je lahko zaposlen pri drugem odvetniku oz. odvetniški družbi, vendar v takem primeru ne more samostojno 
prevzemati zastopanja strank. Kasacijsko sodišče (Cour de Cassation) je zavzelo stališče, da je v primerih, 
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ko je izkazana visoka stopnja avtonomije zaposlenega odvetnika, treba pogodbo o zaposlitvi prekvalificirati 
kot pogodbo o partnerstvu.50 

Položaj in pristojnosti odvetniške zbornice 

Na vsako okrožno sodišče v Franciji je vezana tudi lokalna odvetniška zbornica (Barreau), ki je organizirana 
kot združenje oziroma red odvetnikov (Ordre des avocats). Odvetniške zbornice so osebe javnega prava. 
Njihovo delovanje je samostojno in neodvisno. Predsednika zbornice (Batonnier) volijo odvetniki-člani 
posamezne zbornice. Nacionalni sosvet zbornic združuje 161 lokalnih odvetniških zbornic. Sosvet 
predstavlja odvetništvo v javnosti ter skrbi za medsebojno usklajevanje internih pravil lokalnih odvetniških 
zbornic. Interna pravila lokalnih zbornic se načeloma lahko razlikujejo med seboj, ne smejo pa odstopati 
od pravil krovne organizacije, torej Nacionalnega sosveta. Odvetniške zbornice lahko urejajo podrobnejša 
pravila odvetniškega poklica, v katere se uvršča tudi plačilo odvetnika, reklamiranje dejavnosti, disciplinsko 
odgovornost, vpis v imenik in drugo.51 

Določbe o disciplinski odgovornosti vsebuje že Zakon št. 2004-130, z dne 11. februar 2004, Dekret št. 2005-
531, z dne 24. maj 2005 pa ureja postopkovni vidik. Prijave nad delom odvetnika sprejema predsednik 
zbornice, ki po potrebi sprovede preiskavo.  

Narava dela, pravice in obveznosti odvetnikov 

Odvetnik ima vrsto obveznosti do odvetniške zbornice. Svojo pisarno lahko ustanovi le v okrožju, ki 
sovpada v pristojnost tamkajšnje zbornice. Odvetniški zbornici mora nadalje naznaniti pričetek svojega 
delovanja. Enako mora naznaniti, da je sklenil zavarovanje odgovornosti, ki je obvezno ter plačevati razne 
prispevke (na primer prispevke za izobraževanja, ki jih nudijo zbornice).  

Odvetniki morajo stranke pred sprejetjem mandata opozoriti na posledice postopka oziroma podati oceno 
primera ter jo informirati o tveganjih, finančnih posledicah ter plačilu storitev. Posebne določbe veljajo za 
tako imenovana CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats – CARPA) sredstva. Odvetnik mora 
denarna sredstva, ki jih prejme od stranke hraniti na posebnem, neodvisnem računu, ki s katerim upravlja 
CARPA. Obveznost nakazovanja na omenjeni račun velja že za stranke, sam institut pa je namenjen prav 
njihovemu varstvu. CARPA upravlja z računom tako, da se zagotavlja varnost, transparentnost in predvsem 
pregled nad izvorom sredstev.  

Reklamiranje 

Pravila NIR v 10. členu dovoljujejo reklamiranje, kadar to služi javnemu interesu in sicer kadar odvetnik 
oglašuje le potrebne informacije. Odvetniki lahko, na primer, reklamirajo svojo področje specializacije, 
univerzitetne akreditacije in imena združenj, katerih člani so. Način oglaševanja mora biti tak, da se z njim 
ne škodi ugledu odvetniškega poklica. Odvetnik mora pristojni odvetniški zbornici sporočiti, da svojo 
dejavnost oglašuje. Če se odvetnik oglašuje po spletu mora spletna stran vsebovati polno ime odvetnika, 
da bi se ognilo zmedi o identiteti. Na spletni strani odvetnik ne sme objavljati reklamnih oglasov drugih 

                                                           
50 Višje sodišče, Oddelek za delovno pravo, (Cass. Soc.), 9. oktober, 2013, št. 12-23.718. 
51 Primerjaj člen 17 Zakona št. 71-1130, z dne 31. december 1971 in Člen 13 Dekreta št. 91-1197, z dne 27. november 
1991.  
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ponudnikov ali hitrih povezav do ponudnikov storitev ali blaga. Prepovedano je reklamirati tako, da se 
odvetnik oglaševalec v oglasu primerja z drugimi odvetniki. 

Združevanje z drugimi poklici 

V skladu z relativno novim Zakonom št. 2015-990, z dne 6. avgust 2015, so odvetniki kapitalsko udeleženi 
in ima glasovalne pravice v družbi. Osebe, ki niso odvetniki, se povezujejo z odvetniki le kot družbeniki. V 
takem primeru mora biti vsaj en družbenik v družbi odvetnik, prav tako pa mora biti vsaj en odvetnik član 
poslovodnega organa družbe.52  

Plačilo odvetnika 

Plačilo odvetnika je urejeno z internimi pravili odvetniške zbornice. Plačilo je v preteklosti bilo sestavljeno 
iz dveh delov. Prvi del (droits et debours) je pokrival nagrado, specifično v primerih, ko je odvetnik stranko 
zastopal pred sodiščem. Višino nagrade je določal zakon. Ta oblika plačila je bila odpravljena z Zakonom 
št. 2015-990, z dne 6. avgust 2015. Drugi del plačila (honoraries), ki ga omenjeni zakon ohranja v veljavi, je 
odvisen od dogovora med odvetnikom in stranko. Plačilo se dogovori prosto, dogovor o honorarju v 
odstotku od dosojenega zneska pa ni dopusten. Takšno plačilo je mogoče dogovoriti le kot presežek 
oziroma dodatek k osnovnemu plačilu.53 Če se odvetnik in stranka pisno ne dogovorita o plačilu, potem se 
slednje izračuna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.54  

Od reform v letu 1991 si oseba, upravičena do brezplačne pravne pomoči sama poišče odvetnika, pri čemer 
mora izkazati, da se odvetnik strinja, da bo plačan v sistemu brezplačne pravne pomoči. Če si upravičenec 
sam ne najde odvetnika, se mu odvetnika postavi ex officio. Izbiro opravi predsednik odvetniške zbornice 
(Batonnier). Pred letom 1991 je predsednik vselej opravljal izbiro. 

Zavarovanje odgovornosti  

Zavarovanje odgovornosti je obvezno. Zavarovanje krije vse napake, ki jih lahko zakrivi odvetnik in bi lahko 
pri stranki ali tretji osebi povzročile izgubo priložnosti; na primer zamuda pri opravi procesnega dejanja. 
Obvezno je tudi zavarovanje, s katerim se zagotavlja sredstva na CARPA računu. 

Položaj tujih odvetnikov 

V skladu s členom 99 Dekreta št. 91-1197 odvetnikom iz držav članic EU ni treba opravljati praktičnega 
izpopolnjevanje ter testa znanja in usposobljenosti (CAPA), v kolikor izpolnjujejo določene pogoje glede 
izobrazbe in izkušenj. V določenih primerih morajo kandidati kljub temu opravljati CAPA. Krovna 
odvetniška zbornica (Nacionalni sosvet zbornic) določi največ štiri predmete, iz katerih odvetnik iz EU 
opravlja CAPA. Ustni del preizkusa traja 20 minut po predmetu, pisni del pa štiri ure za izbrani predmet. 
Odvetnik, ki želi opravljati odvetništvo v Franciji, mora svojo namero priglasiti Nacionalnemu sosvetu 
zbornic. Odvetnik mora seveda izpolnjevati vse pogoje za opravljanje odvetništva v matični državi.  

                                                           
52 Člen 64 Zakona št. 2015-990, z dne 6. avgust 2015. 
53 Člen 10 Zakona št. 71-1130, z dne 31. december 1971. 
54 Višje sodišče, civilni oddelek (Cass. Civ), 18. julij, 2000, št. 97-14.713. 
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Francija je implementirala Direktivo 98/5/ES, ki omogoča, da odvetniki, polno kvalificirani za opravljanje 
odvetniške dejavnosti v matični državi, prakticirajo odvetništvo pod matičnim nazivom v Franciji. Po treh 
letih kontinuiranega opravljanja odvetništva v Franciji, se lahko pri odvetniški zbornici vpišejo z nazivom 
»avocat«.  

5.2.3 Nemčija  

Uvodoma 

Pojem Rechtsanwalt se je uveljavil v 19. stoletju. Takrat je bil s sprejetjem zakona o odvetništvu 
(Reichsanwaltsordnung) uveljavljen model, po katerem odvetništvo ni uradniški, temveč svobodni poklic. 
Pred in med drugo svetovno vojno je prišlo do korenitih pravnopolitičnih sprememb, v luči katerih je 
odvetništvo izgubilo kakovost svobodnega poklica. Po koncu vojne je bil ponovno uveden koncept 
svobodnega odvetništva in s tem tudi ideja odvetniškega samoupravljanja Leta 1959 je začel veljati zvezni 
zakon o odvetništvu Bundesrechtsanwaltsordnung55 (v nadaljevanju BRAO), ki je regionalne odvetniške 
zbornice združil v novoustanovljeni zvezni odvetniški zbornici Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK). Zakon 
je bil zasnovan na idejni zasnovi Feuchtwangerja, ki je zastopal stališče, da ravnanja odvetnika zasledujejo 
motiv uresničevanja prava, ne ustvarjanja dobička na prostem trgu. Ta vodilna ideja pravnega poklica je 
ostala tako rekoč nedotaknjenega do leta 1987, ko je zvezno ustavno sodišče Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) odločilo, da splošna odvetniška dolžnost po §43 BRAO ne more biti konkretizirana s smernicami, 
ki jih na podlagi glasovanja regionalnih odvetniških zbornic sprejme BRAK. V svobodo opravljanja poklica 
se lahko namreč posega zgolj na podlagi zakona. Zaradi takšne odločitve BVerfG je bilo potrebna nova, 
natančnejša ureditev odvetnikovih dolžnosti. Zaradi tega je bil leta 1994 BRAO obsežno noveliran, 
spremembe pa so doprinesle k večji liberalizaciji odvetniškega poklica. Tako je na primer bila odpravljena 
prepoved oglaševanja. V tem času je namreč dobila zagon nova regulativna vodilna ideja odvetniškega 
poklica, ki je odvetniški poklic presojala iz ekonomskega zornega kota. To pomeni, da naj bi odvetnik postal 
ponudnik pravnih storitev, ki deluje na svobodnem trgu. 

Kljub takšnemu razvoju v Nemčiji nekateri zagovarjajo potrebo po še večji deregulaciji opravljanja 
odvetniškega poklica.56 Takšne težnje argumentirajo z navedbami, da lahko zgolj prosti trg zadosti 
interesom potrošnikov, še posebej interesu po nižanju stroškov odvetniških storitev.57 Prav tako se je nekaj 
časa zdelo, da se je celo BVerfG vedno bolj nagibal k stališču, da so omejitve odvetniške svobode predvsem 
instrument zapiranja trga v breme potrošnikov in proste konkurence. Izhodišče takšnega nazora je videti 
                                                           
55 Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, die durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Mai 2017 (BGBl. I S. 1121) geändert worden ist. 
56 Stürner/Bormann, Der Anwalt – vom freien Beruf zum dienstleistenden Gewerbe, NJW 2004, str. 1481 (1481). 
57 Takšno stališče je zastopala tudi Evropska komisija. Lowe, takratni generalni direktor generalnega direktorata za 
konkurenco Evropske komisije, je tako v svojem govoru v Bonnu izrecno poudaril, da Evropska komisija podpira težnje 
po liberalizaciji svobodnih poklicev v državah članicah. Teorija pa opozarja, da je teoretična podlaga stališča Evropske 
komisije sporna. Ta namreč svoje nazore utemeljuje na dognanjih ekonomske analize prava, ki se v svojih temeljih ne 
sklada s tradicionalnim kontinentalnim pojmovanjem prava. Ekonomska analiza prava namreč predpostavlja, da 
pravo ni avtonomen in idejno zasnovan sistem, temveč zgolj izraz prevladujočih gospodarskih in družbenih razmer. 
To pomeni, da Evropska komisija učinkovitost pravne ureditve meri zgolj na podlagi "cost-benefit" analize. Glej Lowe, 
Die Durchsetzung der EG-Wettbewerbsregeln im Recht der freien Berufe, 
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_023_de.pdf (15. 11. 2016), str. 6 in 7; Stürner/Bormann, 
str. 1489. 
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v poudarjanju svobode in lastni odgovornosti (Eigenverantwortung) odvetnika v konkurenci prostega trga 
storitev.58  

Vendar se ne glede na navedeno zdi, da so v Nemčiji danes vse glasnejši nasprotniki tako obsežne 
deregulacije in liberalizacije odvetniškega poklica. Kot razlog se navaja teza, da so težnje po deregulaciji 
zamrle zaradi negativnih učinkov in razsežnosti finančne krize, ki je države EU prizadela v letu 2008. Še 
močnejši pa je sledeči argument zagovornikov regulacije odvetniškega poklica: cena odvetniških storitev 
ni edini kriterij, ki odloča o kvaliteti in dostopnosti odvetniških storitev. Tako se vse bolj zastopa stališče, 
da t.i. »mere economic approach« ne zadosti potrebam odvetništva kot poklica, pri katerem se med 
stranko in odvetnikom vzpostavi zaupno razmerje. Če deregulacija ne zasleduje nekega višjega cilja in če 
ni izvedena premišljeno zato ne koristi niti potrošnikom niti odvetniškemu poklicu. Ali drugače – 
deregulacija, ki ni skladna s potrebnimi omejitvami konkurirajočih si ponudnikov (odvetniških) storitev ali 
poklicev, zgreši cilj svobodne konkurence.59  

Tudi Stürner in Bormann zagovarjata stališče, da mora imeti liberalizacija odvetniškega poklica svoje meje, 
saj gre pri odvetniškem poklicu za svoboden poklic. To naj bi pomenilo, da mora odvetnik uživati določeno 
mero svobode ne zgolj napram državi, ampak tudi v razmerju do svojih strank in tretjih oseb. Odvetniške 
storitve namreč ne služijo zgolj interesom naročnikov ali nadrejenih, temveč tudi veljavnemu pravnemu 
redu. Zato posebno pozornost posvečata neodvisnosti odvetnikov in razlogom, zakaj se odvetniki vedno 
bolj oddaljujejo od svoje vloge organa pravosodja (Organ der Rechtspflege). Tega vidita v spremembi 
paradigme razumevanja vloge prava v družbi. Kontinentalni pravni krog pravni sistem vidi predvsem v vlogi 
časovne in prostorske konkretizacije v ideji prava vsebovanega načela pravičnosti.60  

Predvsem pri družbenih vprašanjih, ki so dodobra prežeta s kontinentalnopravno tradicijo, je treba najti 
pravo ravnovesje med obstoječim razumevanjem vloge odvetnika v družbi na eni ter ideologijo prostega 
trga na drugi strani. Zato predlagata previdno tehtanje med obema poloma in poudarjata, da se je treba 
ogniti ekstremom in hkrati upoštevati, da deregulacija s seboj prinaša nove težave in neslutene 
nevarnosti.61 

Omenjenima avtorjema se pridružuje tudi Wolf, ki poudarja, da je težnja po deregulaciji utemeljena 
predvsem z neoklasično ekonomsko teorijo, ki izhaja iz predpostavke, da je posameznik "homo 
economicus". Na podlagi družbenega modela, po katerem so posamezniki neomejeno racionalni akterji, 
se nato raziskuje smiselnost in uspešnost politične in pravne ureditve.62 Vendar pa strogo egoistično 
ravnanje "homo economicusa" na prostem trgu ne more zagotoviti ustreznega dostopa posameznikov do 
pravnega varstva (Zugang zum Recht), še posebej v primerih tožbenih zahtevkov majhne vrednosti. Srž 

                                                           
58 Stürner/Bormann, supra št. 22, str. 1483. 
59 Redeker, Der Rechtsanwalt: "freier Beruf" – "unreglementiert" – "dereguliert", NJW 2004, str. 2799 (2800). 
60 Primeroma: Larenz, Richtiges Recht, Grundzüge einer Rechtsethik, München: C. H. Beck 1979, str. 23 – 33, 37 – 44. 
61 Stürner/Bormann, supra št. 22, str. 1490. 
62 Nekateri poudarjajo, da je že takšno izhodišče oz. pojmovanje potrošnika skrajno problematično in ne ustreza 
realnost. Več o tem: Osovsky, The Misconception of the Consumer as a Homo Economicus: A Behavioral-Economic 
Approach to Consumer Protection in the Credit-Reporting System, Suffolk UL Rev., 46, str. 881. 
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problema Wolf vidi v tem, da težavnost primera in s tem potrebna količina vloženega dela načeloma ni 
povezana z gospodarsko vrednostjo posameznega spora.63  

Na abstraktnejši ravni gre opisana nasprotujoča si nazora opisati tako: Na eni strani se zastopa ideja o 
prostem trgu in svobodni konkurenci. Edini legitimen kriterij (re)distribucije dobrin je plačilna sposobnost 
in pripravljenost strank, da koristijo ponujeno storitev. Ponudnika storitev ne bremeni odgovornost 
enakomerne univerzalne dostopnosti dobrine. Na drugi strani se poudarja pomen javnega interesa, po 
katerem se naj dobrine delijo na podlagi načela sorazmernosti in odgovornosti za uspeh (Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit und Erfolgsverantwortung). Produkt pravo po mnenju Wolfa brez dvoma sodi v drugo 
kategorijo. 

Na podlagi analiz javnega mnenja odvetništva Soldan Institut-a lahko opazujemo trende večinskega 
mnenja odvetnikov v Nemčiji. Analiza pokaže, da odvetništvo sicer odklanja idejo deregulacije, vendar pa 
na določenih področjih dodatno regulacijo poklica podpira. Tako je na primer še leta 2009 58% vprašanih 
odklanjalo idejo o vzpostavitvi sankcioniranja neizpolnjevanja odvetnikove dolžnosti nadaljnjega 
izobraževanja (Fortbildungspflicht). Leta 2015 pa je kar 80% odvetnikov podpiralo takšno zamisel.64  

Zdi se, da je trendom svojo držo prilagodil tudi nemški zakonodajalec. Pri reformi BRAO leta 2009 ni hotel 
odpraviti omejitve števila odvetniških specializacij in jih je namesto tega zgolj povečal iz dveh na največ tri 
hkrati.65 Prav tako je nemški zakonodajalec okrepil odvetniško samoupravo in transparentnost le-te, ko je 
predvidel ustanovitev spravnega organa (Schlichtungsstelle). Pri tem se je v nemški praksi kot pomembna 
izkazala ureditev, po kateri ima odvetniška zbornica določene vzvode, s katerimi odvetnika prisili k udeležbi 
postopka pred spravnim organom.66 

Še bolj pa se lahko na opuščanje ideala deregulacije sklepa iz smeri, ki jo bo nemško odvetniško pravo 
verjetno ubralo v bližnji prihodnosti. Tako je skupščina (Satzungsversammlung) zvezne odvetniške zbornice 
maja 2014 na zakonodajalca naslovila resolucijo, v kateri je zaprosila za prenos pristojnosti podrobnejšega 
urejanja odvetnikove dolžnosti nadaljnjega izobraževanja. Izhajajo iz potrebe po vseživljenjskem učenju, 
saj le učinkovit sistem vseživljenjskega učenja zagotavlja kvalitetno pravno svetovanje tekom celotne 
življenjske poti odvetnika.67 

Pogoji za sprejem v odvetniški poklic 

Dovoljenje za opravljanje odvetniške službe lahko v skladu s §4 BRAO pridobi zgolj oseba, ki: 

- pridobi sposobnost opravljanja sodniškega poklica v skladu z Nemškim sodniškim zakonom 
(Deutsches Richtergesetz);  

                                                           
63 V tem smislu je tudi nemški zakonodajalec pri sprejemu Rechtsgebührenordnung leta 1879 zapisal: "Denn die Arbeit 
des Anwalts ist an sich allerdings von dem Werthausbetrage des Gegenstandes unabhängig, weil Rechtsstreitwerte 
über Gegenstände von großem Werthe höchst einfacher natur sein können, während ein Prozess über einen höchst 
unbedeutenden Gegenstand dennoch die schwirigsten That- und Rechtsfragen umfassen kann. 
64 Kilian, Brennpunkte des anwaltlichen Berufsrechts - Das Berufsrechtsbarometer 2015 des Soldan Instituts, NJW 
2015, str. 3144 (3144 – 3145). 
65 Quaas/Dahns, BRAO-Reform, die nächste – Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen Berufsrecht, NJW 2009, 
str. 2709; Dahns, Gesetz zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen Berufsrecht, NJW-Spezial 2009, str. 350. 
66 Quaas/Dahns, nav. delo, NJW 2009, str. 2705 (2711 – 2712). 
67 Schwärzer v: Feuerich/Weyland, Bundesrechtsanwaltsordnung: BRAO 9. Auflage 2016, BRAO §59b, točka 10. 
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- izpolnjuje pogoje za vključitev v skladu z določbami BRAO o dejavnosti evropskih odvetnikov v 
Nemčiji; ali 

- ima ustrezno potrdilo v skladu z Zakonom o dejavnosti evropskih odvetnikov v Nemčiji (Gesetz 
über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland). 
 

Na zvezni ravni določeni temeljni pogoji v zvezi s študijem, pripravništvom, državnimi pravniškimi izpiti, so 
opredeljeni v Nemškem sodniškem zakonu, v členih §5 - §7. Čeprav se zasnova študija prava pomembno 
razlikuje glede na posamezne zvezne države, je vsem skupno to, da študij prava načeloma služi pripravam 
na prvi pravniški državni izpit (Erste Juristische Staatsprüfung). Po opravljenem prvem pravniškem 
državnem izpitu imajo absolventi pravico do pripravništva, ki traja najmanj leto in pol ter obsega različne 
postaje: sodišče, upravni organ in odvetnik. Prav tako mora pripravnik izkusiti vsa tri velika pravna 
področja: civilno, kazensko ter javno pravo. Izobraževanje pripravnika venomer spremlja izkušen pravnik, 
ob tem pa se mora pripravnik udeleževati tudi dodatnih izobraževanj. Po zaključku pripravništva lahko 
pripravnik brezplačno pristopi k drugemu državnemu pravniškemu izpitu (Zweite Juristische 
Staatsprüfung). Uspešno opravljanje izpita je pogoj za pridobitev naziva »»assessor iuris«» in s tem 
dostopa do klasičnih pravniških poklicev kot so sodnik, državni tožilec in odvetnik. 

Odvetnik mora poravnati stroške postopka pridobitve dovoljenja za opravljanje odvetniške službe (vpis pri 
regionalni odvetniški zbornici) ter letno članarino. Višina prispevkov variira glede na zvezne države. Vpis v 
Odvetniško zbornico Düsseldorf na primer stane 250 EUR, letna članarina pa 216 EUR; vpis pri Odvetniški 
zbornici v Berlinu na primer stane 205 EUR, letna članarina pa 297 EUR. 

Pogoje za pridobitev statusa odvetnika vsebuje tudi §7 BRAO, v skladu s katerim se lahko vloga za 
pridobitev dovoljenja za opravljanje odvetniškega poklica zavrne, če: 
 

- je v skladu z odločbo BVerfG oseba posegla v temeljno pravico; 
- zaradi obsodilne kazenskopravne sodbe ne izpolnjuje pogojev za delovanje v javni upravi (Fähigkeit 

zur Bekleidung öffentlicher Ämter); 
- je bila oseba na podlagi pravnomočne sodbe bila izključena iz opravljanja odvetniškega poklica, pa 

od pravnomočnosti sodbe še ni poteklo 8 let; 
- je proti osebi v postopku sodniške tožbe bilo pravnomočno odločeno o odpustitvi ali v 

disciplinskem postopku o odstranitvi iz službe v pravosodju; 
- je oseba krivdno ravnala tako, da se kaže kot nevredna opravljanja odvetniškega poklica; 
- se oseba bori proti svobodnemu demokratičnemu redu in pri tem krši določbe kazenskega prava; 
- oseba iz zdravstvenih razlogov ni zgolj prehodno nesposobna opravljati odvetniškega poklica; 
- oseba opravlja dejavnost, ki a) ni združljiva z odvetniškim poklicem, še posebej položaju odvetnika 

kot neodvisnega organa pravosodja, ali b) lahko ogrozi zaupanje v odvetnikovo neodvisnost. 
- je oseba v stanju premoženjskega propada (Vermögensverfall); stanje premoženjskega propada se 

domneva, če se zoper osebo vodi insolvenčni postopek ali oseba pri izvršilnem sodišču vpisana v 
ustrezni seznam; 

- je oseba sodnik, uradnik, poklicni vojak ali vojak, razen v primeru, da prenesene naloga častno 
izpolnjuje ali da izvršuje svoje pravice, ki temeljijo na podlagi Zakona o poslancih (Gesetz über die 
Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages - Abgeordnetengesetz - AbgG) ali 
ustreznega predpisa. 
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Nezdružljivost odvetniškega poklica z drugimi poklici 

BVerfG je poudaril, da gre tudi pri ureditvi nezdružljivosti odvetniškega poklica z drugimi poklici ali 
funkcijami odvetnika upoštevati potrebo po sorazmernem poseganju v pravice odvetnika. Zaradi tega je 
leta 1992 za nedopustno označil dotedanjo ureditev, ki je omogočala (preveč) strogo presojo 
nezdružljivosti odvetniškega poklica.68 

Zakonska ureditev izhaja iz tega, da ima odvetnik na podlagi temeljne pravice opravljanja svobodnega 
poklica tudi pravico, da opravlja več poklicev hkrati. V to temeljno pravico naj bi šlo posegati zgolj na 
podlagi zakona, za namene zavarovanja pomembnih pravnih dobrin, ob upoštevanju načela 
sorazmernosti.69 

Tisti, ki aktivno opravljajo dejavnosti kot javni uslužbenci, načeloma ne morejo paralelno opravljati 
odvetniške službe, saj v takšnih primerih načeloma v očeh javnosti ne bo šlo zagotoviti neodvisnosti 
odvetnika. S temeljnimi načeli svobodnega odvetništva namreč ni skladno, da bi odvetnik bil na kakršenkoli 
način odvisen od države. 

Pri opravljanju gospodarske pridobitne dejavnosti je v skladu z zgoraj izpostavljeno odločitvijo BVerfG iz 
leta 1992 treba ob strani pustiti poprej uveljavljeno načelo, po katerem je bila druga dejavnost načeloma 
nezdružljiva z opravljanjem odvetniške službe. Sedaj je ravno obratno, načeloma je odvetniku dovoljeno, 
da opravlja tudi drugi poklic, če s tem ne ogrozi pravilnega izvajanja odvetniške službe.70  

Izpopolnjevanje in trajno izobraževanje 

Obveznost odvetnika, da se strokovno izpopolnjuje in izobražuje je v skladu s §43 BRAO ena od temeljnih 
dolžnosti odvetnika. Pri tem zakonodajalec BRAK ni podelil pristojnosti, da bi to temeljno dolžnost 
konkretizirala. Zaradi tega ostajata vsebina in obseg določbe nekoliko sporna, BRAK pa od odvetnikov ne 
more zahtevati prisotnosti na organiziranih seminarjih in drugih oblikah izobraževanj. V bodočnosti so sicer 
na tem področju obetane spremembe. 

Obvezno zastopanje po odvetniku 

V določenih postopkih je zastopanje po odvetniku obvezno (Anwaltszwang), a gre vsaj na prvi stopnji prej 
za izjemo kot za pravilo. 

Obvezno zastopanje po odvetniku je določeno v civilnopravnih zadevah pred deželnim (Landesgericht) in 
višjim deželnim (Oberlandesgericht) ter zveznim sodiščem (Bundesgerichtshof). Pred okrajnim sodiščem 
(Amtsgericht) načeloma ni zahteve po zastopanju po odvetniku. Izjema je zahteva po odvetniku za primere 
zakonskih sporov. 

                                                           
68 NJW 1993, 317.  
69 NJW 1993, 317; Feuerich/Weyland, Bundesrechtsanwaltsordnung, 9. Auflage, Franz Vahlen, München 2016, §7, 
točka 92.  
70 Heussen/Hamm, Beck'sches Rechtsanwalts-Handbuc, 11. Auflage, C. H. Beck, München 2016 (2016), §56, točka 14. 
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V upravnih sporih je obvezno zastopanje po odvetniku načeloma predvideno pred višjim upravnim 
sodiščem (Oberverwaltungsgericht) ter zveznim upravnim sodiščem (Bundesverwaltungsgericht), ne pa na 
prvi stopnji, pred upravnim sodiščem (Verwaltungsgericht). 

V kazenskem postopku se v nekaterih primerih odvetnika zagotovi za namene spoštovanja načela formalne 
obrambe. Zagotovitev zagovornika je obvezna v primerih: 

- glavna obravnava na 1. stopnji poteka pred deželnim ali višjim deželnim sodiščem; 
- oseba je obdolžena izvršitve zločina; 
- postopek se lahko vodi do prepovedi opravljanja poklica; 
- zoper obdolženca je izvršen ukrep preiskovalnega pripora ali začasne nastanitve; 
- obdolženi se je najmanj tri mesece nahajal v zavodu na podlagi sodniške odredbe ali odobritve in 

ne bo izpuščen najmanj dva tedna pred začetkom glavne obravnave; 
- za pripravo izvedeniškega mnenja o psihološkem stanju obdolženca pride v poštev nastanitev po 

§81 StPO;71 
- zoper obdolženca je izveden varnostni postopek (Sicherungsverfahren); 
- je dosedanji zagovornik na podlagi odločbe izključen iz sodelovanja v postopku; 
- je oškodovancu dodeljen odvetnik na podlagi §397a in §406h StPO. 

 
Oseba, ki se izdaja za odvetnika in pri tem stranko zastopa pred sodiščem, lahko odgovarja po §132a 
StGB.72 Gre za kaznivo dejanje zlorabe naslova, poklicnega naziva ali znamenja. Tako je lahko tisti, ki 
nepooblaščeno uporablja poklicni naziv "odvetnik", kaznovan z zaporno kaznijo do enega leta ali denarno 
kaznijo. 

Položaj korporacijskega pravnika  

Pojem gospodarski pravnik (Wirtschaftsjurist, tudi Unternehmensjurist) je v Nemčiji vezan na zaključek 
višješolske strokovne šole, včasih tudi na 1. stopnje bolonjskega študija ali posebnega programa 2. stopnje 
bolonjskega študija, na podlagi katerega se ne pridobi polna kvalifikacija pravnika. Zaradi tega so 
gospodarski pravniki podvrženi pomembnim omejitvam celo v zvezi z obsegom pravnega svetovanja, ki ga 
lahko nudijo. V praksi pa jih zaposlijo tako organi in pravne osebe javnega prava kot pravne osebe 
zasebnega prava, ki lahko svoje zaposlene pooblastijo za zastopanje pred sodišči v postopkih, kjer ni 
obveznosti zastopanja po odvetnikih (Anwaltszwang): v pravdnem postopku pred okrajnimi sodišči 
(Amtsgericht), pred delovnimi sodišči (Arbeitsgericht), upravnimi sodišči (Verwaltungsgericht), socialnimi 
sodišči (Sozialgericht) in finančnimi sodišči (Finanzgericht). Takšen zaposleni pravnik torej ne more 
delodajalca zastopati v postopkih, v katerih velja obveznost zastopanja po odvetnikih. 

Poklicna etika 

Odvetniška poklicna etika v Nemčiji ni urejena. V teoriji pa gre zaslediti stališča, da bi morala tudi Nemčija 
sprejeti etični kodeks odvetniškega ravnanja. 

Položaj in pristojnosti odvetniške zbornice 

                                                           
71 Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319). 
72 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322). 
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Zvezna odvetniška zbornica, Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), je krovna organizacija 27 regionalnih 
odvetniških zbornic ter odvetniške zbornice pri Zveznem ustavnem sodišču (Rechtsanwaltskammer beim 
Bundesgerichtshof). Člani Zvezne odvetniške zbornice tako niso posamezni odvetniki, temveč zgolj 
navedene odvetniške zbornice. Kot samoupravna družba zastopa interese nemških odvetnikov, saj so ti 
včlanjeni v regionalne odvetniške zbornice. 

Sooblikovanje okvirnih pogojev za opravljanje pravnega poklica je ena temeljnih nalog Zvezne odvetniške 
zbornice (BRAK). BRAK predstavlja vse odvetnike in ima zaradi tega dolžnost spremljati razvoj položaja 
odvetništva v družbi, odvetniškega poklica in odvetniške dejavnosti. Kadar je to treba mora BRAK 
povzdigniti svoj glas in zastopati interese odvetništva pred (zveznimi) organi. 

V skladu s §177 BRAO so naloge BRAK predvsem: 

- glede vprašanj, ki zadevajo celoto odvetniških zbornic, preučiti stališča posameznih odvetniških 
zbornic in ugotoviti večinsko stališče glede teh vprašanj; 

- celoto odvetniškimi zbornicami zastopati pred državnimi organi in drugimi organizacijami; 
- izdelati strokovno mnenje, ki ga zahteva zvezni organ ali družba, udeležena v zakonodajnem 

postopku, ali zvezno sodišče; 
- vzpodbujati strokovno izobraževanje odvetnikov; 
- podpirati elektronsko komunikacijo odvetnikov s sodišči, organi in drugimi osebami. 

 
Disciplinska odgovornost ter postopek pred odvetniškimi razsodišči sta urejena v členih §113 – §161a 
BRAO. Proti odvetniku, ki krivdno krši odvetniške dolžnosti, določene v BRAO ali v poklicnem redu 
(Berufsordnung für Anwälte, BORA), je lahko izrečen ukrep odvetniškega sodišča (Anwaltsgericht): 
opozorilo, graja, denarna kazen do 25.000 EUR, prepoved delovanja kot zastopnik ali pravni pomočnik za 
obdobje enega do petih let ali izključitev iz odvetniškega poklica. Pri tem pregon za kršitve dolžnosti, ki ne 
morejo imeti za posledico prepovedi delovanja ali izključitve, zastarajo v petih letih.  

Glede na vertikalno delitev stvarne pristojnosti v zadevah kršitve odvetniške dolžnosti so odvetniška 
sodišča so pristojna za sojenje na 1. stopnji, višje odvetniško sodišče (Anwaltsgerichtshof) na 2. stopnji ter 
posebni senat zveznega sodišča (Bundesgerichtshof in Anwaltssachen) na 3. stopnji. 

Narava dela, pravice in obveznosti odvetnikov 

Obseg odvetniške službe je urejen v §3 BRAO, ki je poimenovan pravica svetovati in zastopati (Recht zur 
Beratung und Vertretung). Odvetnik je v tem smislu lahko imenovani neodvisni svetovalec in zastopnik v 
vseh pravnih zadevah. Njegova pravica, da lahko pred sodišči, arbitražnimi razsodišči in organi nastopa v 
pravnih zadevah vseh vrst, ne more biti omejena z zakonom. 

V skladu s §43 BRAO je splošna odvetnikova obveznost vestno oziroma skrbno (Gewissenhaft) opravljanje 
odvetniškega poklica. Tako pri opravljanju poklica kot izven poklica se mora izkazati vreden časti in 
zaupanja, ki pritičeta vlogi odvetnika. 

V §43a BRAO je splošna odvetnikova obveznost konkretizirana v tako imenovanih temeljnih odvetnikovih 
dolžnostih. Te so: 
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- odvetnik se ne sme vezati na način, ki bi ogrožal njegovo poklicno neodvisnost; 
- odvetnik je zavezan molčečnosti. Ta dolžnost se navezuje na vse, kar mu je postalo znano pri 

izvrševanju poklica. To ne velja za dejstva, ki so splošno znana ali glede na njihov pomen niso 
potrebna takšne zaščite; 

- odvetnik se pri izvrševanju poklice ne sme obnašati nestrokovno. Nestrokovno je predvsem 
obnašanje, pri katerem odvetnik vedoma širi neresnico ali ko gre za takšne zavržne izjave, za katere 
ni bilo povoda v ravnanju drugih udeležencev ali v poteku postopka; 

- odvetnik ne sme zastopati nasprotujočih si interesov; 
- odvetnik je pri obravnavi njemu zaupanega premoženja zavezan k potrebni skrbnosti. Tuj denarna 

sredstva mora brez odlašanja posredovati upravičenemu prejemniku ali prenesti na račun za druge 
osebe (Anderkonto); 

- odvetnik se je dolžan nadalje izobraževati in izpopolnjevati (Fortbildung). 
 

Posebne obveznosti odvetnikov v odnosu do strank so:  

- obveznost stranko obravnavati primerno dolgo časa in jo poučiti o vseh bistvenih postopkih in 
ukrepih; 

- obveznost nemudoma odgovoriti na povpraševanje stranke; 
- prepoved zaobiti odvetnika drugega udeleženca postopka; 
- obveznost sprejemanja zakonitih vročenih pisanj; 
- obveznost stranko ob utemeljeni priložnosti opozoriti na možnosti uveljavljana pravne pomoči; 
- kadar odvetnik zavrne zahtevano predajo dokumentov, lahko upravičenemu interesu stranke 

zadosti tako, da mu preda kopije dokumentov; kadar se upravičeni interes nanaša prav na 
originalne dokumente pa lahko originale preda odvetniku stranke, če s tem zadosti njenemu 
upravičenemu interesu; 

- obveznost odvetnika, da v primeru daljše odsotnosti (dlje kot en teden) poskrbi za postavitev 
namestnika; 

- obveznost odvetnika, da brez odlašanja sporoči osebi, ki se želi poslužiti njegovih odvetniških 
storitev, da je ne bo zastopal. 
 

Reklamiranje 

V skladu z §43b BRAO je oglaševanje odvetniku dovoljeno zgolj v primerih, ko tako glede na obliko kot 
glede na vsebino strokovno pouči o poklicni dejavnosti in ni usmerjeno v pridobitev posameznega primera 
oziroma stranke.  

Oblike opravljanja odvetništva 

Prvotno je bilo mogoče organizirati le civilno odvetniško družbo, nakar je Bavarsko višje sodišče sredi 
devetdesetih let priznalo izvrševanje odvetniškega poklica v obliki (odvetniške) d.o.o. (Anwalts-GmbH). Kot 
posebno obliko Anwalts-GmbH je na podlagi §5a GmbHG73 mogoče ustanoviti Rechtsanwalt-UG, torej 
Unternehmergesellschaft, kjer veljajo prilagojene zahteve glede zagotavljanja kapitala. Razvoj v Nemčiji je 
šel še dlje – sledeč odločbi Bundesgerichthof (BGH) je odvetnikom od leta 2005 priznana pravica opravljati 

                                                           
73 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (RGBl. I S. 477). 
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dejavnost v statusno-pravni obliki delniške družbe (Rechtsanwalt-AG). Vzporedno s precedenčnim 
nastankom Anwalts-GmbH, je zakonodajalec v letu 1994 sprejel PartGG74 (vstopil v veljavo 1995), s katerim 
je omogočil združevanje svobodnih poklicev v partnersko družbo (Partnerschaftsgesellschaft). V luči 
nekaterih nedavnih sprememb PartGG, ki ožijo odgovornost njenih članov, naj bi ta oblika postala v 
prihodnje odvetnikom še posebej lukrativna. Sam BRAO tako torej ne ureja vseh oblik opravljanja 
odvetniškega poklica izrecno, vsebuje pa določbo o združevanju odvetnikov v §59a in razdelek o odvetniški 
družbi v §59c – §59m. 

Po podatkih nemške odvetniške zbornice (na dan 1.1.2016) v Nemčiji prakticira poklic 163.779 odvetnikov, 
organiziranih je 764 Anwalts-GmbH in 23 Rechtsanwalt-AG. Bolj kot slednji prosperira odvetniška 
partnerska družba, ki beleži 4.001 članov. 

Združevanje z drugimi poklici 

V §59e BRAO določa, da so družbeniki odvetniške d.o.o. lahko le odvetniki, vendar zakon omogoča tudi 
kapitalsko udeležbo osebam iz §59a. Gre za člane določenih poklicev (taksativno našteti poklici - 
računovodje, davčni svetovalci, revizorji idr.), ki se smejo pri opravljanju svoje dejavnosti združevati z 
odvetniki. Odvetniki, ki so hkrati družbeniki, morajo svoj poklic opravljati pri tej družbi. Zakon v drugem 
odstavku §59a zaradi varstva pred konfliktom interesov izrecno prepoveduje opravljanje odvetništva pri 
drugem poklicnem združenju (beruflicher Zussamenschluss). S tem so želeli doseči prepoved oblikovanja 
tako imenovanih zvezdnih družb (Sternsoziätete), vendar je BGH to določbo razveljavilo leta 2003, saj je 
štelo, da prepoved onemogoča prehod odvetnikov k drugim družbam. Tako §30 BORA sedaj določa, da se 
lahko odvetniki povezujejo z drugimi poklici iz §59a BRAO pri skupnem societetnem izvrševanju  poklica, 
če ti drugi poklici upoštevajo pravila odvetniškega poklica. 

Večina deležev in glasovalnih pravic mora pripadati odvetnikom. Če preostali družbeniki, ki niso odvetniki 
izgubijo pravico opravljati izbrani poklic, ostanejo brez glasovalnih pravic. Družbeniki ne smejo izvrševati 
korporacijskih pravic za račun tretjih in tretji ne smejo biti udeleženi pri delitvi dobička. Družbeniki lahko 
pooblastijo le drugega družbenika (ki ima glasovalno pravico) za izvrševanje korporacijskih pravic iz deleža.  

Družbo morajo skrbno voditi odvetniki. Večino direktorjev družbe morajo predstavljati odvetniki. Preostali 
direktorji so lahko člani izbranih poklicev, ki imajo tudi aktivno pravico opravljati tak poklic. Enako velja za 
prokuriste družbe. 

Pogodbeno delo odvetnika 

V §46 BRAO je določeno, da lahko odvetniki svoj poklic opravljajo kot zaposleni pri takšnem delodajalcu, 
ki je je dejaven kot odvetnik, patentni odvetnik ali odvetniška oziroma patentno odvetniška družba (rechts- 
oder patentanwaltliche Berufsausübungsgesellschaften). 

BRAO vsebuje tudi posebne določbe o odvetnikih, zaposlenih pri drugih delodajalcih, ki niso odvetnik ali 
odvetniška družba, kjer kljub temu opravljajo odvetniško dejavnost. Te odvetnike v nemškem pravu 
imenujejo odvetniki syndikusi (Syndikusrechtsanwälte). Odvetniku syndikusu mora biti zagotovljena 
strokovna neodvisnost in lastna odgovornost pri opravljanju taksativno naštetih dejavnosti. 

                                                           
74 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (BGBl. I S. 1744). 
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Opravljanje odvetniškega poklica kot odvetnik syndikus je mogoče zgolj ob pridobitvi ustreznega 
dovoljenja. Tega na predlog odvetnika izda krajevno pristojna regionalna odvetniška zbornica. 

Pri tem pa gre izpostaviti, da odvetnik syndikus delodajalca ne more zastopati pred deželnim, višjim 
deželnim in zveznim sodiščem v pravdnem in nepravdnem postopku, kadar se zahteva zastopanje stranke 
po odvetniku. Tako velja tudi v nekaterih primerih zastopanja pred delovnim sodiščem oziroma prevzema 
vloge zagovornika v kazenskem ali prekrškovnem postopku. 

Za pravno pisarno odvetnika syndikusa šteje njegovo delovno mesto. Če pa ima odvetnik syndikus hkrati 
tudi dovoljenje za opravljanje odvetniške službe ali je kot odvetnik syndikus zaposlen pri več delodajalcih 
mora imeti za vsako dejavnost ločeno pravno pisarno. 

Plačilo odvetnika 

Sistem nagrajevanja odvetnika je urejen v §49b BRAO, natančneje pa vprašanje povračila stroškov ureja 
Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - 
RVG). Višina plačila je določena na podlagi RVG ali na podlagi dogovora o plačilu. Dogovori o plačilu so 
načeloma venomer mogoči in lahko nadomestijo zakonsko določene višine plačil za odvetniške storitve. A 
pri tem velja omejitev, da dogovorjeno plačilo ne sme biti nižje od zakonsko predvidenega. Upoštevati gre 
tudi druge posebne določbe BRAO in RVG, ki na primer prepovedujejo dogovore o neprimerno visokih 
plačilih. 

Nadomestilo, odvisno od uspešnosti (quota litis) je načeloma prepovedano. V skladu s §4a RVG pa je lahko 
plačilo po uspehu (Erfolgshonorar) izjemoma dogovorjen v posameznih primerih in zgolj takrat, ko bi bila 
stranka na podlagi gospodarskih okoliščin ob razumni presoji brez dogovora o takšnem nadomestilu 
odvrnjena od uveljavljanja svoje pravice (von der Rechtsverfolgung abgehalten würde). Za plačilo v 
sodnem postopku je lahko pri tem za primer neuspeha določeno, da odvetnik ni upravičen do plačila ali da 
je upravičen do plačila, ki je nižje od zakonsko predvidenega. Pogoj za veljavnost slednjega dogovora je to, 
da je za primer uspeha dogovorjen primerno visok dodatek k zakonsko predvidenemu plačilu. 

Pravna pomoč (Beratungshilfe) je v Nemčiji socialni transfer za osebe, ki ne morejo kriti stroškov 
svetovanja ali zastopanja po odvetniku in prav tako nimajo drugih možnosti za pritegnitev odvetnika. 
Odvetnik je kljub deloma obsežno znižani višini zakonsko predvidenega plačila v skladu z §49a BRAO dolžan 
opraviti storitev pravne pomoči. V izjemnih primerih pa lahko na podlagi zakonsko predvidenih razlogov 
pravno pomoč zavrne ali prekine. 

Brezplačno (pro bono) pravno svetovanje je za odvetnike načeloma prepovedano na podlagi 49b člena 
BRAO. Ta določa, da za odvetnike ni dopusten dogovor o manjšem plačilu in stroških, kot je to predvideno 
po RVG, razen v primeru, da tako določa zakon. V teoriji je to največkrat utemeljeno s potrebo po 
neodvisnosti odvetništva kot organa pravosodja. 

RVG v §4 posebej določa, da je mogoče v izvensodnih zadevah dogovoriti tudi plačilo, ki je nižje od 
zakonsko določenega, a mora to biti primerno storitvi ter odgovornosti (Verantwortung und 
Haftungsrisiko), ki bremeni odvetnika. Zgolj v primerih, ko so izpolnjeni pogoji za odobritev (brezplačne) 
pravne pomoči (Bewilligung von Beratungshilfe) pa se lahko odvetnik v dogovoru popolnoma odpove 
plačilu. 
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Zavarovanje odgovornosti 

V skladu z §51 BRAO imajo odvetniki dolžnost skleniti zavarovanje za odvetnike za primer nastanka 
premoženjske škode, ki nastane pri dejavnosti, značilni odvetniškemu poklicu. Zavarovanja za poškodbe 
oseb in škodo na lastnini (Personen- und Sachschäden) ni treba vključiti. Sklenitev zavarovanja mora biti 
izkazana tako v postopku pridobitve dovoljenja za opravljanje odvetniškega poklica kot tudi v celotnem 
obdobju opravljanja odvetniške dejavnosti. Brez dokazila o zavarovanju lahko odvetnik izgubi dovoljenje 
za opravljanje odvetniškega poklica. 

Zavarovalna vsota mora znašati najmanj 250.000 EUR na zavarovalni primer. Višina zavarovanja za 
povzročeno škodo v zavarovalnem letu je lahko omejena na 1.000.000 EUR. Zakon omejuje tudi krog 
pravnih oseb, pri katerih lahko odvetnik sklene odvetniško zavarovanje. 

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA 

6.1 Presoja administrativnih posledic 

a) v postopkih ali poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: 

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov: 

Predlog neposredno ne predrugači pravne ureditve zastopanja strank pred sodišči. Tako še zmeraj velja, 
da lahko pred sodišči stranko proti plačilu zastopa samo odvetnik, če zakon ne določa drugače. Predlog le 
nakazuje možnost zakonodajalca, da slednji z zakonom določi, da pred upravnimi organi in v postopkih 
alternativnega reševanja sporov stranko proti plačilu zastopa samo odvetnik. 

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki: 

/ 

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo: 

Z jasnejšo ureditvijo odvetništva, ki upošteva tudi razvoj poklica v širšem evropskem merilu, bodo pravne 
storitve bolje organizirane v tem poklicu, ki mora slediti novim družbenim zahtevam. Zato bodo tudi v 
gospodarstvu opazne pozitivne posledice razvoja pravnih storitev z boljšim odvetništvom, ki prevzema del 
odgovornosti za napredek pravne ureditve.  

Odvetništvo je tudi deležnik družbenega razvoja, zato mu ni mogoče odreči tržne komponente, ki mu 
omogoča obstoj in motiv, čeprav s korekcijami javnopravne narave. V tej zvezi so pomembne ugotovitve, 
da je na osnovi Ekonomske študije in ocene finančnih posledic sprejema novega zakona o odvetništvu,75 
povečana tržna koncentracija, specializacija odvetniških storitev in geografska koncentracija ter 
gospodarska kriza privedla do objektivnih okoliščin, v katerih je prevladujoč del manjših odvetniških pisarn 
postal še bolj odvisen od nizko donosnih storitev. Zraven tega kompleksnejša zakonodaja zahteva več časa 
za kakovostno pripravo in izvedbo storitev.  

                                                           
75 Brezovnik B., Žan Jan O., Mlinarič F., nav. delo, str. 77 – 81. 
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Posledično gre zaključiti, da je zamrznitev odvetniške tarife od leta 2003 najbolj ogrozila ekonomičnost 
poslovnih modelov najmanjših odvetniških pisarn, zaradi česar je ogrožena njihova ekonomska 
neodvisnost ter kakovost opravljenih storitev, na dolgi rok pa tudi ustrezna pokritost z mrežo odvetniških 
storitev. Z dejansko zamrznitvijo vrednosti točke odvetniške tarife je posledično Vlada Republike Slovenije 
administrativno preprečila običajen proces prilagajanja cen odvetniških storitev v segmentu tarifnih 
storitev. S tem je povzročila kopičenje cenovnih neravnovesij, ki dolgoročno škodijo razvoju trga 
odvetniških storitev, tako po številu udeležencev kakor po zagotavljanju trajne kakovosti storitev. Slednje 
še posebej velja za manjše regionalne centre, kjer obstajajo zelo omejene možnosti za navzkrižno 
subvencioniranje tarifnih storitev z donosnejšimi komercialnimi posli, ko je nagrada za odvetnika odvisna 
od vrednosti spora (predvsem na segmentu podjetniških strank). Na ta način so bili številni odvetniki na 
manjših regionalnih trgih s prevladujočimi tarifnimi storitvami prisiljeni v povečevanje produktivnosti, ki v 
danih okoliščinah zadevne dejavnosti ni niti teoretično mogoča, ne da bi vplivala na kakovost storitev. 

Bistvo problema je v časovni dinamiki tovrstnih prilagoditev ter v »političnem procesu« prilagajanja 
odvetniške tarife. Daljše kot je obdobje ne-prilagoditve cen odvetniških tarifnih storitev samemu gibanju 
cen oz. primerljivim plačam, tem bolj se kopiči sorazmerno visoka številka utemeljene rasti, ki delno 
nadomesti preteklo prikrajšanje.  

Pritisk javnega mnenja in volilne kalkulacije vladnih strank pogosto privedejo do odlašanja s tovrstnimi 
odločitvami oz. do prilagoditev, ki ne ustrezajo ekonomskim oz. poslovnim argumentom oz. nimajo veliko 
skupnega z uresničevanjem jasno začrtanih ciljev regulacije trgov. Rešitev je zelo preprosta v obliki 
obdobnega prilagajanja vrednosti odvetniške točke izbranemu indeksu rasti (cen ali plač), če gre za dokaj 
razvite trge odvetniških storitev, ki ohranjajo regulacijo »minimalnih cen«, ki služi predvsem vzdrževanju 
pokritosti z mrežo odvetniških storitev. Posebno pozornost pa velja nameniti prilagoditvi tarifnih postavk 
najnižje ocenjenih storitev ter jih približati njihovi pošteni tržni vrednosti. 

Predlog zakona določa, da se cene odvetniških storitev uskladijo z indeksom rasti cen življenjskih 
potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ga ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije. 
Uskladitev cen odvetniških storitev opravi odvetniška zbornica v mesecu marcu tekočega leta, če rast cen 
življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto 
pred tem preseže indeks 100. Pričakovati je, da bo s tem odpravljena dosedanja praksa slabe tržne 
regulacije področja odvetništva. Posledično je mogoče anticipirati, da se bo zmanjšala ogroženost 
ekonomske neodvisnosti na trgu prevladujočih manjših odvetniških pisarn ter dvig kakovosti opravljenih 
storitev, na dolgi rok pa tudi ustrezna pokritost z mrežo odvetniških storitev. 

6.4 Presoja posledic za socialno področje: 

/ 

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja: 

/ 

6.6 Presoja posledic za druga področja: 

/ 
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6.7 Izvajanje sprejetega predpisa: 

a) Predstavitev sprejetega zakona Vlada Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo – 

b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa 

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona: / 

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA 

8. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU DRŽAVNEGA ZBORA 
IN DELOVNIH TELES  
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II. BESEDILO ČLENOV 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Ta zakon ureja organizacijo in delovanje odvetništva kot samostojne in neodvisne službe v pravosodju, 
ki jo z opravljanjem odvetniških storitev za fizične in pravne osebe pri uveljavljanju in varstvu njihovih 
pravic, pravnih interesov in pravnega položaja nudijo odvetnice in odvetniki.  

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša:  

1. Direktiva Sveta z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev 
odvetnikov (77/249/EGS) (UL L št. 78, 26.3.1977, str. 17–18); 

2. Direktiva 98/5/ES z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v 
drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena (UL L št. 77, 14.3.1998, str. 
36–43);  

3. Direktiva Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 
255, 30.9. 2005, str. 22), ki je razveljavila Direktivo Sveta 89/48/EGS z dne 21. decembra 1988 o 
splošnem sistemu priznavanja visokošolskih diplom, pridobljenih s poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem, ki traja najmanj tri leta (UL L št. 19 z dne 24. januarja 1989, str. 16) in Direktiva 
2013/55/EU o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) 
št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) 
(UL L št. 354, 28.12.2013, str. 132-170). 

Pomen izrazov 
2. člen 

(1) V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. Odvetništvo je samostojna in neodvisna služba v pravosodju, ki jo z opravljanjem odvetniških 
storitev pri uveljavljanju in varstvu pravic, pravnih interesov in pravnega položaja strank nudijo 
odvetniki. 

2. Odvetnik je fizična oseba, ki opravlja odvetništvo v skladu z določbami tega zakona kot svoboden 
poklic ali na drug z zakonom predpisan način in je vpisana v imenik odvetnikov pri Odvetniški 
zbornici Slovenije.  

3. Odvetnik posameznik je odvetnik, ki odvetništvo opravlja kot samostojno dejavnost.  
4. Zaposleni odvetnik je odvetnik, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri 

odvetniku ali odvetniški družbi. 
5. Odvetniška družba je pravna oseba, ki je ustanovljena za opravljanje odvetniškega poklica in je 

vpisana v imenik odvetniških družb. 
6. Civilna odvetniška družba je družba, ki je ustanovljena za opravljanje odvetniškega poklica skladno 

z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja in je vpisana v imenik odvetniških družb. 
7. Odvetniška pisarna je poimenovanje za prostor, primeren za opravljanje odvetniškega poklica, 

hkrati pa je skupni izraz za odvetnikov podjem, podjem odvetniške družbe ali podjem civilne 
odvetniške družbe. 
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8. Odvetniška storitev je delo, ki ga odvetnik opravi v skladu z določili tega zakona za stranko.  
9. Stranka je vsakdo, ki je prejemnik odvetniških storitev.  
10. Prevzemnik je odvetnik, ki po dogovoru z nosilcem odvetniške pisarne ali po sklepu Odvetniške 

zbornice Slovenije prevzame odvetniško pisarno, katere nosilec je trajno prenehal opravljati 
odvetniški poklic.  

11. Začasni prevzemnik je odvetnik, ki po dogovoru z nosilcem odvetniške pisarne ali po sklepu 
Odvetniške zbornice Slovenije začasno prevzame odvetniško pisarno zaradi začasne nezmožnosti 
nosilca, da opravlja odvetniški poklic. 

12. Tuj odvetnik je odvetnik, ki je pridobil pravico opravljati odvetniški poklic po predpisih tuje države. 
13. Tuja odvetniška družba je pravna oseba, ki sme v Republiki Sloveniji opravljati odvetniško 

dejavnost, če je vpisana v imenik tujih odvetniških družb v skladu z določbami tega zakona. 
14. Odvetniška zbornica je poklicna organizacija odvetnikov, ki opravlja z zakonom določene naloge za 

delovanje in razvoj odvetništva ter zastopa poklicne in socialne interese svojih članov. je oseba 
vpisana v katerega od imenikov ki jih vodi Odvetniška zbornica Slovenije 

15. Član zbornice je oseba vpisana v katerega od imenikov ki jih vodi Odvetniška zbornica Slovenije. 
16. Združenje je vsakršen subjekt s pravno osebnostjo ali brez nje, ustanovljen v skladu z zakonodajo 

države članice, znotraj katerega odvetniki opravljajo svoje poklicne dejavnosti skupaj pod skupnim 
imenom.  

(2) V tem zakonu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

(3) Kadar drugi zakoni določajo, da stranko zastopa ali zagovarja odvetnik, se ta določba nanaša na 
odvetnika posameznika ali odvetniško družbo. 

Samostojnost in neodvisnost 
3. člen 

(1) Samostojnost in neodvisnost odvetništva se zagotavljata s samostojnim opravljanjem odvetniške službe 
in  z organiziranjem odvetnikov v odvetniški zbornici, ki odloča o pridobitvi in prenehanju pravice do 
opravljanja odvetništva. 

(2) Odvetnik je lahko član društev ali združenj ali zbornic, povezanih z opravljanjem odvetniškega poklica 
ali s pravom, če takšno združevanje ne nasprotuje ugledu, samostojnosti in neodvisnosti odvetniškega 
poklica. 

Opravljanje odvetništva 
4. člen 

 
(1) Odvetnik v okviru odvetniškega poklica opravlja odvetniške storitve, ki vključujejo pravno svetovanje, 
zastopanje in zagovarjanje strank pred sodišči, državnimi organi in drugimi subjekti, sestavljanje listin in 
zastopanje strank v njihovih pravnih razmerjih, reševanje medsebojnih sporov strank oziroma razmerij v 
okviru postopkov alternativnega reševanja sporov, druge storitve v zaupnem pooblastilnem razmerju med 
stranko in odvetnikom in druge pravne dejavnosti. 

(2) Pred sodišči lahko stranko zastopa samo odvetnik, če zakon ne določa drugače. 
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(3) Če zakon tako določa, lahko pred upravnimi organi in v postopkih alternativnega reševanja sporov 
stranko zastopa samo odvetnik. 

(4) Odvetnik opravlja odvetništvo samostojno ali v okviru odvetniške družbe, lahko pa tudi na podlagi 
delovnega razmerja pri odvetniku ali v odvetniški družbi. Zaposleni odvetnik ne more biti hkrati odvetnik 
posameznik. 

(5) Odvetnik, ki je družbenik, lahko opravlja odvetniški poklic v odvetniški družbi, katere družbenik je, in 
sicer kot družbenik ali kot zaposleni odvetnik v tej odvetniški družbi. 

(6) Odvetnik je pri izvajanju odvetniških storitev samostojen in neodvisen ne glede na način opravljanja 
odvetništva iz 4. in 5. odstavka tega člena. 
  

Poklicna skrbnost 
5. člen 

(1) Odvetnik mora vestno opravljati odvetniški poklic in je odgovoren za kršitve dolžnosti pri njegovem 
opravljanju. 

(2) Odvetniški kandidat in odvetniški pripravnik morata vestno opravljati delo oziroma prakso pri odvetniku 
ali v odvetniški družbi in sta odgovorna za kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega dela in prakse. 

(3) Odvetniška družba po svojih vodstvenih ali nadzornih organih in odvetnik posameznik so dolžni 
nadzorovati skrbnost odvetnikov, odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov, zaposlenih v 
odvetniški družbi ali pri odvetniku posamezniku, pri opravljanju odvetniškega poklica, dela oziroma prakse. 
Odvetniška družba in odvetnik posameznik, ki zaposluje odvetnike, odvetniške kandidate oziroma 
odvetniške pripravnike, so odgovorni za kršitve dolžnosti pri opravljanju dejavnosti odvetništva. 

Dolžnost stalnega izobraževanja 
6. člen 

(1) Odvetnik, odvetniški kandidat oziroma odvetniški pripravnik je dolžan izpopolnjevati svoje strokovno 
znanje ter skrbeti za svojo splošno izobrazbo in razgledanost. 

(2) Odvetniška zbornica Slovenije določi način, obseg, financiranje in trajanje obveznega stalnega 
izobraževanja odvetnikov. 

(3) Stalno izobraževanje odvetnikov, odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov je obvezno.  

(4) Odvetniška zbornica Slovenije vodi evidence o opravljenih izobraževanjih, izdaja potrdila o opravljenih 
izobraževanjih in organizira stalno izobraževanje svojih članov. 

Imeniki Odvetniške zbornice Slovenije  
7. člen 

(1) Odvetniška zbornica Slovenije vodi imenik odvetnikov, imenik odvetniških družb, imenik odvetniških 
kandidatov in imenik odvetniških pripravnikov.  
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(2)  V imenik odvetnikov se vpisujejo odvetniki, ki izpolnjujejo pogoje po 9. členu tega zakona ter tuji 
odvetniki, ki izpolnjujejo pogoje po 71. do 74. členu tega zakona.  

(3) V imenik odvetniških družb se vpisujejo odvetniške družbe, podružnice, civilne odvetniške družbe, tuje 
odvetniške družbe in podružnice tujih odvetniških družb. 

(4) Vpis v imenik odvetnikov, odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov se izvrši na podlagi 
odločbe pristojnega organa iz drugega odstavka 11. člena tega zakona.  

(5) Odvetniška zbornica Slovenije izvrši vpise in izbrise iz imenika odvetniških družb, ki so pravne osebe, na 
podlagi predložitve sklepa pristojnega sodišča. Sklep je treba predložiti Odvetniški zbornici Slovenije 
nemudoma. 

(6) Vpis v imenik civilnih odvetniških družb in v imenik podružnic izvrši Odvetniška zbornica Slovenije na 
podlagi soglasja pristojnega organa Odvetniške zbornice Slovenije iz drugega odstavka 9. člena tega 
zakona. 

(7) Odvetniška zbornica Slovenije vodi tudi register priglasitev opravljanja posameznih storitev tujih 
odvetnikov po 75. členu tega zakona. 

(8) Podrobnejša določila o vodenju in vsebini imenikov ter registra predpiše Odvetniška zbornica Slovenije 
s pravilnikom.  

Izkaznica 
8. člen 

(1) Ob vpisu v imenik Odvetniška zbornica Slovenije izda izkaznico.  

(2) Odvetnik, odvetniški kandidat in odvetniški pripravnik se izkažejo z izkaznico, ki jo izda Odvetniška 
zbornica Slovenije.  

(3) Ob izbrisu iz imenika je odvetnik, odvetniški kandidat in odvetniški pripravnik dolžan vrniti izkaznico 
Odvetniški zbornici Slovenije.  

(4) V izkaznico tujega odvetnika se vpiše poklicni naziv, ki ga ima tuj odvetnik pravico uporabljati v skladu 
s tem zakonom, ter organ, pri katerem je vpisan v matični državi. 

II. ODVETNIK 

Pogoji za odvetnika   
9. člen 

(1) Odvetnik je lahko, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, 
2. je poslovno sposoben, 
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3. ima v Republiki Sloveniji pridobljen naslednji strokovni naslov ali je končal enakovredno 
izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje 
izobraževanja: 

- strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik, ali 
- strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ali 
- strokovni naslov magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa, 
4. je opravil pravniški državni izpit, 
5. ima pet let praktičnih izkušenj kot univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) in 

magister prava, od tega najmanj dve leti po opravljenem pravniškem državnem izpitu kot 
odvetniški kandidat pri odvetniku, 

6. aktivno obvlada slovenski jezik, kar se v primeru dvoma dokazuje z ustreznim potrdilom, 
7. je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, 
8. ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje odvetniškega poklica,  
9. je pri Odvetniški zbornici Slovenije opravil preizkus iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, 

odvetniške tarife, Kodeksa odvetniške poklicne etike in drugih področij, 
10. razpolaga z varnim (elektronskim) poštnim predalom, 
11. ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti pred škodo, ki lahko nastane stranki v zvezi z njegovim 

delom,  
12. ima poravnane vse obveznosti do Odvetniške zbornice Slovenije, 
13. ima fiduciarni račun. 

(2) Vsebino in postopek preizkusa iz 9. točke prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za 
pravosodje, na predlog Odvetniške zbornice Slovenije.  

3) Zaposlenemu odvetniku oziroma odvetniku družbeniku ni treba dokazovati pogojev iz 8. in 13. točke  
prvega odstavka tega člena. 

 Zaupanje za opravljanje odvetniškega poklica 
10. člen 

Zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica ni vreden, kdor je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi 
katerega je moralno nevreden 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. 

Pridobitev pravice biti odvetnik 
11. člen 

(1) Pravica opravljati odvetniški poklic se pridobi z vpisom v imenik odvetnikov. 

(2) O vpisu in izbrisu iz  imenika odvetnikov odloča organ, določen s statutom Odvetniške zbornice 
Slovenije, v upravnem postopku.  

(3) Predlagatelj mora ob vpisu izpolnjevati vse pogoje za odvetnika, razen pogoja po točki 13 prvega 
odstavka 9. člena (fiduciarni račun).  
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(4) Če predlaga vpis v imenik odvetnikov oseba, zoper katero teče kazenski postopek zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, se odločitev o vpisu v imenik odvetnikov odloži do 
pravnomočnosti odločbe v tem postopku.  

(5) Če je zahteva za vpis v imenik odvetnikov zavrnjena, ker predlagatelj ni vreden zaupanja za opravljanje 
odvetniškega poklica, se nova zahteva za vpis ne more vložiti pred potekom treh let od pravnomočnosti 
zavrnilne odločbe. 

(6) Zoper odločbo organa iz drugega odstavka tega člena ni pritožbe. 

(7) Odločbo, izdano v postopku o vpisu oziroma izbrisu iz imenika odvetnikov, pošlje organ iz drugega 
odstavka tega člena v petnajstih dneh od njene izdaje ministrstvu, pristojnemu za pravosodje. 

(8) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko sproži upravni spor zoper odločbo, če je z njo kršen zakon v 
korist posameznika. 

Odvetniška prisega 
12. člen 

Pred vpisom v imenik odvetnikov kandidat za odvetnika v službenem oblačilu izreče pred predsednikom 
Odvetniške zbornice Slovenije naslednjo prisego: »Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike 
Slovenije in odvetniški poklic opravljal vestno, pošteno in dostojanstveno.« 

Odvetniško oblačilo 
13. člen 

(1) Odvetnik ima pri opravljanju odvetniškega poklica pred sodiščem službeno oblačilo. 

(2) Vrsto službenega oblačila in primere nošenja predpiše minister, pristojen za pravosodje. 

Obnova vpisnega postopka 
14. člen 

(1) Če se naknadno ugotovijo dejstva, ki kažejo na to, da odvetnik ob vpisu ni izpolnjeval z zakonom 
določenih pogojev, se ne glede na potek časa postopek za vpis v imenik odvetnikov obnovi. 

(2) Če je treba na podlagi podatkov, zbranih v prejšnjem in obnovljenem postopku, prejšnjo odločbo 
nadomestiti z novo, s katero se vpis v imenik odvetnikov ne dovoli, se prejšnja odločba razveljavi in vpis z 
učinkom za naprej prekliče. 

Mirovanje opravljanja odvetniškega poklica  
15. člen 

(1) Če je odvetnik izvoljen ali imenovan v državno funkcijo ali funkcijo v lokalni skupnosti, ki zahteva 
poklicno opravljanje ali jo namerava opravljati poklicno, v času poklicnega opravljanja te funkcije 
opravljanje odvetniškega poklica miruje. Če je odvetnik napoten ali udeležen v mednarodni misiji zaradi 
opravljanja nalog na gospodarskem, obrambnem, kulturnem, znanstvenem, informativnem ali drugem 
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področju v okviru pristojnosti take misije in to ni nezdružljivo z ugledom odvetniškega poklica ali ko dela 
za mednarodno organizacijo, katere članica je Republika Slovenija, mu med opravljanjem teh nalog 
opravljanje odvetniškega poklica miruje. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka, kakor tudi v drugih primerih, ko odvetnik iz opravičenih razlogov dalj 
časa ne more opravljati odvetniškega poklica, se mora odvetnik dogovoriti z drugim odvetnikom za splošno 
substitucijo ali za začasen prevzem pisarne in o tem obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije. 

(3) V obdobju prevzema je začasni prevzemnik dolžan poskrbeti za nadzor nad delom zaposlenih pri 
odvetniku, čigar pisarno je prevzel in zagotoviti nemoteno izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja ter pravic in obveznosti po tem zakonu. 

(4) Če odvetnik do nastopa državne funkcije oziroma v enem mesecu od nastanka opravičenih razlogov ne 
ravna po določbi drugega odstavka tega člena, Odvetniška zbornica Slovenije sama določi začasnega 
prevzemnika njegove pisarne. 

(5) Odvetnik mora v roku enega meseca obvestiti zbornico o prenehanju funkcije iz prvega odstavka tega 
člena in v nadaljnjih 6 mesecih urediti opravljanje odvetniškega poklica, v izjemnih primerih lahko upravni 
odbor to obdobje podaljša.  

Izbris iz imenika odvetnikov 
16. člen 

(1) Odvetnik se izbriše iz imenika odvetnikov: 

1. če umre; 
2. če pisno izjavi, da ne želi več opravljati odvetniškega poklica; 
3. če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen 

in gre za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
4. če mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja odvetniškega poklica; 
5. če opravlja posle, ki niso združljivi z ugledom in neodvisnostjo odvetnika; 
6. če več kot eno leto brez opravičenega razloga ni opravljal odvetniškega poklica; 
7. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje odvetniškega 

poklica; 
8. če je bil razveljavljen vpis v imenik odvetnikov; 
9. če mu je bil izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice opravljanja odvetniškega poklica; 
10. če preneha odvetniška družba na podlagi izvedenega stečajnega ali likvidacijskega postopka, ali če 

odvetnik izstopi iz odvetniške družbe pa v roku treh mesecev ne nadaljuje s samostojnim 
opravljanjem odvetniškega poklica ali v odvetniški družbi v skladu z določbami tega zakona 
oziroma na podlagi delovnega razmerja pri odvetniku ali odvetniški družbi 

11. če zoper odvetnika nastopijo pravne posledice osebnega stečaja,   
12. če sklene pogodbo o zaposlitvi, razen ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pri odvetniku; 
13. če niti v treh mesecih od poziva Odvetniške zbornice Slovenije ne poravna finančnih obveznosti do 

nje; 
14. če ne razpolaga z varnim (elektronskim) poštnim predalom in ga ne vzpostavi niti v 15 dneh po 

pozivu Odvetniške zbornice Slovenije; 
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15. če nima odprtega fiduciarnega in transakcijskega računa, kadar ga v skladu z določbami tega 
zakona mora imeti, in tega v 15 dneh ne naredi niti po pozivu Odvetniške zbornice Slovenija; 

16. če ne izpolnjuje obveznosti stalnega strokovnega izobraževanja skladno s tem zakonom; 
17. če v roku 15 dni od prejema poziva Odvetniške zbornice Slovenije ne predloži ustreznih dokazil o 

izpolnjevanju obveznosti iz prvega odstavka 28. člena tega zakona; 
18. če zaposlenemu odvetniku preneha pogodba o zaposlitvi pri odvetniku ali odvetniški družbi, pa v 

roku treh mesecev ne nadaljuje z opravljanjem odvetniškega poklica individualno ali v odvetniški 
družbi v skladu z določbami tega zakona oziroma na podlagi delovnega razmerja pri odvetniku ali 
odvetniški družbi. 

(2) Tuji odvetnik, ki ima v Republiki Sloveniji pravico opravljati poklic pod poklicnim nazivom iz svoje 
matične države, se izbriše iz imenika odvetnikov tudi, če v svoji matični državi nima več pravice 
opravljati odvetniškega poklica. Izbris se izvrši po prejemu obvestila pristojnega organa 
odvetnikove matične države. 

(3) Sodišče mora o začetku postopka osebnega stečaja nad premoženjem osebe, ki je vpisana v imenik 
odvetnikov, nemudoma obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije. 

(4) Izbrisi iz razlogov po 2., 5. do 8. ter 10. do 18. točki prvega odstavka se izvršijo na podlagi 
pravnomočne odločbe organa iz drugega odstavka 11. člena tega zakona.  Izbris po  1. točki prvega 
odstavka se izvrši ob smrti, izbris iz razlogov po 3., 4. in 9. točki prvega odstavka pa se izvrši na 
podlagi pravnomočne odločbe.   
 

(5) Odvetniška zbornica Slovenije vodi in na svoji spletni strani javno objavlja seznam izbrisov iz 
imenika odvetnikov iz razlogov po 1., 3., 4. in 9. točki prvega odstavka. Javna objava osebnega 
imena odvetnika skupaj z razlogom izbrisa traja eno leto od izbrisa. 

Nezdružljivost z opravljanjem odvetniškega poklica 
17. člen 

 
Z opravljanjem odvetniškega poklica je nezdružljivo: 

1. opravljanje sodniške ali tožilske pravosodne službe;  
2. opravljanje državnega odvetništva; 
3. opravljanje notariata; 
4. opravljanje plačane državne ali samoupravne lokalne funkcije; 
5. opravljanje poslov, ki so nezdružljivi z neodvisnostjo, ugledom in neoporečnostjo, ki jih zahteva 

opravljanje odvetništva, ali zaradi katerih bi bilo lahko okrnjeno zaupanje v odvetniško neodvisnost 
oziroma v verodostojnost njegovega dela. 

 Odvetnik specialist 
18. člen 

 
(1) Odvetniku, ki ima v Republiki Sloveniji pridobljen naslov magister pravnih znanosti, strokovni naslov 
specialista določene smeri specializacije ali je zaključil študijski program za izpopolnjevanje s področja 
prava v obsegu najmanj 20 kreditnih točk po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) ali 
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primerljivemu sistemu in je v okviru tega programa izdelal zaključno nalogo, ali je v tujini končal 
enakovredno izobraževanje, se na njegovo zahtevo prizna status odvetnika-specialista na področju, za 
katerega je podal zahtevo, če je najmanj pet let opravljal odvetniški poklic oziroma pravosodno funkcijo 
na tem področju. 

(2) Odvetniku, ki mu je bil podeljen naziv doktorja pravnih znanosti ali ki je bil izvoljen v naziv docenta, 
izrednega ali rednega profesorja pravne fakultete, se prizna status odvetnika-specialista s pravnega 
področja, na katerem je opravljal pedagoško in znanstveno delo, tudi če ne izpolnjuje pogoja petletne 
prakse iz prejšnjega odstavka. 

(3) O zahtevi iz prvega odstavka tega člena odloča organ iz drugega odstavka 11. člena tega zakona. Zoper 
njegovo odločbo ni pritožbe. 

(4) Odvetnik lahko pri svojem imenu označi pravno področje, za katero ima priznan status odvetnika 
specialista, in poklicni naziv, ki ga ima pravico uporabljati v skladu s tem zakonom. 

(5) Odvetniška zbornica Slovenije vodi register specializiranih področij dela za odvetnike. 

Dolžnost opravljanja poklica 
19. člen 

(1) Odvetnik mora odvetniški poklic opravljati dejansko in stalno, če zakon ne določa drugače.  

(2) Odvetnik prosto odloča, ali bo prevzel zastopanje stranke, ki se je nanj obrnila.  

Storitve brezplačne pravne pomoči in zastopanje po uradni dolžnosti 
20. člen 

(1) Odvetnik prosto odloča, ali se bo uvrstil na seznam zagovornikov po uradni dolžnosti oziroma seznam 
odvetnikov, ki izvajajo storitve brezplačne pravne pomoči ali na druge primerljive sezname, kjer je naročnik 
in plačnik država. Če se odvetnik odloči, da se bo uvrstil na posamezni seznam, ne sme odkloniti zastopanja 
stranke, če ga kot zagovornika po uradni dolžnosti ali izvajalca storitev brezplačne pravne pomoči in v 
drugih primerih, ki jih določa zakon, v skladu z zakonom postavi sodišče. V tem primeru lahko odvetnik 
odkloni zastopanje le, če obstajajo razlogi, zaradi katerih mora odkloniti zastopanje, ali iz drugih 
upravičenih razlogov. Kot upravičen razlog se šteje predvsem prezasedenost ali neporavnane zapadle 
obveznosti naročnika in plačnika. 

(2) Odvetnik je dolžan na področjih, kjer se zahteva določeno strokovno znanje (drugi primerljivi seznami 
iz  prvega odstavka tega člena), opraviti ustrezna izobraževanja skladno s 6. členom tega zakona. 

(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena je organ ali sodišče, ki odvetnika postavi kot zagovornika po 
uradni dolžnosti ali kot izvajalca storitev brezplačne pravne pomoči in v drugih primerih, ki jih določa zakon, 
dolžan odvetniku, kot izvajalcu, na lastne stroške pred pričetkom izvajanja storitev zagotoviti kopije 
celotne spisovne dokumentacije in nositi te stroške ves čas postopka, dokler odvetnik opravlja delo po 
odločbi organa. 
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(4) Odvetnik lahko Odvetniški zbornici Slovenije kadarkoli predlaga izbris s seznama odvetnikov iz prvega 
odstavka tega člena.  

(5) Sezname odvetnikov iz prvega odstavka tega člena vodi Odvetniška zbornica Slovenije, ki v sezname 
vnaša tudi vse spremembe in dopolnitve. Seznami so objavljeni na spletnem portalu Odvetniške zbornice 
Slovenije in so jih sodišča dolžna spremljati in v primerih iz prvega odstavka tega člena postavljati odvetnike 
iz objavljenih seznamov in po razporeditvi, kot to izhaja iz seznamov. V primeru spora ali nejasnosti glede 
posameznih seznamov pojasnilo poda Odvetniška zbornica Slovenije.   

Prepoved delovanja 
21. člen 

(1) Odvetnik ne sme opravljati odvetniške storitve, če je v isti zadevi zastopal nasprotno stranko, če je 
nasprotno stranko zastopal odvetnik, ki dela v isti odvetniški družbi, ali je kot zaposleni odvetnik, odvetniški 
kandidat ali odvetniški pripravnik delal pri odvetniku ali v odvetniški družbi, ki je v isti zadevi zastopala 
nasprotno stranko, če je bil v isti zadevi sodnik, državni tožilec, pooblaščena uradna oseba organov za 
notranje zadeve ali uradna oseba v upravnem postopku in v drugih primerih, določenih z zakonom. 

(2) Odvetnik ne sme prevzeti zastopanja stranke tudi v primeru, če so podane okoliščine, zaradi katerih bi 
imel sam ali odvetniki iz iste odvetniške pisarne ali druge stranke, ki jih odvetnik ali odvetniška pisarna že 
zastopa, nasprotujoče interese, razen, če stranka s tem informirano in pisno soglaša. 

(3) Če odvetnik zastopa v zadevi več strank, pa mu ena izmed strank prekliče pooblastilo, lahko nadaljuje 
z zastopanjem preostalih strank v isti in v morebitnih drugih zadevah, tudi če so interesi med stranko, ki 
mu je preklicala pooblastilo, in preostalimi strankami nasprotujoči. 

Zaupnost razmerja med stranko in odvetnikom 
22. člen 

 
Odvetnik mora varovati kot poklicno tajnost vse, kar mu je zaupala stranka z namenom poiskati pravno 
pomoč (odvetniška poklicna tajnost). Ta dolžnost veže tudi vse druge osebe, ki delajo pri odvetniku, 
oziroma se v vlogi sodnika, ki vodi preiskavo odvetniške pisarne, ali kako drugače, seznanijo z odvetniško 
poklicno tajnostjo. 

Odvetniška zasebnost 
23. člen 

(1) Odvetnik ima zaradi varstva zasebnosti strank ter zaradi posebnega medsebojnega zaupanja in 
pričakovanja zaupnosti, kar tvori jedro razmerja med odvetnikom in njegovo stranko, pravico do 
zasebnosti na poklicnem področju (odvetniška zasebnost). 

(2) Odvetniška zasebnost obsega podatke, ki jih je stranka z namenom poiskati pravno pomoč, delila z 
odvetnikom, in vso komunikacijo med odvetnikom in stranko, ne glede na obliko. Vse podatke in 
komunikacijo mora odvetnik varovati kot poklicno tajnost v skladu s 22. členom tega zakona. 
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(3) Prostorski vidik odvetniške zasebnosti se nanaša na vse prostore, kjer odvetnik opravlja svojo 
dejavnost, zlasti na odvetniško pisarno odvetnika oziroma odvetniške družbe, odvetnikovo bivališče, 
prevozno sredstvo, počitniško bivališče, elektronske nosilce podatkov, oblačne storitve in povsod drugod, 
kjer se nahajajo podatki iz drugega odstavka tega člena.  

(4) Odvetniška zasebnost se v enakem obsegu kot za odvetnika razteza tudi na odvetniške kandidate 
oziroma pripravnike in na administrativno osebje.  

(5) Državni organi in organizacije ter druge osebe z javnimi pooblastili so dolžni spoštovati zaupnost 
privilegirane komunikacije med odvetnikom in njegovo stranko in se vzdržati vsakih posegov vanjo, ne 
glede na to, ali se zapisi take komunikacije nahajajo pri odvetniku ali pri stranki. Za zaupno privilegirano 
komunikacijo se šteje tudi vsa komunikacija med odvetniki, ki se nanaša na varovanje zaupnega razmerja 
med stranko in odvetnikom. 

Pripor odvetnika 
24. člen 

(1) Zoper odvetnika ne sme biti odrejen pripor v kazenskem postopku, ki je uveden proti njemu zaradi 
suma kaznivega dejanja, storjenega pri opravljanju odvetniškega poklica, brez poprejšnjega dovoljenja 
senata treh sodnikov sodišča druge stopnje, ustanovljenega za območje sodišča prve stopnje, pri katerem 
se vodi postopek. 

(2) O odreditvi pripora sodišče nemudoma obvesti Odvetniško zbornico Slovenije, ki ima v postopku 
pravico podati svoje stališče zaradi zavarovanja pravic tretjih – strank odvetnika ali odvetniške družbe. 

Preiskovalna dejanja pri odvetniku 
25. člen 

(1) Preiskava odvetniške pisarne in drugih prostorov odvetnika 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. 

(2) Preiskava elektronske naprave, zasežene odvetniku ali osebi, ki dela v odvetniški pisarni, se lahko opravi 
le na podlagi sodne odredbe in le glede podatkov, ki so določno opredeljeni v odredbi o preiskavi. 

(3) Odvetnik in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije morata biti seznanjena z vsemi preiskovalnimi 
dejanji, kadar se ta opravljajo pri odvetniku. 

(4) Če ima odvetnik, čigar prostori se preiskujejo ali čigar predmeti se nameravajo zaseči, kot pooblaščenca 
odvetnika, mora ta biti seznanjen z vsemi preiskovanimi dejanji in ima pravico biti navzoč pri njihovem 
izvajanju. 

(5) Prisotnost in sodelovanje predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije, ki je odvetnik, pri preiskovalnih 
dejanjih, je odvetniška storitev. 

Preiskava odvetniške pisarne 
26. člen  
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(1) Odvetnik in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije imata pravico biti navzoča pri preiskavi 
odvetniške pisarne in drugih prostorov odvetnika. Brez navzočnosti predstavnika Odvetniške zbornice 
Slovenije se preiskovalno dejanje ne sme opraviti. 
 

(2) Ob izvedbi preiskovalnega dejanja imata odvetnik in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije pravico 
ustno zahtevati varstvo pred vpogledom in razkritjem podatkov, ki so varovani z odvetniško zasebnostjo. 

(3) Če odvetnik ali predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije 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 organ, ki je opravljal 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 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 treba, pa tudi v kazenski spis zadeve, in odločiti v čim krajšem času s sklepom o zasegu 
listin.  

(6) Pred odločitvijo sodnik pristojnega okrožnega sodišča zasliši odvetnika, čigar prostori so se preiskovali, 
predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije, ki je bil navzoč pri preiskavi, in osebo, ki je izvajala 
preiskovalno dejanje, po potrebi pa tudi pristojnega državnega tožilca. V prisotnosti teh oseb lahko sodnik 
odpre zapečateno listino, vendar jo lahko poleg njega vpogledata le še odvetnik, čigar prostori so se 
preiskovali, in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije, ki je bil navzoč pri preiskavi.  

(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. Če sodnik ugotovi, da je zaseg 
listine dopusten, odloči o zasegu s sklepom, ki mora biti obrazložen.  

(8) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka imata pravico do pritožbe v roku treh dni od njegove vročitve 
odvetnik, čigar prostori so se preiskovali, in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije, ki je bil navzoč pri 
preiskavi. Pritožba zadrži izvršitev zasega. O pritožbi odloči pristojno višje sodišče v roku treh dni po njenem 
prejemu s sklepom, ki se vroči pritožniku, preiskovalnemu sodniku in policiji, če ji je preiskovalni sodnik 
prepustil izvršitev preiskovalnega dejanja. Do odločitve o njej se listina v zapečateni obliki hrani pri sodniku, 
ki je njen zaseg dovolil.  

(9) S pritožbo iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavljajo očitki glede ustavnosti oziroma zakonitosti sodne 
odredbe, s katero je bilo dovoljeno preiskovalno dejanje, ter varstvo pred vpogledom in razkritjem 
podatkov, ki so varovani z odvetniško zasebnostjo, tako da vpogled vanje in zaseg nosilcev podatkov ni 
dopusten. 

Preiskava elektronske naprave 
27. člen 
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(1) Za izvedbo preiskovalnega dejanja preiskave elektronske naprave se smiselno uporabljajo pravila iz 
prejšnjega člena, kolikor ni v tem členu izrecno določeno drugače.  

(2) Preiskovalci smejo, če odvetnik ali predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije ugovarjata vpogledu v 
elektronsko napravo, zgolj zavarovati njeno vsebino, ne da bi v to vsebino vpogledovali. Zavarovanje 
podatkov iz zasežene elektronske naprave je njihova shranitev na drug ustrezen nosilec podatkov oziroma 
izdelava istovetne kopije celotnega nosilca podatkov. V tem primeru se zapečati nosilec podatkov, na 
katerem je zavarovana vsebina. Če nič od navedenega tehnično ni mogoče, se zapečati celotna  elektronska 
naprava. 

(3) Ob  pregledu vsebine elektronske naprave imata odvetnik in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije 
pravico biti navzoča. Če sodnik postavi sodnega izvedenca, ta svoje delo opravlja v prostorih sodišča, ob 
navzočnosti sodnika, odvetnika in predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije, če se odzoveta vabilu, in 
preiskovalnega sodnika oziroma oseb, ki izvajajo preiskovalno dejanje. 

(4) Po pregledu vsebine elektronske naprave sodnik izvede zaslišanje ob smiselni uporabi šestega odstavka 
26. člena tega zakona in odloči, kateri podatki z elektronske naprave in na kakšen način se izročijo 
preiskovalcem, kateri pa se vrnejo odvetnikom oziroma v primeru izdelane kopije nosilca zaradi 
zavarovanja nemudoma uničijo. 

III. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

Zavarovanje odvetnika in odvetniške družbe  
28. člen  

(1) Vsak odvetnik, odvetniška družba in podružnica tuje odvetniške družbe mora pred vpisom v imenik 
odvetnikov zagotoviti zavarovanje odvetniške poklicne odgovornosti pri zavarovalnici, ter Odvetniški 
zbornici Slovenije posredovati dokazilo o sklenjenem zavarovanju. Odvetnik oziroma odvetniška družba 
morata imeti v času opravljanja odvetniškega poklica ves čas sklenjeno veljavno zavarovanje odvetniške 
poklicne odgovornosti ter Odvetniški zbornici Slovenije najkasneje 8 dni po izteku veljavne zavarovalne 
police posredovati ustrezna dokazila. Za civilno odvetniško družbo se šteje, da ima sklenjeno zavarovanje 
po tem členu, če Odvetniški zbornici Slovenije posreduje dokazilo o sklenjenem zavarovanju za vsakega 
izmed odvetnikov družbenikov v civilni družbi. 

(2) Minimalna višina zavarovalne vsote za odvetnika in odvetniške družbe, ki ne presegajo letnega prometa 
100.000 EUR znaša 250.000,00 EUR za vsak zavarovalni primer ne glede na to, na kakšen način opravlja 
svoj poklic. Minimalna višina zavarovalne vsote za druge odvetniške družbo znaša 1.000.000,00 EUR za 
vsak zavarovalni primer.  

 (3) Odvetniška zbornica Slovenija ima pravico vsakoletno uskladiti višino zahtevane zavarovalne vsote, ki 
je višja od minimalne. 

(4) Z zavarovanjem mora biti krita škoda zaradi hude malomarnosti, napake ali opustitve poklicne dolžnosti 
odvetnika in pri njem zaposlenih oziroma odvetnika družbe in drugih, ki so v družbi zaposleni. 

(5) Izključitev ali časovna omejitev odgovornosti zavarovalnice po prenehanju zavarovanja je nedopustna. 
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(6) Zavarovalnice morajo Odvetniško zbornico Slovenije takoj in brez poziva obvestiti o vseh okoliščinah, 
ki predstavljajo omejitev ali prenehanje zavarovanja odvetniške poklicne odgovornosti. Zavarovalnice so 
dolžne na zahtevo Odvetniške zbornice Slovenije v roku dveh tednov podati informacijo o takšnih 
okoliščinah, sicer se šteje, da je podano nadaljnje kritje zavarovalnice. 

Fiduciarni račun 
29. člen 

(1) Odvetnik in odvetniška družba, ki je pravna oseba, morajo imeti odprt fiduciarni račun. Odvetnik, ki 
opravlja odvetništvo v okviru civilne odvetniške družbe, mora imeti odprt fiduciarni račun, razen v primeru, 
ko pogodba o ustanovitvi civilne odvetniške družbe določa, da vsi člani civilne odvetniške uporabljajo 
skupni fiduciarni račun, ki ga odpre eden izmed odvetnikov, članov civilne odvetniške družbe.  

(2) O odprtju fiduciarnega računa je treba obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije najkasneje v roku 15 dni 
po vpisu v imenik odvetnikov. Obvestilu je treba priložiti pogodbo o vodenju fiduciarnega računa. 

(3) Na fiduciarni račun se lahko sprejemajo samo sredstva strank,  ki izvirajo iz pravnih razmerij, v katerih 
jih zastopa  odvetnik ali odvetniška družba, ki je pravna oseba. 

(4) Sredstva na fiduciarnem računu iz prejšnjega odstavka so izvzeta iz postopkov izvršbe in zavarovanja 
zoper odvetnika in odvetniško družbo, ne spadajo v stečajno maso odvetnika in odvetniške družbe in niso 
predmet zapuščine odvetnika. 

Prevzemnik in začasni prevzemnik odvetniške pisarne 
30. člen 

 (1) Prevzemnik in začasni prevzemnik odvetniške pisarne odvetnika ali odvetniške družbe razpolagata s 
sredstvi na fiduciarnem računu v skladu z določbami tega zakona. Prevzemnik ali začasni prevzemnik sta 
dolžna in upravičena urediti vsa razmerja, ki so vezana na fiduciarni račun in so nastala do prevzema.  

(2) Banka, pri kateri je fiduciarni račun odprt, je prevzemniku in začasnemu prevzemniku dolžna omogočiti 
razpolaganje s fiduciarnim računom. Banka, kjer je fiduciarni račun odprt, je prevzemniku ali začasnemu 
prevzemniku dolžna predložiti vse podatke o sredstvih na fiduciarnem računu in vodenju fiduciarnega 
računa odvetnika ali odvetniške pisarne, katerega prevzemnik je in sprejeti vsa nakazila in plačila s strani 
prevzemnika in začasnega prevzemnika iz tega računa ter na njegovo zahtevo račun tudi zapreti. 

(3) Prevzemnik ali začasni prevzemnik morata v roku 60 dni po zaprtju računa narediti poročilo o 
poslovanju z računom in ga predložiti Odvetniški zbornici Slovenije, skupaj s poročilom o prevzemu zadev 
odvetniške pisarne. 

(4) Prevzemnik in začasni prevzemnik sta dolžna stranke odvetnika ali odvetniške družbe, ki jo prevzemata, 
zastopati v vseh nujnih zadevah. Za nujne zadeve se štejejo tiste zadeve, kjer bi zamuda roka povzročila 
stranki težko popravljivo škodo. Dolžnost zastopanja v nujnih zadevah preneha po odpovedi oziroma po 
preklicu pooblastila. 
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(5) Prevzemnik in začasni prevzemnik sta v svojstvu prevzemnika dolžna ravnati s skrbnostjo strokovnjaka, 
pri čemer ne odgovarjata za tiste kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica, ki so nastale v 
posledici prevzema, ne da bi se prevzemnik in začasni prevzemnik dolžnosti, ki ni bila izpolnjena, sploh 
zavedala in imela možnost preprečiti nastanek njene kršitve. 

Pridobivanje osebnih podatkov in dokazil o podatkih iz uradnih evidenc 
31. člen  

(1) Za potrebe opravljanja odvetniških storitev ima odvetnik pravico pridobiti osebne podatke in druge 
podatke oziroma dokazila o podatkih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

 (2) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil so ne glede na 
določbe drugih zakonov, ki določajo posredovanje osebnih ali drugih podatkov, dolžni brez privolitve 
posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali privolitve pravne osebe, na katero se podatki 
nanašajo, brezplačno dati odvetniku podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v 
posamični zadevi in to v roku 8 dni od dneva, ko prejmejo pisno zahtevo odvetnika ali zahtevo odvetnika 
vloženo po elektronski poti. 

(3) Enaka dolžnost veže tudi izvajalce javnih služb. 

(4) Obveznost posredovanja podatkov velja tudi za podatke iz tujine, s katerimi razpolagajo državni organi, 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb iz prejšnjega 
odstavka v Republiki Sloveniji. 

(5) Odvetnik ne more pridobiti osebnih podatkov oziroma dokazil, če so le ti na podlagi posebnih zakonskih 
določb dostopni le pooblaščenim organom ali če jih kot zaupne varuje drug zakon, razen če gre za osebne 
podatke, ki jih je po določilih postopkovnih pravil treba navesti v vlogi, s katero se začne pravni postopek, 
ali če gre za podatke o premoženju osebe, zoper katero odvetnikova stranka vodi, oziroma izkaže 
verjetnost pravnega interesa za vodenje pravnega postopka s premoženjskopravnimi učinki. 

Odvetniško pooblastilo 
32. člen  

(1) Stranka lahko za zastopanje pooblasti odvetnika ali odvetniško družbo. 

(2) Pooblastilo, podeljeno odvetniku posamezniku velja za vse odvetnike, odvetniške kandidate in 
odvetniške pripravnike, zaposlene pri odvetniku posamezniku.  

(3) Če je za zastopanje stranke pooblaščena odvetniška družba ali civilna odvetniška družba, se šteje, da so 
za zastopanje stranke v razmerju do sodišč, državnih organov, organov z javnimi pooblastili ali tretjih oseb, 
posamezno pooblaščeni tudi vsi v njej zaposleni odvetniki in družbeniki civilne odvetniške družbe, ki so 
odvetniki. Če zakon določa, da odvetniški kandidati ali odvetniški pripravniki lahko nadomeščajo odvetnika, 
ali če takšno upravičenje izhaja iz splošnih pravil o zastopanju, se šteje, da so za zastopanje stranke v teh 
zadevah pooblaščeni tudi odvetniški kandidati ali odvetniški pripravniki, ki so zaposleni v odvetniški družbi 
ali pri družbeniku civilne odvetniške družbe. 
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(4) Ko odvetniška družba ali civilna odvetniška družba zastopa stranko v razmerju do sodišč, državnih 
organov, organov z javnimi pooblastili ali tretjih oseb, se v skladu s predhodnim odstavkom šteje, da 
odvetniško družbo zastopajo odvetniki, zaposleni odvetniki, odvetniški kandidati ali odvetniški pripravniki, 
ki opravijo posamezno dejanje zastopanja stranke.   

(5) Odvetnik ima v mejah pooblastila, skladno z zakonom, pravico opraviti vsako pravno dejanje, za 
katerega oceni, da lahko koristi stranki, ki jo zastopa. 

(6) Pri zastopanju stranke je odvetnik dolžan ravnati vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške 
poklicne etike. 

Odpoved in preklic pooblastila 
33. člen 

(1) Stranka lahko pooblastilo ob vsakem času prekliče, odvetnik pa ga lahko ob vsakem času odpove.  

(2) Po odpovedi pooblastila je odvetnik dolžan še trideset dni opravljati dejanja za stranko, ki ji je 
odpovedal pooblastilo, če je treba odvrniti kakšno škodo, ki bi lahko nastala za stranko v tem času.  

(3) Dolžnost iz prejšnjega odstavka ne veže odvetnika, če stranka prekliče pooblastilo. 

(4) Stranka, ki je pooblastilo preklicala ali odvetnik, ki je odpovedal pooblastilo, sta dolžna o tem obvestiti 
sodišče oziroma drug organ pred katerim teče postopek. 

Prenehanje zastopanja 
34. člen 

(1) Po prenehanju zastopanja mora odvetnik na zahtevo in na stroške stranke slednji izročiti njene listine 
v izvirniku in spise, vključno s tistimi, ki jih je pridobil po 31. členu tega zakona. 

(2) Če odvetnikovo delo in stroški zastopanja niso plačani, ima odvetnik pravico na strankine stroške zase 
izdelati prepise listin, ki so potrebni zaradi ugotovitve plačila njegovega dela in stroškov. 

(3) Odvetnik stranki ni dolžan izročiti osnutkov pisanj, njenih pisem odvetniku in drugih zaupnih pisanj ter 
dokazil o izvršenih in njemu še nepovrnjenih plačilih.  

(4) Odvetnik mora hraniti spise pet let po prenehanju zastopanja stranke, po preteku tega časa pa jih lahko 
uniči. Če se odvetnik odloči za uničenje po tem odstavku, se spise uniči na način, ki ga določi statut 
Odvetniške zbornice Slovenije. 

Označevanje odvetnikovih vlog in listin 
35. člen 

(1) Vsako vlogo in listino, ki jo sestavi odvetnik, mora odvetnik opremiti s svojim osebnim imenom in 
podpisom, razen, če stranke zavrnejo tako označevanje ali če pri določenem tipu listin označevanje ni 
običajno. 
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(2) Prvi odstavek velja tudi za odvetnika, ki opravlja odvetniški poklic v odvetniški družbi. 

Zastopanje na podlagi odločbe 
36. člen 

 
(1) Kadar stranko zastopa odvetnik na podlagi odločbe sodišča, drugega državnega organa ali Odvetniške 
zbornice Slovenije, ima enake pravice in obveznosti, kot  jih določa ta zakon.  

(2) Šteje se, da se odločba nanaša na odvetnika posameznika ali odvetniško družbo, v kolikor je imenovan 
odvetnik, ki je pri odvetniku posamezniku ali odvetniški družbi zaposlen.  

Substitucija 
37. člen 

(1) Pri zastopanju strank lahko odvetnika posameznika ali odvetniško družbo nadomešča drug odvetnik ali 
druga odvetniška družba (substitucija). 

Plačilo odvetniških storitev 
38. člen 

(1) Odvetnik je upravičen do plačila za opravljene odvetniške storitve in do povračila izdatkov v zvezi z 
opravljenimi storitvami po odvetniški tarifi. 

(2) Odvetniška tarifa določa način vrednotenja, obračunavanja in plačila cen odvetniških storitev in 
izdatkov, ki so jih stranke in naročniki dolžni plačati odvetnikom oziroma odvetniškim družbam za 
opravljene odvetniške storitve.  

(3) Odvetniško tarifo so dolžni uporabljati vsi odvetniki za obračunavanje odvetniških storitev slovenskim 
rezidentom, opravljenih na območju Republike Slovenije, razen, če se odvetnik oziroma odvetniška družba 
v skladu s tem zakonom s stranko dogovori drugače. Strankam nerezidentom sme odvetnik obračunati 
odvetniške storitve po tarifi, ki velja v državi, kjer je taka stranka rezident, v odsotnosti take tarife pa po 
odvetniški tarifi. 

(4) Odvetnik je dolžan stranki izstaviti obračun opravljenih odvetniških storitev. 

(5) Odvetnik ima pravico, da od denarnih zneskov, ki jih je prejel za stranko, obdrži znesek plačila v skladu 
z odvetniško tarifo ali dogovorjenega plačila in stroškov za svoje delo. V primeru spora odvetnik obdrži 
sporni znesek na fiduciarnem računu do razrešitve spora. 

(6) Sodišča in drugi organi uporabljajo pri odločanju o določitvi plačila in povračilu izdatkov odvetniškega 
zastopanja v postopkih odvetniško tarifo. Plačila odvetniških storitev in izdatkov se obračunavajo po 
odvetniški tarifi, ki velja na dan odločanja, če ni za posamezne primere z odvetniško tarifo drugače 
določeno. 

Dogovor o plačilu odvetniških storitev 
39. člen 
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(1) Odvetnik je upravičen do drugačnega plačila za svoje delo, kakor mu gre po odvetniški tarifi, če se o tem 
pisno dogovori s stranko. Tak dogovor lahko vsebuje tudi kombinacijo obračuna opravljenih storitev po 
odvetniški tarifi in drugih metodah. Odvetnik in stranka lahko skleneta pisni dogovor o plačilu odvetniških 
storitev, kot je določeno v odvetniški tarifi, ali v določenem fiksnem (pavšalnem) znesku, ali z denarno 
vrednostjo za vsako uro opravljene storitve, ali v odstotku od vrednosti pridobljene koristi oziroma v 
odvisnosti od uspeha (plačilo po uspehu) ali na podlagi druge metode, določno zapisane v pisnem dogovoru 
s stranko.  Dogovor o plačilu lahko vsebuje tudi kombinacijo posameznih zgoraj navedenih metod obračuna. 

(2) Dogovor o plačilu v odstotku od vrednosti pridobljene koristi (plačilo po uspehu) se lahko sklene v 
ocenljivih zadevah. V dogovoru, sklenjenem s pravno osebo, se lahko določi nagrada v odstotku brez 
omejitev, v dogovoru s fizično osebo pa ne sme presegati 25 odstotkov od pridobljene čiste vrednosti 
premoženjske koristi, razen v primeru, če odvetnik prevzame kritje vseh stroškov postopka. V tem primeru 
plačilo po uspehu ne sme presegati 50 odstotkov čiste vrednosti premoženjske koristi za stranko. 

(3) Za čisto vrednost premoženjske koristi je šteti celotno korist, ki jo stranka prejme, kar v primeru 
denarnih zahtevkov obsega glavnico, obresti in vse stroške, v primeru nedenarnih zahtevkov pa v denarju 
izraženo protivrednost strankine koristi, pri čemer se odštejejo stroški, ki jih je predhodno za stranko kril 
odvetnik.  

(4) Dogovor o plačilu po uspehu je dopusten tudi v primeru, ko stranki grozi plačilo denarnega zneska ali 
nedenarna terjatev ali storitev. V takem primeru se za vsebino dogovora in za izračun premoženjske  koristi 
smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.   

(5) V dogovoru s pravno osebo je lahko določeno plačilo po uspehu tudi v neocenljivih zadevah, na način, 
da je plačilo odvisno od nastopa določenega dejstva (kot je na primer sklenitve pravnega posla, ustavitve 
postopka ali drugega uspeha v postopku, pridobitve dovoljenja ali soglasja) v okviru svetovanja ali 
postopka, glede katerega je med pravno osebo in odvetnikom sklenjen pisni dogovor. V takih primerih je 
lahko nagrada določena na kakršenkoli določljiv način.  

(6) Določbe tega člena o plačilu po uspehu se ne uporabljajo v primerih, ko se uporablja zakon, ki določa 
kolektivne tožbe in kolektivno poravnavo. 

(7) Plačilo za opravljene storitve se poveča za vsakokratni davek na dodano vrednost, če je odvetnik ali 
odvetniška družba zavezanec za plačilo tega davka. 

(8) Dogovor o plačilu mora biti sklenjen v pisni obliki ter ločen od pooblastila in drugih dogovorov. 

(9) Stranka mora biti v dogovoru o plačilu ali na kakršenkoli drug pisen način seznanjena z opozorilom glede 
določbe iz šestega odstavka tega člena. 

Plačilo za opravljene storitve brezplačne pravne pomoči in zastopanja po uradni dolžnosti 
40. člen  

(1) Odvetnik, postavljen po uradni dolžnosti, odvetnik, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči in 
odvetnik, ki izvaja druge primerljive storitve, kjer je naročnik in plačnik država, je upravičen do plačila za 
svoje delo v skladu z določili vsakokrat veljavne odvetniške tarife.  
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(2) Minister, pristojen za pravosodje, lahko za primere iz prvega odstavka tega člena, v soglasju z 
Odvetniško zbornico Slovenije, določi drugačen način obračuna po odvetniški tarifi. 

Odvetniška tarifa 
41. člen 

(1) Odvetniško tarifo sprejme Odvetniška zbornica Slovenije, po postopku, določenem v tem zakonu, tako 
da omogoča finančno samostojnost in neodvisnost odvetništva, proporcionalnost vrednosti odvetniške 
storitve z vrednostjo predmeta odvetniške storitve in spoštovanje načela, da je stranka, ki v 
kontradiktornem pravnem postopku ne uspe, dolžna uspešni stranki plačati njene razumne in sorazmerne 
stroške. 

(2) Odvetniško tarifo in njene spremembe sprejme pristojni organ Odvetniške zbornice Slovenije po 
predhodnem soglasju Ministra za pravosodje.  

(3) Cene odvetniških storitev iz prejšnjega odstavka se uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin v 
Republiki Sloveniji, ki ga ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije. Uskladitev cen 
odvetniških storitev opravi Odvetniška zbornica Slovenije v mesecu marcu tekočega leta, če letni indeks 
cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem 
leto pred tem preseže 100. 

(4) Nova višina odvetniške tarife iz prejšnjega odstavka velja z dnem objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Objava nove višine v Uradnem listu RS se izvede na podlagi zahteve Odvetniške zbornice 
Slovenije. 

Odvetniško informiranje 
42. člen 

(1) Odvetnik je upravičen informirati javnost o svoji dejavnosti pod pogojem, da je informacija resnična in 
nezavajajoča, ne krši  zaveze o zaupnosti in je skladna z etičnimi zahtevami, ki veljajo za opravljanje 
odvetniškega poklica. 

(2) Odvetnik sme v okviru pravice do svobode izražanja v javnosti izražati svoje mnenje o aktualnih 
družbenih dogodkih. Pri tem se mora izogibati izjavam, ki lahko škodijo ugledu odvetniškega poklica ali 
ugledu pravosodja. 

(3) Odvetnikova osebna publiciteta v katerikoli medijski obliki, kot na primer v tisku, radiu, televiziji, v 
elektronskem komercialnem komuniciranju ali drugače, je dopustna le v obsegu izpolnitve zahtev iz 
prejšnjih odstavkov. 

(4) Določila tega člena veljajo tudi za vse zaposlene pri odvetniku ali odvetniški družbi.  

Prepovedane oblike informiranja 
43. člen 

Prepovedane oblike informiranja javnosti o opravljanju odvetniške dejavnosti in nastopanja na trgu so: 
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- vsako komercialno pojavljanje v medijih v nasprotju z 42. členom 
- navajanje odvetnikovih referenc o številu dobljenih pravdnih in drugih zadev, številu strank in 

njihovi pomembnosti, razen obveščanje o referencah, v katerih je dovoljeno, ob upoštevanju 
zaveze zaupnosti, navesti stranke ali posle,  

- sklicevanje na svojo prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, razen običajnih navedb v življenjepisu,  
- sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, 
- dajanje daril zaradi pridobivanja strank, 
- reklamiranje preko posrednikov, ki niso odvetniki, odvetniške družbe ali odvetniško združenje. 

Sedež odvetniške pisarne 
44. člen 

(1) Odvetnik prosto izbira in spreminja sedež svoje pisarne, mora pa o vsaki selitvi predhodno obvestiti 
Odvetniško zbornico Slovenije. 

(2) Odvetnik lahko izven svojega sedeža ustanovi podružnico, če ima opremo in prostore, ki so potrebni in 
primerni za opravljanje odvetniškega poklica. Vodenje podružnice mora biti zaupano odvetniku iz iste 
odvetniške pisarne.  

(3) Določila tega zakona o dejavnosti odvetnika oziroma odvetniške družbe se smiselno uporabljajo tudi za 
podružnico. 

(4) O ustanovitvi podružnice je odvetnik ali odvetniška družba dolžna obvestiti Odvetniško zbornico 
Slovenije v roku 30 dni od ustanovitve in pred začetkom poslovanja. 

(5) Podružnica lahko začne poslovati, ko pridobi soglasje organa iz drugega odstavka 11. člena in se vpiše 
v imenik odvetniških družb  pri Odvetniški zbornici Slovenije. 

IV. ODVETNIŠKA DRUŽBA 

Splošno 
45. člen 

(1) Odvetniška družba se lahko ustanovi kot odvetniška družba, ki je pravna oseba ali kot civilna odvetniška 
družba. 

(2) Če zakon ne določa drugače, se za civilno odvetniško družbo smiselno uporabljajo določbe tega zakona, 
ki veljajo za odvetniško družbo, ki je pravna oseba. 

(3) Odvetniška družba, ki je pravna oseba, se lahko ustanovi kot družba z neomejeno osebno 
odgovornostjo družbenikov za obveznosti družbe ali kot družba z omejeno odgovornostjo družbenikov za 
obveznosti družbe. 

(4) Odvetnik posameznik se lahko preoblikuje v odvetniško družbo ob smiselni uporabi določb zakona, ki 
ureja gospodarske družbe in zakona, ki ureja plačilo dohodnine, ki veljajo za preoblikovanje 
pravnoorganizacijske oblike samostojni podjetnik.  
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Ustanovitev  
46. člen 

(1) Za ustanovitev in poslovanje odvetniške družbe, ki je pravna oseba, se uporabljajo predpisi o 
gospodarskih družbah, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(2) Za ustanovitev in poslovanje civilne odvetniške družbe se uporabljajo pravila o civilnopravni družbeni 
pogodbi, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Dejavnost 
47. člen 

(1) Dejavnost odvetniške družbe je opravljanje odvetništva skladno s 4. členom tega zakona. Odvetniška 
družba lahko oddaja lastne nepremičnine v najem.  

Družbeniki 
48. člen 

(1) Družbeniki odvetniške družbe, ki je pravna oseba, so lahko samo odvetniki in tuji odvetniki, ki so vpisani 
v ustrezen imenik odvetnikov in ki v tej družbi nameravajo opravljati odvetniški poklic. Družbeniki so lahko 
tudi posamezniki, ki so v odvetniški družbi do upokojitve opravljali odvetniški poklic kot odvetniki. 
Družbeniki ne smejo opravljati odvetniškega poklica v drugih odvetniških družbah. Vsaj polovica deležev 
osnovnega kapitala odvetniške družbe mora pripadati odvetnikom, ki v odvetniški družbi opravljajo 
odvetniški poklic.  

(2) Družbeniki civilne odvetniške družbe so lahko samo odvetniki posamezniki in tuji odvetniki, ki so vpisani 
v ustrezen imenik odvetnikov ter odvetniške družbe in tuje odvetniške družbe, ki so vpisane v ustrezen 
imenik odvetniških družb. Družbeniki civilne odvetniške družbe ne smejo opravljati odvetniškega poklica v 
drugih odvetniških družbah. 

(3) Poslovodja odvetniške družbe je lahko samo odvetnik, ki v tej odvetniški družbi opravlja odvetniški 
poklic. Posamezniki, ki so v odvetniški družbi do upokojitve opravljali odvetniški poklic kot odvetniki, lahko 
sodelujejo pri vodenju poslov odvetniške družbe, ki je pravna oseba in zastopajo odvetniško družbo skupaj 
z vsaj enim od poslovodij, ki v odvetniški družbi opravljajo odvetniški poklic.  

(4) V primeru upokojitve družbenika odvetniške družbe, ki je pravna oseba, lahko njegov izstop iz 
odvetniške družbe v skladu z družbeno pogodbo ali na podlagi družbene pogodbe sprejetih pravil 
odvetniške družbe začne učinkovati šele z določenim kasnejšim datumom, vendar najkasneje po preteku 
šestih letih let od upokojitve.  

(5) V primeru smrti družbenika odvetniške družbe se v družbi, ki je pravna oseba, lahko družbenikov delež 
z vsemi pripadajočimi pravicami prenese na dediče družbenika, če so ti dediči odvetniki in če to omogoča 
družbena pogodba ali na podlagi družbene pogodbe sprejeta pravila odvetniške družbe. V primeru, da 
dediči družbenika niso odvetniki, lahko ti dediči z deležem upravljajo in razpolagajo brez izvajanja 
glasovalnih pravic, vendar največ šest let po smrti družbenika, če to omogoča družbena pogodba, ali na 
podlagi družbene pogodbe sprejeta pravila odvetniške družbe.  
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(6) V primeru smrti družbenika civilne odvetniške družbe ta preneha, razen če preostali družbeniki 
nadaljujejo družbo. 

Zastopanje odvetniške družbe 
49. člen 

(1) Odvetniško družbo, ki je pravna oseba, v njenih razmerjih s tretjimi osebami v skladu z zakonom, ki 
ureja poslovanje gospodarskih družb, zastopa zakoniti zastopnik. 

(2) Civilno odvetniško družbo v njenih razmerjih s tretjimi osebami zastopajo vsi družbeniki, razen, če je 
zastopanje med družbeniki s pogodbo urejeno drugače. Družbeniki civilne odvetniške družbe v 
medsebojnih odnosih in v odnosih s strankami odgovarjajo solidarno. 

Zastopanje družbe v razmerjih s strankami 
50. člen 

(1) Odvetniško družbo v njenih razmerjih s strankami zastopa tudi vsak družbenik, ki v tej odvetniški družbi 
opravlja odvetniški poklic.  

(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za tuje odvetniške družbe in podružnice tujih 
odvetniških družb. 

Firma 
51. člen 

(1) Firma odvetniške družbe, ki je pravna oseba, mora vsebovati označbo, da opravlja odvetniško dejavnost 
ter označbo statusne oblike. Firma mora vsebovati tudi priimek enega ali več družbenikov ali bivših 
družbenikov pod pogoji iz četrtega odstavka tega člena in ne sme biti zavajajoča. V primeru odvisne družbe 
tuje odvetniške družbe, ustanovljene po 81. členu tega zakona, mora firma odvisne družbe vsebovati vsaj 
del firme tuje matične družb in ne sme biti zavajajoča. 

(2) Skrajšana firma odvetniške družbe mora vsebovati označbo, da opravlja odvetniško dejavnosti, označbo 
statusne oblike in priimek  vsaj enega družbenika ali bivšega družbenika pod pogojem iz četrtega odstavka 
tega člena. Skrajšana oznaka za opravljanje odvetniške dejavnosti je »o.p.« in priimek vsaj enega 
družbenika ali bivšega družbenika pod pogojem iz četrtega odstavka tega člena.  

(3) Civilna odvetniška družba mora uporabljati firmo, ki vsebuje priimek enega ali več družbenikov ali bivših 
družbenikov pod pogoji iz četrtega odstavka tega člena in označbo, da gre za civilno odvetniško družbo. 

(4) Če družbenik, čigar priimek je v firmi, preneha biti družbenik odvetniške družbe, lahko družba nadaljuje 
poslovanje pod dosedanjo firmo le z njegovim izrecnim soglasjem. Družbenik lahko določi tudi, da njegovi 
dediči ne morejo umakniti oziroma preklicati takšnega soglasja. 

Nameravana ustanovitev 
52. člen 
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(1) Nameravana ustanovitev odvetniške družbe, ki je pravna oseba, ali civilne odvetniške družbe se prijavi 
pri Odvetniški zbornici Slovenije na obrazcu, ki ga določi Odvetniška zbornica Slovenije. 

(2) Določbe o nameravani ustanovitvi se smiselno uporabijo tudi za vse statusne spremembe  odvetniških 
družb. 

(3) Prijava mora vsebovati: 

- navedbo imena in priimka ter prebivališča vsakega družbenika in poslovodje, 
- firmo in sedež družbe, 
- naslov morebitne podružnice, 
- navedbo imena in priimka ter prebivališča osebe, ki je pooblaščena za zastopanje, 
- vsebino družbene pogodbe, 
- druge podatke, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji v tem zakonu, 
- izjavo vseh družbenikov odvetniške družbe, da pod disciplinsko odgovornostjo potrjujejo 

pravilnost navedenih podatkov. 

(4) Po prejemu prijave iz prejšnjega odstavka izda organ iz drugega odstavka 11. člena tega zakona  soglasje 
za vpis odvetniške družbe, ki je pravna oseba, v sodni register. Zoper odločitev organa ni dovoljena 
pritožba. 

(5) Soglasje se lahko odreče samo, če niso izpolnjeni pogoji, ki jih ta zakon določa za ustanovitev in 
poslovanje odvetniške družbe. 

(6) Če Odvetniška zbornica Slovenije v dveh mesecih od prejema predloga za izdajo soglasja ne odloči o 
predlogu, se šteje, da je soglasje dano. 

(7) Prijavi za vpis odvetniške družbe v sodni register in vsem naknadnim spremembam vpisov je treba 
predložiti predhodno soglasje Odvetniške zbornice Slovenije o vpisu v sodni register.  

(8) Sklep o vpisu v sodni register je treba predložiti Odvetniški zbornici Slovenije v 8 dneh od vpisa.  

Prenehanje 
53. člen 

(1) Če s tem zakonom določeni pogoji za organizacijo in poslovanje odvetniške družbe, ki je pravna oseba, 
niso več izpolnjeni, odvetniška družba preneha z likvidacijo. 

(2) Prenehanje odvetniške družbe iz razlogov po prejšnjem odstavku ugotovi sodišče na predlog katerega 
od družbenikov ali Odvetniške zbornice Slovenije. Odvetniška družba ne sme več opravljati odvetniškega 
poklica od dne pravnomočnosti sklepa o likvidaciji. 

(3) Kot likvidacijski upravitelj odvetniške družbe, ki je v postopku prenehanja, je lahko postavljen zgolj 
odvetnik. 

(4) Odvetniška zbornica Slovenije določi prevzemnika takoj, ko ugotovi, da niso več izpolnjeni s tem 
zakonom določeni pogoji za organizacijo in poslovanje odvetniške družbe, ki je pravna oseba.  
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(5) Sodišče pred odločitvijo o prenehanju določi odvetniški družbi največ šestmesečni rok, v katerem mora 
svojo organizacijo in poslovanje uskladiti z določbami tega zakona. 

Dolžnost obveščanja  
54. člen 

 
(1) Sodišče mora o začetku insolvenčnega postopka nad odvetniško družbo, ki je pravna oseba, ter o izbrisu 
odvetniške družbe iz sodnega registra ali o statusnem preoblikovanju odvetniške družbe nemudoma 
obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije.  

(2) Za upravitelja v postopku zaradi insolventnosti odvetniške družbe je lahko imenovan le odvetnik. 

(3) Od pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega postopka odvetniška družba ne sme več opravljati 
odvetniške dejavnosti. 

Prepoved spremembe dejavnosti 
55. člen 

Sprememba glavne dejavnosti odvetniške družbe v dejavnost, ki ni odvetniška dejavnost je prepovedana. 

Opravljanje dejavnosti v nasprotju z zakonom kot razlog za izbris 
56. člen 

(1) Če s tem zakonom ni določeno drugače, je opravljanje dejavnosti odvetniške družbe, ki je v nasprotju z 
določili tega zakona, razlog za izbris iz imenika, ki ga vodi Odvetniška zbornica Slovenije in družba preneha 
na način, ki ga določa zakon o gospodarskih družbah. Izbris iz imenika, ki ga vodi Odvetniška zbornica 
Slovenije je tudi razlog za prenehanje civilne odvetniške družbe. 

(2) Kot razlog za izbris se šteje tudi, če odvetniška družba v roku 8 dni od prejema poziva Odvetniške 
zbornice Slovenije tej ne predloži ustreznih dokazil o izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 28. 
člena tega zakona.  

Poslovanje civilne odvetniške družbe 
57. člen 

(1) Civilna odvetniška družba lahko prične s poslovanjem, ko se vpiše v imenik odvetniških družb pri 
Odvetniški zbornici Slovenije.   

(2) Civilna odvetniška družba je dolžna zavarovati odvetniško poklicno odgovornost skladno z zakonom. 

(3) Civilna odvetniška družba je dolžna obveščati Odvetniško zbornico Slovenije o vseh spremembah v 
članstvu in spremembah družbene pogodbe. 

V. ZAPOSLENI ODVETNIK 

Splošna določba 
58. člen 
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Določbe, ki veljajo za odvetnika, se smiselno uporabljajo tudi za zaposlenega odvetnika.  

Sprememba statusa 
59. člen  

Zaposleni odvetnik mora v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi pri odvetniku ali odvetniški družbi k 
vlogi za opravljanje odvetniškega poklica kot odvetnik posameznik priložiti ustreza dokazila o izpolnjevanju 
pogojev po 8., 10., 11. in 13. točki prvega odstavka 9. člena tega zakona.  

VI. ODVETNIŠKI KANDIDAT 

Odvetniški kandidat 
60. člen 

(1) Oseba, ki izpolnjuje pogoje po tretjem odstavku tega člena, ki se pri odvetniku oziroma odvetniški 
družbi v skladu z določbami tega in posebnega zakona usposablja za pridobitev pravice opravljati 
odvetniški poklic, ima položaj odvetniškega kandidata. 

(2) Odvetniški kandidat ne sme samostojno in v svojem imenu opravljati odvetniškega poklica. 

(3) Odvetniški kandidat je lahko, kdor izpolnjuje pogoje iz 2. do 4., 6. in 7. točke ter 12. točke prvega 
odstavka 9. člena tega zakona in predloži pogodbo o zaposlitvi pri odvetniku oziroma pri odvetniški družbi. 

(4) V imenik odvetniških kandidatov se lahko ob pogoju dejanske vzajemnosti vpiše tudi tuj državljan iz 
države, ki ni članica Evropske unije, če izpolnjuje ostale pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(5) Odvetniški kandidat lahko začne opravljati delo, ko je vpisan v imenik odvetniških kandidatov. Za 
državljane države članice Evropske unije se smiselno uporablja tretji odstavek 71. člena tega zakona. 

(6) O vpisu in izbrisu iz imenika odvetniških kandidatov odloča organ iz drugega odstavka 11. člena tega 
zakona. Zoper odločitev organa ni dovoljena pritožba. 

(7) Pogoj dejanske vzajemnosti iz četrtega odstavka tega člena ugotavlja Odvetniška zbornica Slovenije.  

Delo in  izobraževanje odvetniških kandidatov 
61. člen 

(1) Pri opravljanju dela mora odvetniški kandidat upoštevati pravila poklicnega ravnanja, ki veljajo za 
odvetnike ter pri delu ravnati vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike. 

(2) Odvetnik oziroma odvetniška družba morata skrbeti za poklicno izobraževanje svojega odvetniškega 
kandidata in mu omogočiti, da se vsestransko usposablja za samostojno opravljanje odvetniškega poklica. 

Nadomeščanje odvetnika  
62. člen 
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Odvetniški kandidat lahko nadomešča odvetnika pri vseh opravilih iz 4. člena tega zakona, ne more pa ga 
nadomeščati pri zastopanju pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike 
Slovenije. 

Sprememba delodajalca 
63. člen 

O nadaljevanju dela pri drugem odvetniku ali odvetniški družbi morata odvetnik ali odvetniška družba ter 
odvetniški kandidat obvestiti zbornico in obvestilu priložiti pogodbo o zaposlitvi pri odvetniku ali odvetniški 
družbi. 

Izbris iz imenika odvetniških kandidatov 
64. člen 

(1) Odvetniški kandidat se izbriše iz imenika odvetniških kandidatov: 

1. če izjavi, da ne želi več delati pri odvetniku oziroma odvetniški družbi, 
2. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje dela 

odvetniškega kandidata, 
3. če je odvetnik ali odvetniška družba pri kateri dela, izbrisana iz imenika, ki ga vodi Odvetniška 

zbornica Slovenije, 
4. če odvetnik oziroma odvetniška družba odpove pogodbo o zaposlitvi in odvetniški kandidat v roku 

30 dni od vročitve odpovedi ne sklene nove pogodbe o zaposlitvi z drugim odvetnikom oziroma 
odvetniško družbo, 

5. če brez opravičenega razloga več kot tri mesece ne opravlja dela pri odvetniku, 
6. če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati delo pri odvetniku oziroma 

odvetniški družbi, 
7. če ne izpolnjuje obveznosti stalnega strokovnega izobraževanja skladno s tem zakonom, 
8. v primerih, ki jih ta zakon določa za izbris odvetnika iz imenika odvetnikov.  

(2) Izbris iz razloga po 6. točki prejšnjega odstavka se opravi na podlagi pravnomočne odločbe 
disciplinskega organa. 

VII. ODVETNIŠKI PRIPRAVNIK 

Odvetniški pripravnik 
65. člen 

(1) Kdor se pri odvetniku ali odvetniški družbi v skladu z določbami tega in posebnega zakona usposablja 
za pridobitev pravice opravljati pravniški državni izpit, ima položaj odvetniškega pripravnika. 

(2) Odvetniški pripravnik je lahko, kdor izpolnjuje pogoje iz 2., 3. ter 6. in 12. točke prvega odstavka 9. člena 
tega zakona in predloži pogodbo o zaposlitvi pri odvetniku oziroma odvetniški družbi. 

(3) Odvetniški pripravnik je ob pogoju dejanske vzajemnosti lahko tudi tuj državljan iz države, ki ni članica 
Evropske unije, če izpolnjuje ostale pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena. 



65 
 

(4) Odvetniški pripravnik lahko začne opravljati prakso, ko je vpisan v imenik odvetniških pripravnikov.  

(5) O vpisu in izbrisu iz imenika odvetniških pripravnikov odloča organ iz drugega odstavka 11. člena tega 
zakona.  Zoper odločitev organa ni dovoljena pritožba. 

(6) Pogoj dejanske vzajemnosti iz tretjega odstavka tega člena ugotavlja Odvetniška zbornica Slovenije. 

Delo in izobraževanje odvetniških pripravnikov 
66. člen 

(1) Odvetniški pripravnik ne sme samostojno in v svojem imenu opravljati odvetniškega poklica. 

(2) Pri opravljanju dela mora pripravnik upoštevati pravila poklicnega ravnanja, ki veljajo za odvetnike, ter 
pri delu ravnati vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike. 

(3) Odvetnik oziroma odvetniška družba mora skrbeti za poklicno izobraževanje svojega pripravnika in mu 
omogočiti, da se vsestransko usposablja za samostojno opravljanje odvetniškega poklica. 

(4) Odvetniški pripravnik se je dolžan izobraževati in usposabljati za samostojno opravljanje odvetniškega 
poklica. 

Sprememba delodajalca 
67. člen 

O nadaljevanju dela pri drugem odvetniku ali odvetniški družbi morata odvetnik ali odvetniška družba ter 
odvetniški pripravnik obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije in obvestilu priložiti pogodbo o zaposlitvi pri 
odvetniku ali odvetniški družbi. 

Izbris odvetniškega pripravnika iz imenika 
68. člen 

(1) Odvetniški pripravnik se izbriše iz imenika odvetniških pripravnikov: 

1. če izjavi, da ne želi več opravljati prakse pri odvetniku, 
2. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje prakse pri 

odvetniku oziroma odvetniški družbi, 
3. če je odvetnik ali odvetniška družba, pri kateri dela, izbrisana iz imenika, ki ga vodi Odvetniška 

zbornica Slovenije, 
4. če odvetnik oziroma odvetniška družba odpove pogodbo o zaposlitvi in odvetniški pripravnik v 

roku 30 dni po vročitvi odpovedi ne sklene nove pogodbe o zaposlitvi z drugim odvetnikom 
oziroma odvetniško družbo, 

5. če brez opravičenega razloga več kot tri mesece ne opravlja prakse pri odvetniku oziroma 
odvetniški družbi, 

6. ko poteče čas, ki je določen za usposabljanje pri odvetniku oziroma odvetniški družbi, 
7. če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati prakso pri odvetniku oziroma 

odvetniški družbi, 
8. če ne izpolnjuje obveznosti stalnega strokovnega izobraževanja skladno s tem zakonom, 
9. v primerih, ki jih ta zakon določa za izbris odvetnika iz imenika odvetnikov. 
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(2) Izbris iz razloga po 7. točki prejšnjega odstavka se opravi na podlagi pravnomočne odločbe 
disciplinskega organa. 

VIII. ČEZMEJNO OPRAVLJANJE STORITEV IN ODVETNIŠKEGA POKLICA 

1. podpoglavje: Tuji odvetnik  
69. člen 

 
(1)  Tuji odvetnik lahko v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki jih določa ta zakon, opravlja: 

- odvetniški poklic z nazivom »odvetnik«; 
- odvetniški poklic s poklicnim nazivom iz svoje matične države, v skladu z Direktivo 98/5/ES;  
- posamezne odvetniške storitve, pod poklicnim nazivom iz svoje matične države v skladu z Direktivo 

77/249/EGS. 

(2) Matična je tista država, v kateri ima odvetnik pravico opravljati odvetniški poklic pod poklicnim 
nazivom, pridobljenim po predpisih te države. 

(3) Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali 
Švicarska konfederacija, je po tem zakonu odvetnik, ki ima pravico opravljati odvetniški poklic v kateri koli 
državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji pod poklicnim 
nazivom, pridobljenim po predpisih te države. 

 

70. člen 

(1) Pravica opravljati odvetniški poklic po  prvi in drugi alineji prvega odstavka prejšnjega člena se pridobi 
z vpisom v imenik odvetnikov. 

(2) Pravica opravljati posamezne storitve se pridobi z izdajo potrdila Odvetniške zbornice Slovenije o 
priglasitvi posameznih odvetniških storitev. 

(3) Za pridobitev pravice iz prvega odstavka se smiselno uporablja 11. člen tega zakona.   

(4) Odvetnik, ki opravlja v matični državi odvetniški poklic kot zaposleni odvetnik v odvetniški družbi lahko 
opravlja odvetniški poklic v Republiki Sloveniji le kot zaposleni odvetnik v podružnici tuje odvetniške 
družbe ali v odvisni družbi tuje odvetniške družbe, ustanovljene po 81. členu tega zakona.  

2. podpoglavje: Pogoji  
 

Pogoji za opravljanje odvetniškega poklica pod poklicnim nazivom »odvetnik« 
71. člen 

 
(1) Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali 
Švicarska konfederacija, lahko v Republiki Sloveniji opravlja odvetniški poklic pod poklicnim nazivom 
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»odvetnik«, če izpolnjuje pogoje iz 2. in 6. do 13. točke prvega odstavka 9. člena tega zakona in če opravi 
preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije.  

(2) Odvetniku iz druge države, ki je država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali 
Švicarska konfederacija, ki opravlja v matični državi odvetniški poklic kot zaposleni odvetnik, ni treba 
dokazovati pogojev iz 8. in 13. točke prvega odstavka 9. člena tega zakona.  

(3) Odvetnik mora vlogi za vpis v imenik po prejšnjih odstavkih priložiti: 
- potrdilo o državljanstvu države članice,  
- potrdilo o vpisu pri pristojnem organu matične države,  
- obvestilo in dokazila o morebitnem članstvu v odvetniških družbah v matični državi ali 

katerikoli drugi državi, 
- potrdilo o uspešno opravljenem preizkusnem izpitu o poznavanju pravnega reda Republike 

Slovenije, 
- dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prvega ali drugega odstavka tega člena. 

(4) Pogoj za vpis ni podan, v kolikor tuji odvetnik opravlja dejavnost v okviru pravne oblike, v kateri 
nekatere osebe niso člani odvetniške stroke: 

- če je kapital združenja v celoti ali deloma v lasti takih oseb, ali 
- če ime, pod katerim opravlja poklicno dejavnost, uporabljajo tudi take osebe, ali 
- če pristojnost za odločanje v tem združenju dejansko ali po zakonu izvajajo osebe, ki nimajo 

statusa primerljivega statusu odvetnika, kot ga opredeljuje ta zakon, razen če so tuji odvetniki 
družbeniki posamezniki, ki so v odvetniški družbi do upokojitve opravljali odvetniški poklic kot 
odvetniki.  

(5) Dokazila iz prvega in tretjega odstavka tega člena ne smejo biti starejša od treh mesecev in morajo biti 
predložena v overjenem prevodu v slovenski jezik. 

(6) Pogoja iz 2. in 7. točke prvega odstavka 9. člena tega zakona se dokazujeta s potrdilom, izdanim po 
predpisih odvetnikove matične države.  

(7) Preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije iz prvega odstavka tega člena se 
opravlja po določbah zakona, ki ureja pravniški državni izpit. Vsebina preizkusa mora upoštevati dejstvo, 
da je kandidat že pridobil poklicne kvalifikacije za opravljanje odvetniške dejavnosti v matični državi članici. 
Če je kandidat v času opravljanja dejavnosti pridobil poklicne izkušnje potrebne za opravljanje poklica v 
Republiki Sloveniji, se to v celoti ali delno upošteva pri vsebinah preizkusa poklicne usposobljenosti. 

(8) Odvetnik, ki je vpisan v imenik na podlagi prvega odstavka tega člena, je v celoti ali delno oproščen 
zavarovanja iz 28. člena tega zakona, če je v matični državi glede pogojev in obsega kritja zavarovanja v 
celoti ali delno enakovredno zavarovan. 

(9) O vpisu v imenik po prvem odstavku tega člena Odvetniška zbornica Slovenije obvesti pristojni organ 
odvetnikove matične države. 

72. člen 
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(1) Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali 
Švicarska konfederacija, lahko v Republiki Sloveniji opravlja odvetniški poklic pod nazivom »odvetnik«, ne 
glede na pogoje iz 71. člena tega zakona, če je najmanj tri leta dejansko in stalno opravljal poklic v Republiki 
Sloveniji na podlagi vpisa v imenik po 73. členu tega zakona. 

(2) Pogoj iz prejšnjega odstavka se v postopku vpisa v imenik odvetnikov dokazuje s predložitvijo seznama 
zadev, ki jih je odvetnik obravnaval, z navedbo opravilne številke, vsebine, časovnega obdobja, vrste in 
obsega dejavnosti ter faze postopka s priloženimi izvodi pripravljenih listin, vlog in zapisnikov, v obliki, s 
katero se varuje zaupnost osebnih podatkov. 

(3) O vpisu v imenik po prvem odstavku tega člena Odvetniška zbornica Slovenije obvesti pristojni organ 
odvetnikove matične države. 

 

Pogoji za opravljanje odvetniškega poklica pod poklicnim nazivom iz matične države 
73. člen 

 
(1) Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali 
Švicarska konfederacija, se vpiše v imenik tujih odvetnikov, ki lahko v Republiki Sloveniji opravljajo 
odvetniški poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, če predloži:  

- potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali 
Švicarske konfederacije, 

- potrdilo o vpisu pri pristojnem organu matične države, 
- dokazilo o zavarovanju poklicne odgovornosti,  
- obvestilo in dokazila o morebitnem članstvu v odvetniških družbah v matični državi ali katerikoli 

drugi državi, 
- izjavo odvetnika, ki opravlja odvetniški poklic pod nazivom »odvetnik«, o sodelovanju pri 

opravljanju odvetniških storitev po tretjem odstavku 78. člena zakona. 
 
(2) Vlogi za vpis je treba priložiti tudi dokazila  o izpolnjevanju pogojev iz 9., 10., 12. in 13. točke prvega 
odstavka 9. člena tega zakona, oziroma dokazila o izpolnjevanju pogojev  iz 9., 10. in 12. točke prvega 
odstavka 9. člena, če opravlja odvetnik iz prvega odstavka v matični državi odvetniški poklic kot zaposleni 
odvetnik.  
 
(3) Pogoj za vpis ni podan, v kolikor tuji odvetnik opravlja dejavnost v okviru pravne oblike, v kateri 
nekatere osebe niso člani odvetniške stroke: 

- če je kapital združenja v celoti ali deloma v lasti takih oseb, ali 
- če ime, pod katerim opravlja poklicno dejavnost, uporabljajo tudi take osebe, ali 
- če pristojnost za odločanje v tem združenju dejansko ali po zakonu izvajajo osebe, ki nimajo statusa 

primerljivega statusu odvetnika, kot ga opredeljuje ta zakon, razen če so tuji odvetniki družbeniki 
posamezniki, ki so v odvetniški družbi do upokojitve opravljali odvetniški poklic kot odvetniki.  

(4) Dokazila iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti starejša od treh mesecev in morajo biti predložena 
v overjenem prevodu v slovenski jezik. 
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(5) Odvetnik, ki je vpisan v imenik odvetnikov na podlagi prvega odstavka tega člena, je v celoti ali delno 
oproščen zavarovanja iz 28. člena tega zakona, če je v matični državi glede pogojev in obsega kritja 
zavarovanja v celoti ali delno enakovredno zavarovan. 

(6) O vpisu v imenik po prvem odstavku tega člena Odvetniška zbornica Slovenije obvesti pristojni organ 
odvetnikove matične države. 

Pogoji za vpis v imenik tujih odvetnikov za odvetnike iz držav, ki niso države članice EU 
74. člen 

(1) Odvetnik iz države, ki ni država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarska 
konfederacija, ki ima pravico opravljati odvetniški poklic v državi, ki ni članica Evropske unije, sme opravljati 
odvetniške storitve oziroma odvetniški poklic, v kolikor izpolnjuje pogoje iz 71. člena tega zakona, če je 
izpolnjen pogoj dejanske vzajemnosti.  

(2) Pogoj dejanske vzajemnosti ugotavlja Odvetniška zbornica Slovenije. 

Opravljanje posamičnih storitev 
75. člen 

(1) Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali 
Švicarska konfederacija, ki ni vpisan v imenik odvetnikov na podlagi izpolnjevanja pogojev po 71. do 73. 
členu tega zakona, sme opravljati posamezne storitve, ki sodijo v okvir opravljanja odvetniškega poklica, 
po drugem in tretjem odstavku 78. člena zakona. 

(2) Odvetnik, ki namerava opravljati storitve na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem pisno obvestiti 
Odvetniško zbornico Slovenije, s predložitvijo dokazila o usposobljenosti za opravljanje odvetniškega 
poklica in dokazila o zavarovanju poklicne odgovornosti v matični državi, pri čemer se smiselno uporablja 
določba četrtega odstavka 28. člena tega zakona. V obvestilu mora navesti naslov ali določiti pooblaščenca 
za vročitve v Republiki Sloveniji. V primeru opravljanja posameznih storitev po tretjem odstavku 78. člena 
zakona je treba priložiti tudi izjavo odvetnika, ki opravlja odvetniški poklic pod nazivom »odvetnik«, o 
sodelovanju. 

(3) Na podlagi obvestila in dokazil iz prejšnjega odstavka izda Odvetniška zbornica Slovenije odvetniku 
potrdilo o priglasitvi opravljanja storitev. 

(4) Na zahtevo pristojnih organov mora odvetnik iz prvega odstavka tega člena predložiti potrdilo iz 
prejšnjega odstavka. 

(5) Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije, ki mu je bil v Republiki Sloveniji zavrnjen 
vpis v imenik odvetnikov zaradi neizpolnjevanja pogoja iz 7. točke prvega odstavka 9. člena tega zakona, v 
Republiki Sloveniji ne more opravljati začasnih odvetniških storitev. 

3. podpoglavje: Pravice in dolžnosti tujih odvetnikov  

Splošna določba  
76. člen 
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Pri opravljanju storitev mora tuji odvetnik upoštevati pravila poklicnega ravnanja, ki veljajo za odvetnike v 
Republiki Sloveniji. 

Odvetnik,  ki lahko v Republiki Sloveniji opravlja odvetniški poklic pod poklicnim nazivom “odvetnik“ 
77. člen 

(1) Odvetnik, ki je vpisan v imenik tujih odvetnikov na podlagi izpolnjevanja pogojev po 71. in 72. členu 
tega zakona, ima pri opravljanju odvetniškega poklica pravico uporabljati poklicni naziv iz svoje matične 
države, izražen v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov svoje matične države, skupaj z nazivom 
“odvetnik“. 

(2) Odvetnik iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju odvetniškega poklica vse pravice in dolžnosti, ki 
veljajo za odvetnike po tem zakonu. 

Odvetnik,  ki lahko v Republiki Sloveniji opravlja odvetniški poklic pod poklicnim nazivom iz matične 
države 

78. člen 

(1) Odvetnik, ki je vpisan v imenik odvetnikov na podlagi izpolnjevanja pogojev po 73. členu tega zakona, 
mora opravljati odvetniški poklic dejansko in stalno, pri tem pa uporabljati poklicni naziv iz svoje matične 
države, izražen v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov svoje matične države, z navedbo organa, pri 
katerem je vpisan v svoji matični državi. 

(2) Odvetnik lahko pravno svetuje o zakonodaji svoje matične države, o zakonodaji Evropske unije, o 
mednarodnem pravu in zakonodaji Republike Slovenije. 

(3) Pri opravljanju odvetniških storitev, povezanih z zastopanjem strank pred sodišči v Republiki Sloveniji, 
mora odvetnik sodelovati z odvetnikom, ki ima v Republiki Sloveniji pravico opravljati odvetniški poklic pod 
nazivom »odvetnik«. 

(4) Odvetnik ne more: 

- biti izvoljen v organe Odvetniške zbornice Slovenije, 
- Izobraževati odvetniškega pripravnika ali odvetniškega kandidata, 
- biti imenovan za pooblaščenca stranke, ki je v skladu z zakonom, ki ureja postopek pred sodišči ali 

pravno pomoč, v celoti oproščena plačila stroškov postopka ali pomoči, ali za zagovornika po 
uradni dolžnosti. 

Priglasitev opravljanja posamičnih storitev 
79. člen 

 
(1) Odvetnik, ki opravlja odvetniške storitve na podlagi 75. člena tega zakona,  je dolžan pri opravljanju 
storitev upoštevati pravila poklicnega ravnanja, ki veljajo za odvetnike v Republiki Sloveniji. 

(2) Pri opravljanju posameznih storitev v Republiki Sloveniji mora odvetnik uporabljati poklicni naziv iz 
svoje matične države, izražen v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov svoje matične države, skupaj z 
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navedbo poklicne organizacije, ki mu je dala dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica v matični 
državi. 

Disciplinska odgovornost odvetnika 
80. člen 

Odvetnik iz prejšnjega člena tega zakona je disciplinsko odgovoren po tem zakonu, kot če bi bil vpisan v 
imenik odvetnikov. Disciplinske kazni in začasni ukrepi, ki omejujejo odvetnika, smejo biti izrečene samo z 
veljavnostjo v Republiki Sloveniji. Namesto disciplinske kazni izbrisa iz imenika se izreče prepoved 
opravljanja storitev v Republiki Sloveniji. 

4. podpoglavje: Opravljanje odvetniškega poklica v okviru subjekta s pravno osebnostjo ali brez nje  
81. člen   

 
(1) Eden ali več odvetnikov iz druge države članice, ki je država članica Evropske unije, ki opravljajo svojo 
dejavnost pod ustreznim poklicnim nazivom iz matične države in izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za 
opravljanje odvetniškega poklica pod poklicnim nazivom iz matične države na podlagi določb tega zakona 
in v matični državi članici opravljajo poklic v okviru odvetniške družbe ali druge registrirane statusne oblike 
skupno v združenju z odvetniki iz istega združenja v matični državi članici, lahko opravljajo svoje poklicne 
dejavnosti tudi v podružnici ali odvetniški družbi, ki jo taka družba ali druga registrirana statusna oblika 
ustanovi v Republiki Sloveniji. 

(2) Ni mogoče opravljati odvetniškega poklica v podružnici, če temeljna pravila, ki veljajo za odvetniško 
družbo ali drugo registrirano statusno obliko za to združenje v matični državi članici, niso združljiva s 
temeljnimi pravili, določenimi s tem zakonom ali z drugimi predpisi, ki urejajo statusne oblike, v katerih 
lahko odvetniki opravljajo svojo poklicno dejavnost v Republiki Sloveniji in je to treba zaradi javnega 
interesa za varstvo strank in tretjih oseb. V takih primerih je treba nezdružljiva pravila iz matične države 
članice podrediti določbam tega zakona ali drugim predpisom, ki urejajo statusne oblike, v katerih lahko 
odvetniki opravljajo poklicno dejavnost v Republiki Sloveniji. 

(3) Za vpis podružnice tuje odvetniške družbe ali druge registrirane statusne oblike v sodni register je treba 
predhodno soglasje Odvetniške zbornice Slovenije.  

(4) Nameravana ustanovitev podružnice tuje odvetniške družbe se prijavi pri Odvetniški zbornici Slovenije. 
V postopku izdaje soglasja se smiselno uporablja 52. člen tega zakona. K vlogi za vpis v imenik tujih družb 
ali podružnic tujih odvetniških družb mora odvetniška družba, ustanovljena v državi članici Evropske unije, 
Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, priložiti tudi dokazila o zaposlitvi 
odvetnikov, ki so vpisani v imenik odvetnikov ter dokazilo o obveznem poklicnem zavarovanju odvetniške 
odgovornosti matične družbe iz države članice, ki velja tudi za opravljanje odvetniškega poklica v Republiki 
Sloveniji z minimalnimi zavarovalnimi vsotami iz drugega odstavka 28. člena tega zakona, ali dokazilo o 
sklenjenem zavarovanju odvetniške poklicne odgovornosti v Republiki Sloveniji s takimi minimalnimi 
zavarovalnimi vsotami. 

(5) Odvetniki iz druge države članice, ki v matični državi opravljajo odvetniško dejavnost v istem združenju 
ali so iz iste države članice in so vpisani v imenik na podlagi izpolnjevanja pogojev iz 73. člena tega zakona, 
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lahko postanejo družbeniki odvetniške družbe. Za ustanovitev in poslovanje odvetniške družbe se 
uporabljajo predpisi o gospodarskih družbah, če ni s tem zakonom drugače določeno.  

(6) Odvetnik, ki želi opravljati poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, mora obvestiti 
Odvetniško zbornico Slovenije o dejstvu, da je član neke družbe ali druge statusne oblike v svoji matični 
državi članici, in preskrbeti vse pomembne podatke o tej družbi ali drugi statusni obliki. 

(7) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se uporabijo tudi v primerih skupnega opravljanja poklica med: 
- več odvetniki, ki opravljajo dejavnost pod ustreznim nazivom iz matične države članice in so vpisani 

v imenik tujih odvetnikov v skladu s 73. členom tega zakona, četudi prihajajo iz različnih držav 
članic; 

- enim »odvetnikom« ali več »odvetniki«, ki so vpisani v imenik odvetnikov na podlagi 71. člena tega 
zakona in enim ali več odvetniki, ki opravljajo dejavnost pod ustreznim nazivom iz matične države 
članice in so vpisani v imenik odvetnikov na podlagi izpolnjevanja pogojev po 73. členu tega 
zakona, 

- enim »odvetnikom« ali več »odvetniki«, ki so vpisani v imenik odvetnikov na podlagi 71. člena tega 
zakona in enim ali več odvetniki, ki so vpisani v imenik odvetnikov, na podlagi 9. in 11. člena tega 
zakona, 

- enim ali več odvetniki, ki opravljajo dejavnost pod ustreznim nazivom iz matične države članice in 
so vpisani v imenik tujih odvetnikov v skladu s 73. členom tega zakona in enim ali več odvetniki, ki 
so vpisani v imenik odvetnikov, na podlagi 9. in 11. člena tega zakona. 

(8) Če so podani razlogi iz četrtega odstavka 73. člena tega zakona, lahko Odvetniška zbornica Slovenije 
zavrne ustanovitev podružnice ne glede na omejitve iz drugega odstavka tega člena. 

(9) Ne glede na način, kako odvetniki opravljajo poklic pod poklicnimi nazivi iz svoje matične države v 
Republiki Sloveniji, lahko uporabljajo ime združenja, ki mu pripadajo v svoji matični državi članici. V tem 
primeru je treba poleg imena združenja navesti tudi pravno obliko tega združenja.  

(10) Poslovodja in zaposleni odvetniki podružnice ali odvisne družbe tuje odvetniške družbe so lahko samo 
odvetniki, ki so vpisani v imenike odvetnikov, ki jih vodi Odvetniška zbornica Slovenije. 

(11) Odvetniška družba, ustanovljena v drugi državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega 
prostora ali Švicarski konfederaciji,  sme v Republiki Sloveniji opravljati odvetniški poklic, če je vpisana v 
imenik tujih odvetniških družb, pri čemer se v imenik tujih odvetniških družb lahko vpiše, če so pri njej 
zaposleni odvetniki, ki so vpisani v imenik odvetnikov po določbah tega zakona in dokaže, da zavarovanje 
odvetniške poklicne odgovornosti, ki ga je sklenila, velja tudi za opravljanje odvetniškega poklica v Sloveniji 
in je tako zavarovanje skladno z določili drugega odstavka 28. člena tega zakona. Taka odvetniška družba 
sme opravljati v Sloveniji odvetniški poklic v obsegu, v katerem ga smejo opravljati pri njej zaposleni 
odvetniki, ki so vpisani v imenik odvetnikov in samo na podlagi delovanja teh odvetnikov.  

IX. ODVETNIŠKA ZBORNICA  

Obvezno združevanje odvetnikov 
82. člen 
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(1) Odvetniki, ki opravljajo odvetniški poklic v Republiki Sloveniji, se obvezno združujejo v Odvetniško 
zbornico Slovenije. 

(2) Odvetniška zbornica Slovenije je pravna oseba. 

(3) Odvetniško zbornico Slovenije zastopa in predstavlja njen predsednik. 

(4) Najvišji organ Odvetniške zbornice Slovenije je skupščina.  

Naloge Odvetniške zbornice Slovenije 
83. člen 

(1) Odvetniška zbornica Slovenije spremlja in obravnava problematiko dela odvetnikov, skrbi za skladen 
razvoj odvetništva, organizira izobraževanje za odvetnike, sprejema kodeks odvetniške poklicne etike in 
opravlja druge z zakonom določene naloge.  

(2) Odvetniška zbornica Slovenije se vključuje v mednarodne organizacije in sodeluje z odvetniškimi 
organizacijami drugih držav. Pri medsebojnem sodelovanju v postopkih za pridobitev pravice do 
opravljanja odvetniškega poklica v drugi državi je zbornica dolžna ohraniti zaupnost izmenjanih podatkov. 

(3) Odvetniška zbornica Slovenije odloča o vrsti in višini finančnih obveznosti članov in tretjih do Zbornice.  

Statut Odvetniške zbornice Slovenije 
84. člen 

S statutom Odvetniške zbornice Slovenije se podrobneje določijo naloge in organizacija zbornice, način 
volitev in naloge skupščine in drugih organov zbornice, sodelovanje odvetniških kandidatov in pripravnikov 
in tujih odvetnikov pri delu organov zbornice, način zagotavljanja sredstev za delo zbornice in druga 
vprašanja, pomembna za delovanje zbornice. 

Komunikacija z Odvetniško zbornico Slovenije  
85. člen 

 
(1) Vsak član zbornice je dolžan sporočiti zbornici naslov varnega poštnega predala oziroma vsakokratne 
spremembe le tega. 

(2) Komunikacija med zbornico in člani zbornice poteka preko varnih poštnih predalov. Pošta se šteje za 
vročeno, če je vročena na naslov varnega poštnega predala, ki ga je oseba vpisana v imenik sporočila 
zbornici. Če naslovnik elektronske pošiljke ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o prispeli 
elektronski pošiljki, se elektronska pošta šteje za vročeno po preteku tega roka. 

Varni poštni predali in informacijska tehnologija 
86. člen 

(1) Odvetniška zbornica Slovenije lahko za svoje člane odpre varne poštne predale, ki jih lahko odvetniki in 
odvetniške družbe uporabljajo v varnostni shemi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in za poslovanje 
z ostalimi državnimi organi in inštitucijami. 
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(2) Odvetniška zbornica Slovenije lahko za svoje člane izda tudi varne elektronske podpise, ki se uporabljajo 
za elektronsko poslovanje v varnostni shemi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in elektronsko 
poslovanje med Odvetniško zbornico Slovenije in njenimi člani ter v informacijskem sistemu Odvetniške 
zbornice Slovenije. 

Delovanje odvetnika v Mediacijskem centru 
87. člen 

 
(1) Odvetniki lahko delujejo kot arbitri in mediatorji pri Mediacijskem centru pri Odvetniški akademiji 
Odvetniške zbornice Slovenije. 

(2) Pogoje in način delovanje centra za mediacijo ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme Odvetniška 
zbornica Slovenije. 

(3) Pod pogoji posebnega pravilnika, lahko kot mediatorji delujejo tudi druge osebe z ustreznim znanjem 
in izkušnjami na področju mediacije, ki pridobijo licenco za mediatorja pri Odvetniški zbornici Slovenije. 

(4) Mediacijski center pri Odvetniški akademiji Odvetniške zbornice Slovenije je pristojen tudi za mediacije 
po prvem odstavku 27. člena Zakona o državnem odvetništvu. 

X. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IN POSTOPEK 

Disciplinska odgovornost 
88. člen 

(1) Odvetnik, odvetniški kandidat in odvetniški pripravnik so disciplinsko odgovorni, če kršijo dolžnost pri 
opravljanju odvetniškega poklica, oziroma če niso skrbni in vestni pri opravljanju odvetniškega dela in 
prakse.  

(2) Če storilca disciplinske kršitve ni mogoče odkriti in zoper njega začeti disciplinskega postopka, je 
odvetniška družba odgovorna za disciplinsko kršitev, če so njen vodstveni ali nadzorni organ ali odgovorna 
oseba opustili dolžno nadzorstvo, s katerim bi se določena disciplinska kršitev, ki je bila izvršena v okviru 
odvetniške družbe, lahko preprečila. 

(3) Določbe glede disciplinske odgovornosti odvetniške družbe se smiselno uporabljajo tudi za disciplinsko 
odgovornost odvetnika posameznika, ki zaposluje druge odvetnike, odvetniške kandidate oziroma 
odvetniške pripravnike,  tuje podružnice in tuje odvetniške družbe.  

(4) Nadzor nad opravljanjem odvetništva izvaja Odvetniška zbornica Slovenije.  

Vrste disciplinskih kršitev  
89. člen  

(1) Disciplinske kršitve pri opravljanju odvetniškega poklica, prakse oziroma dela so lažje in hujše. Lažje 
disciplinske kršitve pri opravljanju odvetniškega poklica lahko določi tudi akt Odvetniške zbornice 
Slovenije. 
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(2) Lažje disciplinske kršitve so: 

1. zadržanje strankinih listin, spisov v izvirniku ali prepisu po prenehanju pooblastilnega razmerja s 
stranko, če stranka zahteva njihovo izročitev; 

2. opustitev izročitve stranki na njeno zahtevo in stroške izdelanih prepisov, osnutkov pisanj in drugih 
listin pridobljenih v času pooblastilnega razmerja ali neopravičena odklonitev izdelave prepisov 
listin; 

3. opustitev izstavitve stranki obračuna prejetih in izplačanih denarnih sredstev ali nevestno vodenje 
finančnega poslovanja za stranko; 

4. nevestno zastopanje stranke, ki pomeni kršitev razmerja med odvetnikom in stranko, ali po uradni 
dolžnosti postavljenim zagovornikom in obdolžencem; 

5. opustitev obvestila zbornici o preselitvi sedeža odvetniške pisarne; 

6. neopravičena odklonitev dolžnosti biti kot predstavnik zbornice navzoč pri preiskavi odvetniške 
pisarne; 

7. neprimerno ali žaljivo obnašanje ali izražanje pri opravljanju odvetniškega poklica; 

8. opustitev nošenja službenega oblačila pri opravljanju odvetniškega poklica; 

9. vzpostavitev stika s stranko, o kateri ve, da jo zastopa drug odvetnik, brez njegovega privoljenja; 

10. opustitev obvestila odvetniku nasprotne stranke, da se je nanj obrnila nasprotna stranka in o 
svojem odgovoru stranki; 

11. opustitev plačila izdatkov in nagrade odvetniku za nadomeščanje v skladu z 28. pravilom kodeksa 
odvetniške poklicne etike; 

12. odpoved nadaljnjega zastopanja stranke v neprimernem času ali v okoliščinah, ko bi bilo to za 
stranko škodljivo; 

13. prevzem zastopanja stranke v času, ko zastopa svojo stranko v sporu z njo, ne da bi jo predhodno 
seznanil o prevzemu zastopanja; 

14. smešenje, zaničevanje, zmerjanje nasprotne stranke ali grožnje, vse v nasprotju s 55. pravilom 
kodeksa odvetniške poklicne etike; 

15. neudeležba na vsaj treh izobraževanjih letno, ki jih organizira odvetniška zbornica; 

16. nevestno opravljanje dolžnosti začasnega namestnika ali prevzemnika odvetniške pisarne, ki ima 
za posledico povzročitev škode odvetniku, ki ga nadomešča, ali nekdanjemu odvetniku oziroma 
njegovim dedičem; 

17. kršitev delovnopravne zakonodaje ali pogodbe o zaposlitvi, ki ima za posledico povzročitev škode 
osebi, ki je pri njem ali odvetniški družbi zaposlena ali opravlja prakso odvetniškega pripravnika ali 
delo odvetniškega kandidata; 

18. zastopanje družbe, katere ustanovitelj, član ali družbenik je, v nasprotju z 49. pravilom Kodeksa 
odvetniške poklicne etike; 

19. nespoštovanje dokončnih mnenj Komisije za etična vprašanja.  
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(3) Hujše disciplinske kršitve so:  

1. kršitev dolžnosti varovanja poklicne tajnosti; 

2. neopravičena odklonitev zagovora ali zastopanje stranke, kadar ga za zagovornika ali pooblaščenca 
stranke v skladu z zakonom postavi sodišče ali v skladu s statutom pristojni organ zbornice; 

3. prevzem zastopanja stranke, čeprav ve, da bi moral po zakonu odkloniti zastopanje; 

4. opustitev izročitve stranki dokazil o prometu strankinih denarnih sredstev, s katerim upravlja ali je 
upravljal odvetnik, če stranka to zahteva; 

5. zaračunavanje višjega plačila za delo kot mu gre po odvetniški tarifi ali zakonu o odvetništvu, brez 
predhodnega pisnega dogovora; 

6. neopravičeno zadrževanje denarnih sredstev, ki jih je prejel za stranko; 

7. ukvarjanje s posli in aktivnostmi v nasprotju z 12. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike; 

8. nezmožnost izplačila denarnih sredstev, prejetih za stranko; 

9. omogočanje odvetniškemu pripravniku navidezno opravljanje pripravniške prakse; 

10. opravljanje odvetniškega poklica med začasno prepovedjo opravljanja odvetniškega poklica ali 
opravljanje del, ki pomenijo izigravanje ukrepa; 

11. podpiranje ali povezovanje z osebo ali dejavnostjo, ki se za plačilo ukvarjajo z nudenjem pravne 
pomoči, pa ne delujejo v skladu z zakonom o odvetništvu (podpiranje zakotnega pisaštva); 

12. storitev naklepnega kaznivega dejanja, za katerega je predpisana kazen zapora več kot šest 
mesecev; 

13. zavesten prevzem drugemu odvetniku zastopanje njegove stranke v nasprotju z določbami 
Kodeksa odvetniške poklicne etike; 

14. zastopanje katere od strank, če je odvetnik obravnaval pravni posel za dve ali več strank v sporu o 
pravnem poslu med njimi; 

15. kršitev prepovedi iz 43. člena tega zakona  

16. neposredno ali posredno reklamiranje odvetniške dejavnosti v nasprotju s 23. pravilom Kodeksa 
odvetniške poklicne etike; 

17. iskanje in pridobivanje stranke na odvetniku neprimeren način v nasprotju s 24. pravilom Kodeksa 
odvetniške poklicne etike; 

18. sodelovanje z gospodarskimi družbami ali samostojnimi podjetniki posamezniki, ki reklamirajo 
opravljanje dejavnosti pravnega svetovanja; 

19. opustitev plačila članarine ali drugih prispevkov zbornici šest mesecev po zapadlosti; 

20. neizpolnitev ali kršitev obveznosti, naloženih s pravnomočno disciplinsko odločbo; 

21. neizpolnjevanje obveznosti iz naslova vzajemne pomoči; 
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22. zaračunavanje odvetniških storitev stranki v zadevi, v kateri je bil odvetnik stranki postavljen po 
uradni dolžnosti ali na podlagi odločbe o brezplačni pravni pomoči; 

23. neprimerno, nemoralno ali žaljivo obnašanje odvetnika v javnosti, medijih in socialnih omrežjih, s 
katerim krni oziroma je okrnil ugled odvetništva.. 

 
Zastaranje pregona disciplinskih kršitev in izvršitve disciplinskega ukrepa 

90. člen 

(1) Pregon disciplinskih kršitev zastara v dveh letih od dneva kršitve. Če ima disciplinska kršitev tudi znake 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na zasebno tožbo, zastara pregon v enakem roku, 
kot ga določa zakon za zastaranje pregona za kaznivo dejanje.  

(2) Zastaranje pregona disciplinske kršitve pretrga vsako dejanje, ki meri na pregon kršitelja.  

(3) Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v petih letih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep 
izrečen. Zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa pretrga vsako dejanje pristojnega organa Odvetniške 
zbornice za izvršitev odločbe. 

(4) V vsakem primeru pregon disciplinske kršitve zastara, ko preteče dvakrat toliko časa, kolikor je 
določeno za zastaranje pregona, izvršitev disciplinskega ukrepa pa, ko preteče dvakrat toliko časa, kolikor 
je določeno za zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa. 

Disciplinski ukrepi 
91. člen 

(1) V disciplinskem postopku proti odvetniku se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:  

1. disciplinski ukrepi za lažje disciplinske kršitve: 
- opomin,  
- denarna kazen v razponu od 300,00 EUR do 5.000,00 EUR. 
 
2. disciplinski ukrepi za hujše disciplinske kršitve:  
- ukor,  
- denarna kazen v razponu od 600,00 EUR do 10.000,00 EUR, 
- odvzem pravice opravljati odvetniški poklic za dobo do največ petih let. 

 
(2) V disciplinskem postopku proti odvetniškemu kandidatu in odvetniškemu pripravniku se lahko izrečejo 
naslednji disciplinski ukrepi: 

1. disciplinski ukrepi za lažje disciplinske kršitve: 
- opomin. 

 
2. disciplinski ukrepi za hujše disciplinske kršitve:  
- ukor,  
- denarna kazen v razponu od 100,00 EUR do 1.000,00 EUR, 
- odvzem pravice opravljati prakso oziroma delo pri odvetniku za dobo največ treh let. 
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(3) V disciplinskem postopku proti odvetniški družbi in odvetniku posamezniku, ki zaposluje druge 
odvetnike, odvetniške kandidate oziroma odvetniške pripravnike, se lahko izrečejo:  

 1. disciplinski ukrepi za lažje kršitve opravljanja odvetništva: 
- denarna kazen v razponu od 300,00 EUR do 5.000,00 EUR. 

 2. disciplinski ukrepi za hujše kršitve opravljanja odvetništva:  
- denarna kazen v razponu od 600,00 EUR do 10.000,00 EUR, 
- odvzem pravice opravljati dejavnost odvetništva za dobo največ petih let. 

(4) Pri izrekanju disciplinskih ukrepov se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na vrsto ukrepa in višino 
denarne kazni, zlasti pa teža kršitve, njene posledice, stopnja odgovornosti, prejšnje kršitve odvetniškega 
poklica, delo in vedenje osebe, zoper katero je bil uveden disciplinski postopek, ter morebitni prej izrečeni 
disciplinski ukrep. 

Začasna prepoved opravljanja odvetniškega poklica 
92. člen 

(1) Disciplinski organ odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali odvetniškemu pripravniku, zoper katerega je 
v teku disciplinski postopek, na predlog disciplinskega tožilca ali drugega organa, ki zastopa zahtevo za 
uvedbo postopka, izreče začasno prepoved opravljanja poklica, dela ali prakse pri odvetniku, če je takšen 
ukrep potreben zaradi odvrnitve nevarnosti ali preprečitve težko popravljive škode. 

(2) Začasna prepoved lahko traja do konca disciplinskega postopka, vendar največ eno leto. 

Disciplinski postopek zoper tujega odvetnika 
93. člen 

(1) O zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka zoper tujega odvetnika, ki je vpisan v imenik odvetnikov 
na podlagi izpolnjevanja pogojev po 71. do 74. členu tega zakona oziroma zoper tujega odvetnika, ki 
opravlja posamezne storitve po 75. členu tega zakona, disciplinski tožilec obvesti pristojni organ v 
odvetnikovi matični državi. 

(2) Disciplinski organi morajo pristojnim organom odvetnikove matične države omogočiti sodelovanje v 
postopku s predlogi v korist odvetnika. 

(3) Disciplinske kazni in začasni ukrepi, ki omejujejo odvetnika pri opravljanju poklica, smejo biti izrečeni 
samo z veljavnostjo v Republiki Sloveniji. 

(4) Če pristojni organ odvetnikove matične države začasno ali trajno odvzame odvetniku dovoljenje za 
opravljanje odvetniškega poklica, ima tak ukrep učinek prepovedi opravljanja odvetniškega poklica tudi v 
Republiki Sloveniji. 

(5) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi v primeru uvedbe disciplinskega postopka zoper odvetnika, ki 
ima pod tem nazivom pravico opravljati odvetniški poklic tudi v katerikoli drugi državi. 

Disciplinski organi 
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94. člen 

(1) V disciplinskih zadevah zoper odvetnika, odvetniškega kandidata, odvetniškega pripravnika in 
odvetniško družbo odloča na prvi stopnji disciplinska komisija.   

(2) Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zastopa disciplinski tožilec. 

(3) Predsednika in člane disciplinskih komisij prve in druge stopnje in disciplinskega sodišča, ki so odvetniki, 
ter disciplinskega tožilca izvoli skupščina Odvetniške zbornice Slovenije iz vrst odvetnikov za dobo štirih let 
z možnostjo ponovne izvolitve. Izvolitev predsednikov in članov disciplinskih organov ter njihovih 
namestnikov iz vrst odvetnikov in disciplinskega tožilca je podrobneje urejena v statutu Odvetniške 
zbornice Slovenije. 

(4) Senat disciplinske komisije prve in druge stopnje, ki odloča v posamezni disciplinski zadevi, sestavljajo 
predsednik in dva člana. Predsednika in enega člana za vsak senat disciplinske komisije prve in druge 
stopnje izvoli skupščina Odvetniške zbornice Slovenije v skladu s prejšnjim odstavkom, enega člana pa 
Odvetniška zbornica Slovenije izbere za vsak senat disciplinske komisije prve in druge stopnje iz liste petih 
članov, ki jih za posamezno komisijo imenuje minister, pristojen za pravosodje, izmed univerzitetnih 
diplomiranih pravnikov z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj pri pravniških delih po opravljenem 
pravniškem državnem izpitu. 

(5) Predsednika disciplinskih komisij, predsednik disciplinskega sodišča in disciplinski tožilec imajo 
namestnike, ki opravljajo njihovo funkcijo, kadar je ti zaradi izločitvenih ali drugih upravičenih razlogov ne 
morejo opravljati.  

(6) Naloge in pristojnosti disciplinskih organov podrobneje ureja statut Odvetniške zbornice Slovenije. 

Disciplinski organi za hujše kršitve 
95. člen 

V disciplinskih postopkih, v katerih je zaradi narave kršitve mogoče odvzeti pravico opravljati odvetniški 
poklic, prakso oziroma delo pri odvetniku ali odvzeti pravico opravljati dejavnost odvetništva odvetniški 
družbi oziroma odvetniku posamezniku, ki zaposluje odvetnike, odvetniške kandidate oziroma odvetniške 
pripravnike, odloča na prvi stopnji disciplinska komisija iz 94. člena tega zakona, na drugi stopnji pa 
disciplinsko sodišče, ki ga sestavlja en sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in štirje odvetniki. 
Predsednik senata je sodnik. 

Predsednik in člani senata disciplinskega sodišča 
96. člen 

(1) Predsednika senata disciplinskega sodišča se določi vnaprej z letnim razporedom dela Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije. Odvetnike, člane senata, izvoli skupščina Odvetniške zbornice Slovenije za 
dobo treh let. 
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(2) Člani senata disciplinskih komisij, sodišča in disciplinski tožilec in njihovi namestniki ne morejo opravljati 
nobenih drugih funkcij v organih Odvetniške zbornice Slovenije ali biti zaposleni v strokovni službi 
Odvetniške zbornice Slovenije. 

Uvedba disciplinskega postopka  
97. člen  

(1) Disciplinski tožilec zahteva uvedbo disciplinskega postopka, če je na podlagi pobude prizadete osebe, 
Varuha človekovih pravic ali na drug način obveščen o dejstvih in dokazih, na podlagi katerih je mogoče 
utemeljeno sklepati, da so odvetnik, odvetniški kandidat, odvetniški pripravnik ali odvetniška družba s 
svojim ravnanjem izvršili disciplinsko kršitev.  

(2) Disciplinski tožilec mora v zahtevi za uvedbo postopka opredeliti disciplinsko kršitev ter navesti dejstva 
in predlagati dokaze, ki naj se izvedejo za njihovo ugotovitev. 

Predhodni postopek 
98. člen 

(1) Ko disciplinska komisija prve stopnje prejme zahtevo disciplinskega tožilca za uvedbo disciplinskega 
postopka, jo pošlje odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali odvetniškemu pripravniku, zoper katerega je 
zahteva vložena, da v 15 dneh odgovori na zahtevo ter navede razloge, dejstva in dokaze, ki so mu v korist. 

(2) Če je zahteva vložena zoper odvetniško družbo, disciplinska komisija pošlje zahtevo disciplinskega 
tožilca tudi odvetniški družbi. Odvetniška družba lahko na zahtevo odgovori v 15 dneh. V odgovoru mora 
navesti vse razloge, dejstva in dokaze, pomembne za presojo odgovornosti odvetniške družbe za očitano 
disciplinsko kršitev. 

(3) Po prejemu odgovorov iz prvega in drugega odstavka tega člena oziroma po poteku roka za odgovor, 
če ta ni vložen, disciplinska komisija pošlje vse v predhodnem postopku zbrane dokaze disciplinskemu 
tožilcu, osebi, ki je v disciplinskem postopku, in odvetniški družbi, da se lahko v roku 15 dni o teh dokazih 
pisno izjasnijo ter da predložijo ali predlagajo izvedbo novih dokazov. 

Glavni postopek 
99. člen 

(1) Po prejemu odgovora ali po preteku roka za izjavo senat disciplinske komisije odloča o disciplinski 
odgovornosti odvetnika, odvetniškega kandidata, pripravnika ali odvetniške družbe v disciplinskem 
postopku na seji brez ustne obravnave. Če senat ne sprejme disciplinske odločbe in ugotovi, da je treba 
izvesti dopolnitev dokaznega postopka, ravna po določilih prejšnjega člena, lahko pa tudi odloči, da se 
izvede ustna obravnava, o kateri obvesti stranke in druge udeležence postopka. V kolikor disciplinski 
tožilec, predstavnik odvetniške družbe ali oseba, ki je v disciplinskem postopku, na obravnavi ni prisotna, 
to ni ovira, da se obravnava ne izvede.  

(2) Ustna obravnava ni javna, razen kadar oseba ali odvetniška družba, zoper katero teče disciplinski 
postopek, to izrecno zahteva. 
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(3) V kolikor je disciplinski tožilec podal predlog za začasni odvzem pravice opravljati odvetniški poklic, 
pravice opravljati prakso oziroma delo pri odvetniku oziroma pravice opravljati dejavnost odvetništva ali v 
primeru, če disciplinska komisija brez tega predloga izreče tak disciplinski ukrep, je dolžna izvesti ustno 
obravnavo. V primeru, da disciplinski tožilec poda zoper odločbo disciplinske komisije prve stopnje 
pritožbo in predlaga izrek disciplinskega ukrepa odvzem začasnega odvzema pravice opravljati odvetniški 
poklic, pravice opravljati prakso oziroma delo pri odvetniku oziroma pravice opravljati dejavnost 
odvetništva, odloča o taki pritožbi na drugi stopnji disciplinsko sodišče.  

(4) V primeru ugotovitve disciplinske odgovornosti so odvetnik, odvetniški kandidat, odvetniški pripravnik 
in odvetniška družba pod izvršbo dolžni povrniti stroške postopka Odvetniški zbornici Slovenije in drugim 
udeležencem postopka.  

(5) Že začet disciplinski postopek se v primeru izbrisa iz imenika odvetnikov, odvetniških kandidatov, 
odvetniških pripravnikov oziroma iz imenika tujih odvetnikov nadaljuje kljub izbrisu. Če disciplinski organi 
odločijo, da je kršitelj odgovoren za disciplinsko kršitev, kršitelju lahko izrečejo vse disciplinske ukrepe iz 
96. člena tega zakona, razen opomina in ukora. V izdani odločbi določena doba začasne prepovedi 
opravljanja odvetniškega poklica, opravljanja prakse oziroma dela pri odvetniku oziroma opravljanja 
dejavnosti odvetništva v primeru izbrisa iz imenika odvetnikov, odvetniških kandidatov, odvetniških 
pripravnikov, imenika tujih odvetnikov oziroma imenika odvetniških družb prične teči naslednjega dne po 
pravnomočnosti odločbe, s katero je bil izrečen ukrep. 

Pritožba 
100. člen 

(1) Zoper odločbo disciplinske komisije prve stopnje je dovoljena pritožba v 15 dneh od prejema odločbe. 

(2) Pritožbo lahko vloži odvetnik, odvetniški kandidat, odvetniški pripravnik, odvetniška družba v 
disciplinskem postopku in disciplinski tožilec.  

(3) Pritožbo se pošlje nasprotni stranki. Nasprotna stranka lahko na pritožbo odgovori v roku 15 dni.  

(4) O pritožbi odloča disciplinska komisija druge stopnje ali disciplinsko sodišče na seji brez ustne 
obravnave. Disciplinska komisija druge stopnje odloča v primeru disciplinskega postopka zaradi lažje ali 
hujše disciplinske kršitve. O disciplinskih kršitvah, za katere je po tem zakonu izrečen odvzem pravice 
opravljati dejavnost odvetništva za dobo največ 3 ali 5 let in začasni prepovedi opravljanja odvetniškega 
poklica iz 92. člena tega zakona, pa odloča disciplinsko sodišče. 

(5) V kolikor disciplinska komisija ali disciplinsko sodišče spozna, da je potrebo odpraviti procesne in druge 
napake ali dopolniti dokazni postopek, disciplinska komisija ali disciplinsko sodišče ravnata smiselno po 
določilih 103. člena tega zakona, odločita o pritožbi in s tem zaključita disciplinski postopek. 

Odločbe disciplinskih organov 
101. člen 

(1) Odločba disciplinske komisije se najkasneje v 15 dneh od izdaje pošlje: 

- osebi, zoper katero je bil uveden disciplinski postopek, 
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- odvetniški družbi, zoper katero je bil uveden postopek, 
- predsedniku Odvetniške zbornice Slovenije. 
 

(2) Pravnomočno odločbo disciplinske komisije prve ali druge stopnje ali disciplinskega sodišča Odvetniška 
zbornica Slovenije izvrši in vpiše v evidenco izrečenih disciplinskih ukrepov. 

(3) Pravnomočne odločbe disciplinskih organov Odvetniške zbornice Slovenije so izvršilni naslov. 

(4) Sredstva od vplačanih denarnih kazni se uporabljajo za namene, določene s statutom Odvetniške 
zbornice Slovenije. 

Uporaba zakona 
102. člen 

 
(1) Podrobnejše določbe o disciplinskem postopku ureja statut Odvetniške zbornice Slovenije. 

(2) Glede vprašanj disciplinskega postopka, ki jih ta zakon ne ureja, se subsidiarno uporabljajo določbe o 
zakona o kazenskem postopku, ki velja za skrajšani postopek. 

Evidenca disciplinskih ukrepov 
103. člen 

 
(1) Odvetniška zbornica Slovenije vodi evidenco izrečenih disciplinskih ukrepov, v kateri so zaradi uporabe 
podatkov v disciplinskem postopku pri uvedbi ali izrekanju disciplinskih ukrepov vsebovani naslednji 
podatki iz pravnomočnih odločb o izrečenih disciplinskih ukrepih: 

- ime, priimek in naslov odvetnika, odvetniškega kandidata, odvetniškega pripravnika, ki mi je 
bil disciplinski ukrep izrečen, 

- firma in sedež odvetniške družbe, ki ji je bil disciplinski ukrep izrečen, 
- številka in datum odločbe, 
- izrečen disciplinski ukrep. 

(2) Disciplinska evidenca se hrani trajno. 

Dolžnost informiranja 
104. člen 

(1) Naloga Odvetniške zbornice Slovenije, njenih disciplinskih organov in organov za ugotavljanje kršitev 
Kodeksa odvetniške poklicne etike je, da zagotovijo učinkovito, nepristransko in pregledno uveljavljanje 
odgovornosti njenih članov za disciplinske in etične kršitve. 

(2) Odvetniška zbornica Slovenije na svojih spletnih straneh za posamezno leto javno objavlja in najmanj 
vsake tri mesece posodablja z novimi podatki: 

- poimensko sestavo disciplinskih organov in organov, pristojnih za presojo kršitev Kodeksa 
odvetniške poklicne etike; 
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- glede disciplinskih postopkov in postopkov zaradi kršitve Kodeksa odvetniške poklicne etike 
število prejetih pobud oziroma zahtev, število postopkov, število izrečenih ukrepov oziroma 
sprejetih mnenj, število zastaranih postopkov ter vrsto izrečenih ukrepov; 

- izrečene pravnomočne disciplinske ukrepe skupaj z obrazložitvijo za obdobje dveh let po 
izrečenem ukrepu brez objave osebnih in drugih varovanih podatkov; 

- mnenja organov, pristojnih za odločanje o kršitvah Kodeksa odvetniške poklicne etike, brez 
objave osebnih in drugih varovanih podatkov. 

XI.  POKOJNINSKO, INVALIDSKO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
105. člen 

Odvetniška zbornica Slovenije lahko za svoje člane sama oblikuje ali se pridruži že obstoječim sistemom 
pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. 

XII. ODVETNIŠKA AKADEMIJA, CENTER ZA MEDIACIJE 
106. člen 

Odvetniška zbornica Slovenije lahko za potrebe izobraževanja (Odvetniška akademija) in mirnega 
reševanja sporov (Center za mediacije) ustanovi pravne osebe. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

107. člen 

(1) Z globo najmanj 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma 
drug subjekt vpisa v Poslovni register Slovenije ali Sodni register Republike Slovenije, ki ni odvetniška 
družba po tem zakonu, če opravlja storitve iz drugega odstavka 4. člena tega zakona. 

(2) Z globo najmanj 3.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni 
podjetnik oziroma drug subjekt vpisa v Poslovni register Slovenije ali Sodni register Republike Slovenije, ki 
ni odvetniška družba po tem zakonu, če opravlja storitve iz drugega odstavka 4. člena tega zakona. 

(3) Z globo najmanj 800 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki v nasprotju z določbo prvega 
odstavka 4. člena tega zakona opravlja storitve iz drugega odstavka 4. člena tega zakona in ne gre za 
opravljanje storitev za svojega sorodnika v ravni ali stranski vrsti do 4. kolena, kar fizična oseba dokazuje z 
izpiski iz matične knjige. 

(4) Z globo najmanj v višini zadnje znane plače v trenutku ali zaključku storitve prekrška v matični državi 
tujega odvetnika se kaznuje za prekršek tuj odvetnik, ki v Republiki Sloveniji opravlja odvetniške storitve 
ali odvetniški poklic v nasprotju z določbami IX. poglavja tega zakona. V dvomu se višina globe določi v 
višini zadnje znane plače v Republiki Sloveniji v trenutku ali zaključku storitve prekrška. 

(5) Nadzor na izvajanjem in izrek globe iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena izvajata 
Tržni inšpektorat Republike Slovenije ter Finančna uprava Republike Slovenije. V primeru ponovitve kršitve 
iz 1. in 2. odstavka tega člena, lahko Tržni inšpektorat Republike Slovenije ter Finančna uprava Republike 
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Slovenije odredita prepoved nadaljnjega poslovanja in zahtevata izbris iz Poslovnega registra Slovenije ali 
Sodnega registra Republike Slovenije.  

108. člen 

(1) Z globo najmanj 10.000 eurov se kaznuje fizična oseba ali pravna oseba, ki ni odvetniška družba,  ki 
informira javnost o storitvah iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, če gre za opravljanje storitev proti 
plačilu.  

(2) Z globo najmanj 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ni odvetniška družba, ki 
informira javnost o storitvah iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, če gre za opravljanje storitev proti 
plačilu.  

(3) Globo iz prvega in drugega odstavka tega člena izreče Tržni inšpektorat Republike Slovenije. 

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

109. člen 

Odvetniška zbornica Slovenije uskladi statut in druge splošne akte zbornice z določbami tega zakona v 
enem letu od njegove uveljavitve. 

110. člen 

(1) Odvetniki, vpisani v imenik odvetnikov na podlagi dosedanjih predpisov, nadaljujejo z delom po 
določbah tega zakona. 

(2) Odvetniki so dolžni uskladiti svoj status z določbo  4. in 5 odstavka 4. člena tega zakona v roku 18 
mesecev od uveljavitve tega zakona. 

111. člen 

Veljavno kolektivno zavarovanje odvetnikov po Odvetniški zbornici Slovenije (9. člen Zakona o odvetništvu, 
Uradni list RS, št. 18/93) ostaja veljavno do _____________. Odvetniki in odvetniške družbe morajo takoj 
po izteku veljavnega kolektivnega zavarovanja, najkasneje pa v 15 dneh, Odvetniški zbornici Slovenije 
predložiti dokazilo o zavarovanju po tem zakonu.  

112. člen 

(1) Vloge za vpis v imenik odvetnikov, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega zakona, pa o njih še ni 
odločeno, se obravnavajo na podlagi Zakona o odvetništvu, ki je veljal v času vložitve vloge. 

(2) Vloge za vpis v imenik odvetnikov, ki so bile vložene po uveljavitvi tega zakona, se glede pogojev za 
odvetnika presojajo po Zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93), v kolikor vlagatelj zatrjuje in izkaže, 
da je na dan uveljavitve tega zakona izpolnjeval pogoje za odvetnika iz 25. člena Zakona o odvetništvu 
(Uradni list RS, št. 18/93).  



85 
 

(3) Zoper odločitev, s katero se osebam iz prejšnjih odstavkov ne dovoli vpisa v imenik odvetnikov, je 
dovoljen upravni spor. 

113. člen 

Disciplinski postopki, ki so bili začeti do uveljavitve tega zakona, se končajo po pravilih zakona, ki je veljal 
v času začetka postopka, razen če so nova pravila za njih milejša. 

114. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93). 

115. člen 

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

1. K 1. členu 

Predlog člena opredeljuje področje, ki je predmet urejanja v tem zakonu. Kot uvodni člen temeljnega 
pomena povzema ustavno dikcijo in utrjuje položaj odvetništva kot ustavno kategorijo. 

Prvi odstavek je programska norma, ki načelno uvaja druge zakonske določbe ZOdv-1. Z definicijo, da je 
odvetništvo služba, ki je del pravosodja, je začrtano osnovno vodilo delovanja odvetništva da ima ključno 
vlogo pri vzdrževanju in skrbi za pravilno delovanje pravnega sistema, oziroma, da krepi zaupanje v pravo.  

V 1. členu predloga zakona je bilo funkcijo odvetništva treba opredeliti, natančneje kot doslej. Prvotno 
predlagana opredelitev odvetništva kot službe, ki zagotavlja nudenje pravne pomoči, uveljavljanja varstva 
pravic ali pravnega položaja deležnikov te pomoči je bila opuščena. Pravnosistemska analiza besedne zveze 
pravna pomoč je namreč pokazala, da bi uporaba besedne zveze pravna pomoč preveč restriktivno 
določala pojem odvetništva in povzročala zmedo. Pojem oz. besedna zveza pravna pomoč se (neizčrpno) 
pojavi: v Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju tudi: URS) v kontekstu pomoči tistemu, ki mu je bila 
odvzeta prostost s strani pristojnega organa; kot pravna pomoč v smislu členu 4 Zakona o kazenskem 
postopku (v nadaljevanju tudi: ZKP),76 ki predstavlja zakonsko izvedbo prej omenjene ustavne določbe; kot 
kaznivo dejanje nezakonitega dajanja pravne pomoči v členu 254 Kazenskega zakonika (KZ-1); kot pravna 
pomoč v smislu Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP);77 kot pravna pomoč med sodišči in drugimi 
organi v smislu procesnih zakonov (ZKP, ZPP,78 ZUP79); kot pravna pomoč neuki stranki v pravdnem 
postopku. Spričo tako pomensko razdrobljene uporabe besedne zveze pravna pomoč se zdi smiselno bolje 
ubrati opisno opredelitev funkcije odvetništva, in sicer kot službe namenjene uveljavljanju in varstvu pravic 
fizičnih in pravnih oseb ter njihovih pravnih interesov in pravnega položaja.  

Drugi odstavek člena 1 omogoča prenos temeljnih evropskih direktiv v zvezi z odvetništvom. 

2. K 2. členu@ 

Predmetni člen opredeljuje pomen izrazov, ki se pojavljajo v zakonu. Ob tem člen iz didaktičnih razlogov 
opredeljuje določene pojme, ki so v nadaljnjem zakonskem besedilu vnovič in nadrobneje definirani. 
Odvetništvo, odvetniške storitve, odvetniška družba in drugi izrazi namreč potrebujejo tudi opredelitev v 
uvodnih določbah za sistemsko skladno branje zakona.  

Najprej je opredeljen pojem odvetništva, ki temelji na ustavni določbi. Kot osnovni gradnik nastopa 
samostojnost in neodvisnost te službe, ki je del pravosodja, čeprav gre za svobodni poklic. Vsebina je 
varstvo pravic, pravnih interesov in pravnega položaja strank. 

Sledi pojem odvetnika, za katerega je pogoj vpis v imenik odvetnikov pri OZS. Izhodiščno je odvetnik fizična 
oseba, ki osebno opravlja odvetniški poklic kot svobodni poklic. Opravlja pa ga lahko kot odvetnik 
posameznik. Zakon določa tudi drug način in sicer opravljanje poklica v odvetniški družbi, ki je pravna 

                                                           
76 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, s spremembami in dopolnitvami). 
77 Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01, s spremembami in dopolnitvami). 
78 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, s spremembami in dopolnitvami). 
79 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 z dne 1. 10. 1999). 
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oseba. Poleg odvetniške družbe, ki je pravna oseba po pravilih korporacijskega prava, je opredeljena tudi 
civilna odvetniška družba. Za slednjo veljajo pravila obligacijskega prava po vzoru družbene pogodbe za 
namen opravljanja odvetniškega poklica in mora biti prav tako vpisana v imenik družb pri OZS.  

Posebej je bilo treba izpostaviti tudi pojem zaposlenega odvetnika, ki ne opravlja samostojnega poklica, 
temveč je v delovnem razmerju pri odvetniku ali odvetniški družbi. 

Zaradi nekaterih nejasnosti v preteklosti, kdo poskrbi za izpraznjeno mesto odvetnika je treba definirati 
tudi pojem prevzemnika. Prevzem lahko temelji na dogovoru z nosilcem odvetniške pisarne ali na sklepu 
Odvetniške zbornice Slovenije. Pogoj je, da je nosilec  trajno prenehal opravljati odvetniški poklic. Pri 
začasni odsotnosti odvetnika, pride v poštev pojem začasnega prevzemnika. 

V preteklosti se je pojavil dvom o tem, kateri prostori štejejo za odvetniško pisarno, ko pride do preiskave. 
Zato je v predlogu sedaj posebej definiran pojem odvetniške pisarne. Izraz pa se uporablja tudi za skupen 
podjem odvetnika, odvetniške družbe tako pravne osebe kot civilne družbe. 

Odvetniška storitev je delo, opravljeno za stranko, v skladu z določili tega zakona. Zato je v nadaljevanju 
podrobneje opredeljeno, kaj lahko sestavlja odvetniško storitev in sicer zelo široka, saj vključuje vse vrste 
storitev v fiduciarnem razmerju s stranko, praviloma pravne narave.   

Stranka v smislu odvetniške storitve je subjekt pravic in obveznosti, ki je prejemnik odvetniških storitev. 

Odvetniki se združujejo v OZS, ki je stanovska organizacija za zagotavljanje pravnih in etičnih okvirov 
opravljanja odvetništva. Skrbi za njegov razvoj in zastopa tudi poklicne in socialne interese članov. Vpis v 
register je dokaz o članstvu v zbornici, ki pa ne obsega le odvetnikov, temveč vse osebe, vpisane v katerega 
izmed imenikov OZS. Predlog pa predvideva tudi druge oblike združevanja z najsplošnejšo opredelitvijo, 
da je združenje vsakršen subjekt s pravno osebnostjo ali brez nje, ustanovljen v skladu z zakonodajo države 
članice, znotraj katerega odvetniki opravljajo svoje poklicne dejavnosti skupaj pod skupnim imenom.  

Posebej sta opredeljena tudi pojma tujega odvetnika in tuje odvetniške družbe. 

Zakon v obravnavanem členu določa, da se moška oblika samostalnika odvetnik rabi kot privzeta v zakonu.  

3. K 3. členu 

Odvetništvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba (člen 137 URS) in zagotavlja nudenje 
pravne pomoči fizičnim in pravnim osebam pri pridobivanju in varstvu njihovih pravic in pravnih interesov. 
Samostojnost in neodvisnost odvetništva se kaže predvsem: v samostojnim in neodvisnim opravljanjem 
odvetniškega poklica kot neodvisne službe, v organizaciji odvetništva v Odvetniški zbornici Slovenije kot 
samostojni in neodvisni organizaciji odvetnikov na ozemlju Republike Slovenije v okviru katere se odvetniki 
obvezno včlanjujejo, s sprejemom statuta in drugih splošnih aktov zbornice, v odločanju o pridobitvi in 
prenehanju pravice opravljanja odvetniškega poklica. 

Pri odvetništvu gre za svoboden poklic. Gre za programsko normo, ki ima svoje mesto ob navedbi, da je 
odvetništvo kot organ del pravosodja. Svobodni poklic kot pravni koncept (v Sloveniji) sicer ne premore 
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pravno razdelane definicije. Sodišče EU (SEU) je v Sodbi C-267/9980 podalo svoje tolmačenje, v katerem je 
svobodne poklice opredelilo kot dejavnosti, ki jih zaznamuje intelektualni karakter; ki terjajo visoko raven 
poklicnih kvalifikacij in so podvržene jasni in striktni strokovni regulaciji, pri čemer je osebni element 
posebej poudarjen. Jasno je, da je odvetništvo v zgodovinsko-kulturnih okvirjih germanske tradicije 
svoboden poklic z visoko mero samoregulacije in odgovornosti in ta lastnost prevladuje še danes. Glede 
na historično genezo odvetništva na Slovenskem ne more biti dvoma, da je odvetništvo tudi v današnji 
Sloveniji tradicionalen svobodni poklic.81 

Besedilo poudarja že izraženo programsko naravo člena 1, s tem da je na tem mestu nadrobneje 
opredeljena neodvisnost kot funkcionalna in samostojnost kot organizacijska komponenta odvetniške 
službe. Prvič je omenjena Odvetniška zbornica Slovenije kot krovno in stanovsko združenje s 
(samo)regulacijsko in nadzorstveno funkcijo. 

Predlog izrecno dopušča članstva odvetnikov v društvih, združenjih ali zbornicah, povezanih z opravljanjem 
odvetniškega poklica ali s pravom. V tej povezavi gre izpostaviti na primer davčno svetovanje, 
računovodske storitve, nepremičninsko posredovanje, borzno posredništvo ipd. Določba ne omogoča 
družnega opravljanja teh storitev, skupaj z odvetniškim poklicem, marveč samo interesno povezovanje, ki 
pa ne sme nasprotovati ugledu, samostojnosti in neodvisnosti odvetniškega poklica. Predlog je v tem 
smislu bolj zadržan od primerjalno-pravne ureditve v Nemčiji, kjer BRAO v §59a dovoljuje skupno 
opravljanje odvetniških storitev z določenimi kategorijami poklicev, BORA pa nadrobneje, v §30 pojasnjuje, 
da je societetno opravljanje poklica mogoče, ob pogoju, da člani takšnega podjema, ki niso odvetniki, 
spoštujejo pravila, ki se nanašajo na opravljanje odvetniškega poklica. Nasprotno pa je takšno združevanje 
v Avstriji prepovedano, zaradi mogočega konflikta interesov in ogrožanja samostojnosti odvetništva. 
Predlog zakona na drugih mestih (poglavje o odvetniški družbi) podrobneje ureja prepoved skupnega 
opravljanja. Določbe člena 3 torej ni mogoče razlagati tako, da bi omogočala skupno opravljanje poklica. 
Ker predlog v členu 2 zakona uporabo pojma »odvetnik« razširja tudi na odvetniško družbo, velja torej tudi 
za družbo možnost vključevanja v društva, združenja in zbornice. 

4. K 4. členu 

Predlog primeroma in podrobneje določa, katere storitve so odvetniške. S tem bo bolj prepoznavno, za 
katere storitve zakonodajalec meni, da zahtevajo strokovno znanje in so pomembne z ustavnega vidika 
pravice do sodnega varstva in učinkovitosti pravosodnega sistema. Z opredelitvijo odvetniških storitev se 
začrta meja, preko katere se druge storitve opravljajo v liberaliziranem trgu. V nabor odvetniških storitev 
je iz strateških razlogov treba vključiti opravila, ki vključujejo pravno svetovanje, zastopanje in zagovarjanje 
strank pred sodišči, državnimi organi in drugimi subjekti, sestavljanje listin in zastopanje strank v njihovih 
pravnih razmerjih in druge pravne storitve v zaupnem pooblastilnem razmerju med stranko in odvetnikom.  

Prvi odstavek tega člena je treba obravnavati skupaj z določbo člena 1 predloga zakona, ki opredeljuje 
funkcijo odvetništva in določbo 2. člena, ki glede pojma odvetniških storitev tiho napotuje na vsebino 
prvega odstavka člena 4.  

                                                           
80 Zadeva C-267/99, Christiane Adam, épouse Urbing v Administration de l'enregistrement et des domaines [2001]. 
81 Rijavec V., Pojem odvetništva v novi perspektivi, Odvetnik, št. 84, 2018, str. 18-19. 
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Zakon odvetniškega značilnega dela ne bo vezal na nudenje pravne pomoči strankam, ker pojem ne 
premore enotne definicije in je v različnem svojstvu uporabljen v različnih zakonih. Zakon o odvetništvu je 
raje ubral pot, da namesto definicije pravne pomoči opredeljuje odvetniško storitev. To so tiste storitve, 
ki značilno opredeljujejo odvetniški poklic. Predlog novega zakona utrjuje ta pristop, ko neizčrpno in 
primeroma našteva odvetniške storitve. Na ta način zakon preprečuje prehajanje naštetih storitev v 
področje »drugih pravnih storitev« in preprečuje degradacijo pravne varnosti, hkrati pa poudarja, da 
odvetništvo ni le služba v javnem interesu, temveč premore tudi značilnosti gospodarske dejavnosti. Po 
drugi strani pa seznam ni dokončen. Člen omenja tudi možnost odvetnikovega sodelovanja pri 
alternativnem reševanju sporov, čeprav to ni značilna odvetniška storitev. Če je odvetnik imenovan za 
arbitra, potem zanj veljajo pravila za arbitre, prav tako pri imenovanju za mediatorja. Kljub odsotnosti 
besedne zveze pravna pomoč pa iz naštetih odvetniških storitev sledi, da ustrezajo pojmovanju pravne 
stroke, da je to pravna pomoč. Upoštevati je namreč treba tudi, da je odvetniški poklic delo s strankami in 
za stranke.  

Vprašanje zastopanja iz 2. odstavka predlaganega člena je strateško in ključno. Po predlogu sme stranko 
načelno pred sodišči vselej zastopati le odvetnik, ne glede na to, ali gre za zastopanje na odplačni podlagi 
ali ne. Zakon dopušča, da drugi zakoni določijo izjemo. Namen nove določbe je varstvo pred zakotnim 
pisaštvom, kakor tudi skrb za gradnjo in vzdrževanje pravne varnosti kot splošne dobrine.  

Pravica stranke, da samostojno (neposredno, brez pooblaščenca) nastopa v postopkih se v teoriji imenuje 
postulacijska sposobnost. Stranka ima pravico, da za zastopanje proti plačilu pooblasti odvetnika. Obvezno 
zastopanje predstavlja omejitev postulacijske sposobnosti.  

Predlagani 4. odstavek zadevnega člena predstavlja normativno podlago za specialnejšo ureditev v 
nadaljnjih poglavjih zakona. Še naprej predvideva enake možnosti opravljanja odvetniškega poklica, torej 
kot samostojni odvetnik individualno, kot zaposleni odvetnik in kot odvetniška družba. Jasno pa določa, da 
zaposleni odvetnik ne more biti hkrati samostojni odvetnik, s čimer se zagotavlja samostojnost in 
neodvisnost posameznega odvetnika in družbe, hkrati pa preprečuje anomalije z ozirom na mogoč konflikt 
interesov ali neskladje z normami delovnega prava. 

Trenutno ureditev veljavnega zakona v členu 4 predstavlja funkcionalni ekvivalent obravnavanemu 
predlogu novega člena 4. Zadevni člen se je na podlagi teženj po liberalizaciji odvetniških storitev in 
prizadevanj po večji konkurenčnosti do sedaj (glede na korespondenčne člene trenutno veljavne 
zakonodaje) pomembneje spremenil enkrat, z nazorno ureditvijo položaja zaposlenega odvetnika (v skladu 
s to ureditvijo ni več nujno, da bi bil zaposleni odvetnik obenem družbenik). Sprememba je bila potrebna 
zaradi notranje-sistemske skladnosti zakona. Prvotni Zakon o odvetništvu iz  leta 199382 v členu 4 določa, 
da se lahko odvetniški poklic opravlja individualno ali v odvetniški družbi. Določbe zakona, ki se nanašajo 
na odvetnika kot posameznika, veljajo tudi za odvetniško družbo, kolikor ni bilo z zakonom sámim drugače 
določeno. Novela ZOdv-B je posegla v dotedanjo ureditev člena 4, tako da je vanj vnesla pojem 
zaposlenega odvetnika, torej odvetnika, ki opravlja poklic v delovnem razmerju pri odvetniku ali v 
odvetniški družbi. S tem je zakon odpravil nejasnosti in različne interpretacije, ki so se pojavljale v zvezi s 

                                                           
82 Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93). 



90 
 

tozadevno obliko udejstvovanja (Upravni odbor OZS je že predhodno odločil, da je zaposlitev odvetnika pri 
odvetniku ali odvetniški družbi dopustna).83  

V Nemčiji zvezni zakon BRAO ne vsebuje temeljne določbe, ki bi na enak način urejala zadevno področje 
(predstavljala podlago posebnemu delu zakona). Po drugi strani pa BRAO partikularno ureja posamezne 
oblike izvajanja odvetniške dejavnosti. Prav tako BRAO (v splošnih določbah o odvetništvu) v §2 vsebuje 
določbo, ki odvetništvo kvalificira kot svoboden poklic (nem. freier Beruf) in mu obenem odreka značilnost 
obrti (nem. Gewerbe). V Avstriji RAO v §1 in §1a določa predvidene oblike opravljanja odvetništva. 
Podrobnosti so urejene v specialnejših določbah zadevnega zakona. Eksplicitna navedba odvetništva kot 
svobodnega poklica ni podana. Zakon o odvjetništvu Republike Hrvaške v svojem prav tako v členu 4 
vsebuje smiselno enako določbo kot slovenski predlog. Določba o odvetništvu kot svobodnem poklicu je 
zaobjeta v členu 2 omenjenega zakona (slobodna djelatnost). 

Peti odstavek Predloga opisuje razmerja med odvetnikom in družbo oziroma načine, po katerih lahko 
odvetnik opravlja odvetniški poklic v družbi. 

5. K 5. členu 

Predlagani člen določa profesionalno skrbnost odvetnika pri opravljanju odvetniška poklica, ki jo z novo 
izrecno določbo razširja tudi na odvetniškega kandidata in pripravnika. Novost je tudi nadzorstvena 
dolžnost organov vodenja in nadzora oziroma odvetnika posameznika nad zaposlenimi. Kršitev dolžnosti 
ima za posledico odgovornost družbe oziroma odvetnika posameznika. Prav tako je razširjen domet 
profesionalne skrbnosti. Odvetnik je po Predlogu namreč dolžan ravnati v skladu s to opisano določbo »pri 
opravljanju storitev«, medtem ko trenutna ureditev govori o vestnosti »pri zastopanju stranke«. Določba 
ima v splošnem pomen pravnega standarda za presojo ravnanj odvetnika. Še zlasti se to kaže pri 
ugotavljanju in sankcioniranju kršitev v disciplinskem postopku. 

6. K 6. členu 

Z navedenim členom se zahteva po permanentnem izobraževanju odvetnikov normativno ureja. Do sedaj 
je bila ta dolžnost le moralne narave in je bila zapisana v 14. točki prvega odstavka Kodeksa odvetniške 
poklicne etike. Odvetnik se mora nenehno in organizirano izobraževati, tako da izpopolnjuje svoje 
strokovno znanje ter skrbi za svojo splošno izobraženost in razgledanost. Dolžnost je razširjena na 
odvetniškega pripravnika in kandidata. 

Zakon ureja izobraževanje kot obvezno obliko usposabljanja, pri čemer se določa tudi sankcija za 
neudeležbo, saj bo odvetnik v primeru neizpolnjevanja odgovarjal disciplinsko. V zvezi z izobraženjem 
Zakon določene naloge nalaga tudi  Odvetniški zbornici Slovenije.  

                                                           
83 Iz predloga ZOdv-B: […] bi se z omenjeno rešitvijo omogočilo ustanavljanje večjih odvetniških družb kar pomeni, 
zaradi specializacije v takih družbah zaposlenih odvetnikov, povečanje kakovosti odvetniških storitev. Sicer pa z 
uporabo besedne in tudi namenske razlage določbe pridemo do zaključka, da veljavni zakon ne določa, da bi bil pogoj 
za opravljanje poklica v odvetniški družbi ta, da bi bil odvetnik tudi družbenik odvetniške družbe. Zakon postavlja 
omejitev zgolj glede družbeništva v taki družbi. Taka določba torej ni nič drugega kot jasnejša opredelitev že 
uzakonjenega. 
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Podrobnejšo ureditev sistema priznavanja in točkovanja različnih oblik izobraževanja in izpopolnjevanja je 
smotrno prepustiti podzakonskim aktom. 

7. K 7. členu 

Predlagana določba nadgrajuje ureditev iz člena 31 veljavnega zakona. Zakon bolj dosledno navaja 
subjekte vpisa, postopek vpisa in razdelitev imenikov. 

V izogib zlorabam in zagotavljanju finančne discipline je dodana zahteva, da mora imeti delodajalec 
predlagatelja za vpis v imenik, v času vložitve predloga za vpis in ves čas postopka vpisa, do izdaje odločbe 
poravnane vse finančne obveznosti do zbornice 

8. K 8. členu 

Nov člen 8 na enem mestu za odvetnika, odvetniškega kandidata in odvetniškega pripravnika določa 
dolžnost legitimiranja pred državnimi in drugimi organi z izkaznico, ki jo izda ali v primeru izbrisa iz imenika 
odvzame Odvetniška zbornica. Določilo o vrnitvi izkaznice ob izbrisu iz imenika je dodano zaradi 
preprečitve eventualnih zlorab in je v prejšnjem zakonu ni bilo. 

9. K 9. členu 

Za sprejem med odvetnike se s predlaganim členom povečuje število let praktičnih izkušenj iz štiri na pet 
let. Za pridobitev položaja odvetnika pa  mora kandidat najmanj dve leti opravljati delo pri odvetniku kot 
odvetniški kandidat. Določba ščiti strokovnost odvetniškega poklica, saj za vstop zahteva tudi praktične 
odvetniške izkušnje. Na tak način se prav tako onemogoča pretirana dostopnost odvetniškega poklica, ki 
je že predstavljala težavo v preteklosti. 

Predlagani člen našteva pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba za opravljanje odvetniškega poklica. Ob tem 
opušča za zaposlene odvetnike pogoj opreme in prostora ter fiduciarnega računa, ker so slednji vezani na 
odvetnika oziroma odvetniško družbo pri kateri je zaposlen.  

Zakon v VIII. poglavju določa posebne pogoje za pridobitev pravice opravljati odvetniški poklic tujim 
odvetnikom. Slednji se sklicujejo na določbo člena 9 predloga in jih je treba brati skupaj. 

10. K 10. členu 

Predhodna kaznovanost za določena kazniva dejanja, kakor tudi moralna nevrednost kandidata in njegovo 
nepošteno ali nevestno ravnanje, predstavljajo negativne predpostavke za opravljanje odvetniškega 
poklica. Določba povzema trenutno zakonsko ureditev, saj se je takšna formulacija izkazala za 
neproblematično in vrednostno sprejemljivo. 

11. K 11. členu 

Za razliko od ureditve po trenutno veljavnem Zakonu o odvetništvu, predlagani člen na enem mestu ureja 
postopek za pridobitev pravice biti odvetnik in trenutek, ko oseba dobi omenjeno pravico. Zakon pri osebi 
zoper katero teče kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti odlaga odločitev o vpisu v imenik odvetnikov do pravnomočnosti odločbe v tem postopku. S tem 
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se izogne vnaprejšnji obsodbi za kaznivo dejanje a tudi prepreči, da bi bil v primeru obsodilne sodbe 
kandidat nevreden zaupanja za opravljanje poklica. Naslednja rešitev preprečuje zlorabe s ponovnim 
vlaganjem zahtev za vstop v odvetništvo, zato je zakon predvidel triletno obdobje mirovanja, v katerem se 
nova zahteva ne more vložiti oziroma se obravnava kot nedopustna, če gre za osebo, ki je nevredna 
zaupanja opravljati odvetniški poklic. 

12. K 12. členu 

Predlog povzema trenutno ureditev Zakona o odvetništvu. 

13. K 13. členu 

Predlog povzema trenutno ureditev Zakona o odvetništvu. 

14. K 14. členu 

Predlog povzema trenutno ureditev Zakona o odvetništvu. 

15. K 15. členu 

Predlagani člen ureja mirovanje opravljanja odvetniškega poklica. Kot novost se kot razlog dodaja poklicno 
opravljanje funkcije v lokalni skupnosti, saj ni razloga, da bi ločevali med funkcijo na državni ali 
samoupravni ravni. Ureditev napotitve odvetnika oziroma njegove udeležbe na mednarodnih misijah 
ostaja enaka trenutni ureditvi, s to razliko, da predlog v členu 2 konkretizira pojem mednarodne 
organizacije. 

16. K 16. členu 

Predlog člena 16 v večjem delu povzema obstoječo ureditev, vendar v naporih po zagotavljanju pravne 
varnosti strank in finančne discipline odvetnikov, dodaja še nove taksativno naštete razloge za izbris. Tako 
je poslej podan razlog za izbris tudi, če odvetnik: niti v treh mesecih od poziva Odvetniške zbornice 
Slovenije, ne plača finančnih obveznosti do zbornice; če ne razpolaga z varnim (elektronskim) poštnim 
predalom in ga ne vzpostavi niti v 15 dneh po pozivu Odvetniške zbornice Slovenije; če zoper odvetnika 
nastopijo pravne posledice osebnega stečaja; in če nima odprtega fiduciarnega in transakcijskega računa, 
kadar ga v skladu z določbami tega zakona mora imeti in tega v 15 dneh ne naredi niti po pozivu Odvetniške 
zbornice Slovenija. 

Dodana 17. točka določa kot nov razlog za izbris tudi neplačilo zavarovalne premije iz člena 28 predloga. 
To je sankcija za opustitev poglavitne temeljne dolžnosti odvetnika. Če odvetnik v zakonsko določenem 
roku ne predloži dokazila o sklenitvi zavarovanja odgovornosti ter plačilu premije in če zbornici, kljub 
njenemu pozivu ne predloži ustreznih dokazil, se izbriše iz imenika odvetnikov. S tem preprečimo možnost 
nastanka daljših časovnih presledkov, v katerih bi odvetnik deloval, čeprav nima sklenjenega zavarovanja 
oziroma ima neporavnane obveznosti v zvezi s plačevanjem premije. Zaradi takšnih opustitev bi negativne 
posledice84 zaradi tega, ker škodni primer ni zavarovan pa bi moral biti ali je izplačilo zavarovalnine 
                                                           
84 Glej člen 937. Obligacijskega zakona (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 
20/18 – OROZ631). 
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odloženo do plačila že zapadle premije bremenile stranko.  Zakon določa kratek, 15 dnevni rok, po pozivu 
Odvetniške zbornice, na predložitev potrebnih dokazil. Glede na celotni pomen zavarovanja poklicne 
odgovornosti, je takšno sankcioniranje upravičeno. 

17. K 17. členu 

Predlog novega člena 17 ureja vprašanje nezdružljivosti opravljanja drugih poklicev z opravljanjem 
odvetništva. Očitno je, da v to kategorijo spadajo drugi poklici v pravosodju, težavnejše pa je vprašanje 
glede preostalih poklicev, torej državne službe, ki ni hkrati služba v pravosodju, službe lokalne samouprave 
ter na splošno poklicev, s katerimi se izvaja gospodarska dejavnost. Predlog člena sledi primerjalno-
pravnim trendom in opušča trenutno dikcijo, po kateri je z odvetništvom apriori nezdružljivo opravljanje 
poslovodne funkcije v gospodarski družbi ali drugi pravni osebi, ki ni odvetniška družba. Takšno strogo 
izključevanje udeležbe odvetnikov pri upravljanju pravnih oseb ni doktrinarno podprto in lahko predstavlja 
poseg v odvetnikovo svobodno gospodarsko pobudo. Še zmerom je mogoče posamezni primer takšne 
udeležbe (ob izpolnjenih zakonskih znakih) omejevati na podlagi generalne klavzule v 5. točki predlaganega 
člena.  

V zvezi s četrto točko (plačanimi državnimi službami ali opravljanjem samoupravne lokalne funkcije) je 
treba izpostaviti potrebo čuvati ugled odvetništva, hkrati pa zagotavljati njegovo neodvisnost v odnosu do 
države v najširšem smislu. Zato je pomembno, da je opravljanje odvetniškega poklica nezdružljivo s 
plačano državno službo. Pri nezdružljivosti opravljanja drugega poklica z odvetniškim gre za občutljivo 
vprašanje, ki zahteva širšo razlago. Zaradi zagotavljanja ugleda, neodvisnosti, samostojnosti odvetnika in 
pravne varnosti strank, odvetniku ni  mogoče dopustiti opravljanja vsakršnih dejavnosti. Poleg prepovedi, 
ki jih sicer postavlja že konkurenčno ali delovno pravo je treba opredeliti, kaj je z odvetniškim poklicem 
načelno nezdružljivo. V to kategorijo očitno spadajo drugi poklici v pravosodju. Zaključke glede preostalih 
poklicev pa je težje narediti. Vprašanje se zastavlja za državne službe, ki niso hkrati služba v pravosodju, za 
službe lokalne samouprave ter na splošno za poklice, s katerimi se izvaja gospodarska dejavnost. Pri 
vsakem določanju izključevalne nravi odvetniškega poklica gre za poseg v svobodno gospodarsko pobudo, 
ki je opravičljivo le kot izjema v javnem interesu. Zakonodajalec mora vselej paziti, da je ta izjema stvarna 
in pristna kakor tudi, da gre za ukrep sorazmernega značaja. V vsakem primeru mora biti vprašanje urejeno 
jasno in določno, saj je opravljanje nezdružljivega poklica negativni pogoj  pri opravljanju odvetništva.   

Po stari ureditvi je z opravljanjem odvetniškega poklica nezdružljivo opravljanje druge dejavnosti kot 
poklic; razen dejavnosti na znanstvenem, pedagoškem, umetniškem ali publicističnem področju. Kot 
nezdružljivo zakon izrecno navaja opravljanje plačane državne službe in notariata; opravljanje poslovodne 
funkcije v gospodarski družbi ali drugi pravni osebi, razen v odvetniški družba. Generalno pa je nezdružljivo 
opravljanje drugih poslov, ki nasprotujejo ugledu in neodvisnosti odvetniškega poklica. Zakon skratka 
zavzema skrajno restriktiven pristop k presoji nezdružljivost, saj »apriori« izključuje »opravljanje druge 
dejavnosti kot poklic«, razen v taksativno naštetih primerih. Takšna ureditev je v oziru na moderno 
pojmovanje tega vprašanja v primerjalno-pravnih ureditvah in v judikaturi Evropskega sodišča za človekove 
pravice lahko problematična.  

Za ureditev nezdružljivosti so lahko koristni nemški primerjalnopravni zgledi. Nemško ureditev je v tem 
segmentu že precej nazaj presojalo njihovo ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht; v nadaljevanju 
BVerfG).  Poudarilo je, da je treba pri ureditvi nezdružljivosti odvetniškega poklica z drugimi poklici ali 
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funkcijami odvetnika upoštevati potrebo po sorazmernem poseganju v pravice odvetnika. Zaradi tega je 
za nedopustno označilo dotedanjo ureditev, ki je omogočala prestrogo presojo nezdružljivosti 
odvetniškega poklica, vendar mora biti odvetnikova paralelna dejavnost združljiva z odvetnikovimi 
dolžnostmi in poklicno opredelitvijo neodvisnosti in samostojnosti. 

Neodvisnost in integriteta odvetnika ter sledenje interesom njegovih mandantov je lahko ovirana v 
primerih, ko ima druga dejavnost naravo pridobitne gospodarske dejavnosti. Do kolizije interesov lahko 
pride predvsem v primerih, ko lahko odvetnik pridobljene informacije uporabi pri opravljanju pridobitne 
dejavnosti oziroma poklica. Opravljanje drugega poklica je sicer dopustno, vendar ne v primerih, ko ga je 
težko ločiti od opravljanja odvetniškega poklica, ali kadar se ne da preprečiti nevarnosti kolizije interesov. 
Zaradi tega je potrebno v vsakem posameznem primeru presoditi, ali je konkretni način opravljanja 
paralelne dejavnosti in pravna ureditev le-te skladna z odvetnikovimi dolžnostmi. Presojo torej »in 
concreto« opravljajo sodišča in ni določena na abstraktni ravni. Tisti, ki aktivno opravljajo dejavnosti kot 
javni uslužbenci, načeloma ne morejo vzporedno opravljati odvetniške službe, saj v takšnih primerih v očeh 
javnosti ne bo mogoče zagotoviti neodvisnosti odvetnika. S temeljnimi načeli svobodnega odvetništva 
namreč ni skladno, da bi bil odvetnik na kakršenkoli način odvisen od države. Takšen vtis lahko daje 
odvetnik predvsem v primerih, ko lahko v razmerju do zasebnih subjektov ravna z oblastno močjo 
(hoheitliche Tätigkeit). Pokazatelj nezdružljivosti je lahko tudi dejstvo, da iskalci pravne pomoči menijo, da 
lahko odvetnik zaradi opravljanja dejavnosti za njih stori več (ali manj) kot drugi odvetniki. Pri tem ni 
merodajno, ali odvetnik opravlja nižje ali višje vodstvene funkcije. Nemški zakonodajalec slednje upošteva 
in izrecno opozori na nezdružljivost odvetniškega poklica s funkcijo sodnika, uradnika ali (poklicnega ali 
začasnega) vojaka. Teorija pa poudarja, da je s poklicem odvetnika načeloma nezdružljivo tudi opravljanje 
drugih funkcij, pri katerih bi imel odvetnik v okviru opravljanja javne službe primerljive ali podobne 
zadolžitve kot osebe, ki opravljajo navedene poklice. Pri tem je potrebno upoštevati naloge in pristojnosti 
organa oziroma pravne osebe, pri kateri je odvetnik zaposlen, kot tudi položaj odvetnika pri delodajalcu in 
tudi v ožji oz. širši okolici.85 

Kadar pa se dejavnost zaposlenega odvetnika pri subjektu, ki opravlja javno službo, po naravi in obsegu ne 
razlikuje od dejavnosti primerljivega zaposlenega pri zasebnem subjektu, načeloma ne bo mogoče govoriti 
o ogrožanju interesov pravosodja. Tako je na primer nemško ustavno sodišče štelo, da opravljanje izključno 
znanstvene dejavnosti visokošolskega učitelja na podlagi zaposlitve pri javnem visokošolskem zavodu ni 
nezdružljivo z opravljanjem odvetniške službe.86 

Druga ovira je nezmožnost kvalitetnega opravljanja poklica. S preprečevanjem opravljanja nekompatibilnih 
dejavnosti se varujejo strokovne kompetence, integriteta ter manevrski prostor odvetništva. Teorija govori 
tudi o varstvu predstave o poklicu (Berufsbild). Tudi v primeru, ko ne prihaja do kolizij interesov, 
opravljanje paralelne dejavnosti ni združljivo z opravljanjem odvetniškega poklica, če odvetnik nima 
zadostnega dejanskega in pravnega manevrskega prostora (Handlungsspielraum) za odvetniške storitve, 
ker se ukvarja z drugimi dejavnostmi. Tudi normativno je treba zagotoviti možnost, da odvetnik v znatnem 
obsegu opravlja prav odvetniško dejavnost. Opravljanje odvetniškega poklica v majhnem obsegu zaradi 
prevladujoče druge dejavnosti za izpolnjevanje zahtev za položaj odvetnika ne zadošča. Za presojo kriterija 
so merodajne  konkretne okoliščine opravljanja odvetniške dejavnosti. Tako je na primer merodajno, ali je 

                                                           
85 NJW 1993, 317; Feuerich/Weyland, nav. delo, §7, točke 96-101. 
86 NJW 1995, 951. 
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odvetnik za stranko sposoben nekatera procesna dejanja opravljati v času, ko običajno tečejo uradne ure. 
Pri presoji tega kriterija gre upoštevati tudi vprašanje, ali lahko ob opravljanju paralelne dejavnosti 
odvetnik zadosti minimalni meri neodvisnosti in strokovnosti. Nemška ureditev z odprtim pravnim 
standardom, da mora odvetnik kljub paralelni dejavnosti nuditi odvetniške storitve v realnem času se prav 
tako zdi ustrezna.87 

Če primerjamo tudi nemško ustavno ureditev, le-ta odvetniku na podlagi temeljne pravice opravljanja 
svobodnega poklica priznava pravico, da opravlja več poklicev hkrati. Načeloma pa je nemškemu odvetniku 
dovoljeno, da opravlja tudi drugi poklic, dokler paralelna odvetnikova dejavnost ne ogrozi neodvisnosti in 
integritete ter potrebne usmeritve odvetnika proti pravu in interesom svoje stranke. Vendar pa ne bo šlo 
za kolizijo interesov v primerih, ko znanje predstavlja zaradi paralelne dejavnosti odvetnika določeno 
prednost. Poseganje v to temeljno pravico je mogoče zgolj na podlagi zakona, za namene zavarovanja 
pomembnih pravnih dobrin, ob upoštevanju načela sorazmernosti. Zakonodajalec se zateče k uporabi 
instituta nezdružljivosti poklicev šele v primeru, ko se nevarnost kolizije interesov jasno kaže. Takrat to 
uredi izrecno, da  se poklica izključujeta. Praviloma gre za poklice, ki so povezani s posredništvom, 
finančnimi ter zavarovalniškimi storitvami.  Kljub temu so v veliki reformi BRAO leta 1994 omogočili skupno 
delo odvetnikov in drugih reguliranih poklicev, npr. davčnih svetovalcev in revizorjev.88   

Nemška ureditev nezdružljivosti opravljanja poklica z odvetniškim je torej skozi rigorozne ustavnopravne 
preizkuse in diskusije pravne teorije izoblikovala doktrinarno utemeljitev bolj razrahljanega modela 
nezdružljivosti, po katerem je opravljanje drugega poklica načeloma mogoče označiti za združljivo.  

V tej zvezi se nekateri sklicujejo tudi na odločbo ESČP v zadevi Mateescu proti Romuniji,89 v kateri je sodišče 
obravnavalo vprašanje, na kakšen način sme država omejevati posameznikovo pravico do opravljanja 
odvetniškega poklica. Ta odločba pa ne daje širokega pokritja za paralelne dejavnosti z odvetništvom, 
temveč od države zgolj zahteva, da meje jasno postavi. V konkretni zadevi je bilo namreč problematično 
predvsem to, da romunske oblasti vprašanje nezdružljivosti opravljanja odvetniškega poklica niso dovolj 
natančno opredelile v nacionalnem pravu. Tudi pri nas bi bilo v tem kontekstu smiselno ponovno 
pretehtati, ali je v javnem interesu ureditev, po kateri v skladu s 1. točko prvega odstavka člena 21 trenutno 
veljavnega Zakona o odvetništvu z opravljanjem odvetniškega poklica nezdružljivo prav vsakršno 
opravljanje dejavnosti kot poklica, razen štirih taksativno naštetih izjem. Tudi pri 5. točki člena 21 utegne 
biti sporno, ali je obstoječa ureditev ob odsotnosti relevantne sodne prakse dovolj predvidljiva, da ustreza 
standardu takšne predvidljivosti, ki omogoča razumno odločanje o posameznikovih pravicah. V praksi je 
sporna zlasti določba, da je z odvetništvom nezdružljivo vsako opravljanje poslovodne funkcije v pravni 
osebi. Po strogi črki zakona tako odvetnik ne bi mogel biti niti predsednik Odvetniške zbornice. 

Drugače avstrijska zakonodaja vprašanje nezdružljivosti ureja v §20 RAO, kjer je določeno, da je z 
opravljanjem odvetništva nezdružljivo a) opravljanje plačane državne službe z izjemo učiteljske, b) 
opravljanje notarskega poklica in c) opravljanje dejavnosti, ki nasprotuje ugledu odvetniškega stanu.  

                                                           
87 Feuerich/Weyland, nav. delo, §7, točke 120-122; 124-127. 
88 Rijavec V., Pojem odvetništva v novi perspektivi, Odvetnik, št. 84, 2018, str. 20-21. 
89 Mateescu proti Romuniji, sodba z dne 14. 1. 2014. 
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Hrvaška ureditev predmetno področje pavšalno ureja v drugem odstavku člena 4 Zakona o odvetništvu, ko 
določa zgolj, da odvetnik ne sme opravljati dejavnosti, ki je nezdružljiva z ugledom ali neodvisnostjo 
odvetništva.  

Plauštajner opozarja, da tudi obstoječi ZOdv ni v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (v 
nadaljevanju: EKČP), saj morajo biti »[v]sake omejitve glede opravljanja nekega poklica […] jasno in 
nedvoumno predvidene v nacionalnih predpisih. Samo visoka stopnja predvidljivosti […] pogojev za 
opravljanje nekega poklica omogoča pravilnost oblastne odločitve. Oblasti nimajo možnosti, da bi omejitve 
glede nekompatibilnosti opravljanja enega poklica v odnosu do drugega postavljale avtoritativno in brez 
razumne dejanske pravne podlage.«90  

Vprašanje nezdružljivosti je nadalje urejeno tudi v CCBE Kodeksu obnašanja za evropske odvetnike (Code 
of Conduct for European Lawyers). Ta v točki 2.5. določa, da so lahko odvetnikom prepovedana opravljanja 
določenih poklicev s ciljem zagotavljanja neodvisnosti odvetnikov, ter v skladu z zagotavljanjem dolžnosti 
sodelovati v delu pravosodja. Zato so odvetniki dolžni ravnati v skladu z nacionalnimi pravili o nezdružljivih 
poklicih. 

18. K 18. členu 

Pri členu 18 predloga gre v večinskem delu za preslikavo člena 33 obstoječega Zakona o odvetništvu. 
Spremembe se nanašajo na konkretizacijo subjekta, ki lahko posamezniku podeli naslov specialista 
določene smeri specializacije. Po predlogu je ta možnost omejena na subjekte, ki opravljajo postopke 
vrednotenja izobraževanja v Sloveniji ter v uradnem šolskem sistemu določene države. V preostalem delu 
določba ostaja nespremenjena. 

Zakon o visokem šolstvu več ne pozna strokovnega naziva »specialist« oziroma specializacije kot ravni 
izobrazbe in tudi ne več naziva magister znanosti oziroma znanstvenega magistrskega študija.  

Zakon o visokem šolstvu (ZVis) pa pozna študijski program za izpopolnjevanje (33. a člen), ki je namenjen 
izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. Zakon določa še, da ga lahko izvajajo 
fakultete in univerze, predpisuje njegove sestavine (na primer predmetnik s kreditnim ovrednotenjem 
študijskih obveznosti v skladu z Evropskim prenosnim kreditnim sistemom (ECTS), pogoje za dokončanje 
študija) in obseg (od 10 do 60 ECTS). Program mora biti akreditiran pri Nacionalni agenciji za kakovost v 
visokem šolstvu (NAKVIS). Udeleženci programa pridobijo specialno znanje z določenega ožjega področja, 
po Zakonu o visokem šolstvu pa to ni program za pridobitev stopnje izobrazbe in tudi ne strokovnega 
naziva »specialist«; kdor opravi vse obveznosti programa, dobi potrdilo, ki je javna listina (četrti odstavek 
32.a člena ZVis). Program za izpopolnjevanje z določenega področja prava je ustrezen temelj za pridobitev 
naziva »odvetnik specialist«, če obsega vsaj 20 ECTS in se zaključi z zaključno nalogo. To bi moralo veljati 
tudi za primerljiva, oziroma enakovredna  izobraževanja v tujini. 

Določba četrtega odstavka tega člena ureja časovno točko, od katere lahko odvetnik specializacijo navaja 
pri svojem imenu. Seveda je to časovna točka, ko se mu na prošnjo prizna status odvetnika – specialista. 

                                                           
90 Plauštajner K., Zdravnik in odvetnik hkrati?, Odvetnik, št. 66, 2014, str. 23-24. 
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Določba petega odstavka ureja obveznost odvetniške zbornice Sloveniji voditi register specializiranih 
področij dela za odvetnike, v izogib terminološkim zmedam in zlorabam. 

V primerjavi z nemškim pravom, kjer je problematika urejena v §43c BRAO, je predlagana ureditev 
zastavljena manj omejujoče in ureja manj aspektov odvetniške specializacije. BRAO na primer omejuje 
število področij, za katera se lahko odvetnik specializira; omejuje tudi sama področja, za katera se je 
mogoče specializirati; natančneje je zakonsko urejen tudi postopek odločanja o pridobitvi naslova 
specializiranega odvetnika. Fachanwaltsordnung (v nadaljevanju: FAO) natančneje določa vprašanja 
izkazovanja teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj, ki jih mora odvetnik imeti za pridobitev 
specializacije. Ker se spremembe v predlogu zakona nanašajo na izkazovanje teoretičnega znanja se bomo 
posvetili predvsem tem.  

FAO v §4 izrecno določa, da se teoretično znanje praviloma izkazuje z udeležbo seminarja, ki je izveden 
specifično za odvetnikovo pridobivanje specialnega znanja na določenem področju. Določeno je tudi 
minimalno trajanje takšnega tečaja, ki mora (razen za izjeme) obsegati 120 ur. Sicer lahko odvetnik 
uveljavlja tudi znanja, pridobljena izven takšnega tečaja, vendar mora izkazati, da pridobljeno znanje 
odgovarja znanju, pridobljenem na tečaju za odvetnikovo pridobivanje specialnega znanja. Pri tem je 
ključnega pomena, da so vsa področja specifičnega pravnega področja zajeta v preizkusih znanja, ki jih 
mora odvetnik uspešno opraviti.  

Predlagana ureditev sicer področja ne ureja tako podrobno kot nemška BRAO in FAO, vendar nemški 
ureditvi sledi po svojem bistvu oziroma abstraktni idejni zasnovi. Tako vsebinsko določa, da tako kot v 
nemški ureditvi teoretičnega znanja ni mogoče izkazati drugače kot na podlagi opravljenih pisnih izpitov iz 
specialnega področja prava. Teoretično znanje je namreč mogoče izkazati samo na podlagi (a) postopka 
vrednotenja izobraževanja v Sloveniji; (b) uradnem šolskem sistemu ali (c) opravljenem magistrskem 
študiju. Vse tri alternative v svojem bistvu predpostavljajo vrednotenje pridobljenega teoretičnega znanja 
– gre za pogoj, ki ga obstoječi Zakon o odvetništvu ne predpostavlja. 

Obenem je ureditev vsaj v delu bolj skladna s težnjami po vzpostavitvi enotnega trga storitev v okviru EU, 
saj (drugače kot nemška ureditev) znanja, pridobljenega in ustrezno ovrednotenega v tujini (v okviru 
uradnega šolskega sistema ali magistrskega študija), ne opredeljujejo kot izjemo. 

19. K 19. členu 

Določba zagotavlja kontinuiteto odvetnikovega opravljanja poklica, če zakon ne določa drugače (mirovanje 
odvetniškega poklica). Drugi odstavek odvetnikom zagotavlja svobodno odločanje o prevzemu mandata 
stranke. Odvetnikova diskrecija je podana tudi v primeru v členu 20 predloga, kar zadeva uvrstitev na 
seznam zagovornikov po uradni dolžnosti oziroma seznam odvetnikov, ki izvajajo storitev brezplačne 
pravne pomoči. 

20. K 20. členu 

Predlog člena nadgrajuje veljavno ureditev odvetnikovega dela, kadar ta nastopa kot zagovornik po uradni 
dolžnosti ali izvajalec brezplačne pravne pomoči. Tako mora organ ali sodišče, ki je odvetnika postavil, 
slednjemu sam in v naprej priskrbeti kopijo celotne spisovne dokumentacije. S tem se zagotavlja bolj 
ekspeditiven pristop odvetnika k zadevi in posledično učinkovitejše varstvo stranke. Še naprej je določeno, 
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da Odvetniška zbornice Slovenije skrbi za aktualizacijo seznama odvetnikov, ki izvajajo storitev brezplačne 
pravne pomoči, vendar je ta obveznost v predlogu bolj artikulirana od obstoječe ureditve, hkrati pa določa 
postopanje v primeru sporov ali nejasnosti v zvezi s seznamom, kar trenutno z zakonom ni urejeno. 

21. K 21. členu 

Določba člena 21 predloga v prvem odstavku določa absolutno prepoved opravljanja odvetniških storitev 
v primerih, ki jih zakon taksativno našteva in kjer se predpostavlja obstoj konflikta interesov. Predlog 
razširja trenutno prepoved zastopanja na opravljanje vseh odvetniških storitev in ne zgolj na zastopanje. 

Drugi odstavek določa relativno prepoved opravljanja odvetniških storitev v primerih, ki niso taksativno 
našteti. Obstoj takšnih primerov je treba ugotavljati v vsakem primeru posebej, možno pa je odstopiti od 
prepovedi delovanja, če se stranka s tem poučeno strinja. 

Tretji odstavek dopušča, da odvetnik nadaljuje z zastopanjem strank, če mu ena izmed njih prekliče 
pooblastilo, ne glede na to, če si interesi strank med seboj nasprotujejo. Odstavek v primerih preklica 
pooblastila varuje druge stranke. 

22. K 22. členu 

Odvetniška poklicna tajnost obsega tako podatke, ki so pri odvetniku, kot tudi odvetnikovo korespondenco 
s stranko ter njegovo svetovanje stranki. Posamezniku, ki išče pravni nasvet, mora biti zagotovljeno, da 
odvetnik informacij, ki jih pridobi, ko se stranka z njim posvetuje o svojih pravicah ali obveznostih, 
praviloma ne bo razkril in jih niti ne bo prisiljen razkriti tretjim ter da ti podatki ne bodo uporabljeni zoper 
stranko. Odvetnik ima torej dolžnost varovati pravico do zasebnosti strank v vseh njenih oblikah, tj. 
dolžnost varovanja njihovih osebnih podatkov, izjav, listin, predmetov, sporočil, skratka dela njihove 
zasebnosti, ki jo z namenom poiskati pravno pomoč stranke z odvetnikom delijo. Delijo jo lahko neovirano 
in v celoti le, če odvetniku lahko popolnoma zaupajo. Dolžnost varovanja tajnosti je tako bistveni temelj 
zaupnega. Stranka bo lahko uspešno in v polnosti uveljavljala svoje pravice in pravne koristi s pomočjo 
odvetnika le, če ji bo ta ob celostno in iskreno posredovanih informacijah lahko nudil popolno in zanesljivo 
strokovno pomoč in podporo tako v svetovanju kot v zastopanju pred sodiščem. Zaupnost še posebej pride 
do izraza, ko je stranka obdolženec v kazenskem postopku. Pravica do obrambe s pomočjo zagovornika 
(druga alineja člena 29 Ustave) je bistven element poštenega sojenja. Pomoč neodvisnega pravnega 
strokovnjaka obdolžencu zagotavlja dejansko enak položaj v primerjavi z državnim tožilcem kot drugo 
stranko kazenskega postopka. Eden izmed nujnih pogojev za učinkovito uresničevanje te pravice pa je 
zaupen odnos med obdolžencem in zagovornikom. 

23. K 23. členu 

Odvetniška zasebnost se nanaša na dejstva, razmerja, stvari, prostore, podatke in komunikacije, ki imajo 
vsebinsko zvezo z opravljanjem odvetniškega poklica. Predlog člena 23 definira in določa razsežnosti 
odvetniške zasebnosti, ki ima posebno ustavnopravno težo,91 saj se neločljivo in kompleksno povezuje z 

                                                           
91 Ker ima odvetniška zasebnost več vidikov, je varovana s členi 35, 36 in 37 Ustave. O tem glej: odločbo Ustavnega 
sodišča št. U-I-115/14, Up-218/14 z dne 21. 1. 2016, Ur. l. št. 8/16, zlasti tč. 26 in naslednje obrazložitve.  
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zasebnostjo njegovih strank, s posebnim medsebojnim zaupanjem in pričakovanjem zasebnosti, ki tvorita 
jedro razmerja med odvetnikom in njegovo stranko.  

Razlog posebnega urejanja in varstva odvetniške zasebnosti je v tem, da se z njo varujejo tako zasebnost 
odvetnika kot tudi človekove pravice odvetnikovih strank. Odvetniško zastopanje se tako nanaša na 
izredno širok obseg razmerij, zaradi katerih se odvetnik pri izvrševanju svojega poklica po naravi stvari 
nujno seznani z veliko količino podatkov in s svojimi strankami opravi številne komunikacije, lahko 
neposredne, lahko na daljavo, pri čemer se seznani tudi z najbolj občutljivimi podatki, s podrobnimi 
informacijami o zasebnosti, lahko v njenem najožjem – najintimnejšem delu. Vse te podatke mora odvetnik 
varovati v interesu svojih strank in varstva njihovih pravic kot poklicno tajnost. Vrednostna podlaga 
ustavno varovane odvetniške zasebnosti je prav v nuji po varstvu te odvetniške poklicne tajnosti.  

Odvetnikova dolžnost varovanja tajnosti tega, kar mu je zaupala stranka (kar je podrobno urejeno v členu 
22 predloga) ne vzpostavlja le obveznosti odvetnika, da tajnost varuje, ampak tudi pravico odvetnika, da 
se v odvetniško zasebnost nedopustno ne posega. Tej pravici ustreza obveznost drugih, na prvem mestu 
države, da se takih posegov vzdržijo. 

Odvetniška zasebnost ima tri poglavitne vidike: splošnega, komunikacijskega in prostorskega. Drugi 
odstavek člena 23 predloga zakona opredeljuje komunikacijsko zasebnost, ki pomeni varovanje 
posameznikovega interesa, da ima nadzor nad posredovanjem določenega sporočila na daljavo in da državi 
in tretjim prepreči seznanitev z njegovo vsebino. Splošno varstvo zasebnosti po členu 35 Ustave varuje tudi 
neposredno komuniciranje med posamezniki, ki ni namenjeno javnosti. Oboje je pri odvetniškem razmerju 
s stranko še posebno pomembno, ker stranka zaupne podatke odvetniku prepusti v iskanju pomoči pri 
varstvu svojih pravic in pravno varovanih interesov. Odvetnik lahko stranki pri tem učinkovito pomaga le, 
če ima vse potrebne informacije. Zato je poklican izvedeti podatke, ki jih stranke drugim sicer ne bi zaupale. 
Za uresničenje tega namena predlog zakona določa, da odvetniška zasebnost obsega podatke, ki jih je 
stranka z namenom poiskati pravno pomoč, delila z odvetnikom, in vso komunikacijo med odvetnikom in 
stranko.  

V tretjem odstavku člena 23 predloga zakona je opredeljen prostorski vidik odvetniške zasebnosti. Predlog 
vzpostavlja pravilo, da se prostorski vidik zasebnosti nanaša na vse prostore, kjer odvetnik opravlja svojo 
dejavnost, nato pa primeroma našteva, kateri so vsi ti prostori. V okviru prostorskega vidika zasebnosti je 
posameznik pred razkritjem svojega ravnanja varovan tam, kjer utemeljeno pričakuje, da bo imel nadzor 
nad tem, kdo lahko dostopa v prostor in ima vpogled v njegovo ravnanje. Odvetnik svojo dejavnost 
večinoma opravlja v odvetniški pisarni, zaradi česar je zasebnost v njej varovana s prvim odstavkom člena 
36 Ustave. Vendar jo lahko opravlja tudi drugje oziroma se tudi drugje lahko nahajajo predmeti, ki so v 
zvezi z opravljanjem njegovega poklica (npr. odvetnikova hiša, stanovanje, avto, vikend). Povsod, kjer 
dejavnost opravlja, uživa varstvo prostorske zasebnosti. Prostorski vidik zasebnosti, ki take prostore ščiti, 
ima tako pri odvetnikih posebno težo – kot je bilo že poudarjeno, ne le zaradi varovanja odvetnikovega 
ravnanja, torej opravljanja njegovega dela v teh prostorih, temveč predvsem zaradi varovanja zaupnih 
informacij tako odvetnika kot njegovih strank. 

Četrti odstavek člena 23 predloga določa, da se odvetništva zasebnost v enakem obsegu kot za odvetnika 
razteza tudi na odvetniške kandidate oziroma pripravnike in na administrativno osebje. Navedena določba 
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je nujno potrebna, da se zagotovi polno uresničenje pravice do odvetniške zasebnosti na eni strani in da 
ne prihaja do kršitev dolžnosti varovanja pravice strank do zasebnosti.  

Tudi peti odstavek člena 23 predloga zakona je namenjen zagotovitvi polnega uresničevanja pravice do 
odvetniške zasebnosti, s tem ko zavezuje državne organe, organizacije in druge osebe z javnimi pooblastili 
k vsestranskemu spoštovanju privilegirane komunikacije med odvetnikom in njegovo stranko. Predlog 
člena v zaupno privilegirano komunikacijo uvršča tudi vso komunikacijo med odvetniki, ki se nanaša na 
varovanje zaupnega razmerja med stranko in odvetnikom.  

24. K 24. členu 

Predlagani člen 24 zakona ureja pogoje, pod katerimi se zoper odvetnika lahko odredi pripor. Besedilo 
prvega odstavka člena 24 je identično besedilu prvega odstavka člena 7 veljavnega zakona, drugi odstavek 
člena 24 predloga zakona pa je bil dopolnjen s pravico Odvetniške zbornice Slovenije, da zaradi zavarovanja 
pravic tretjih – strank poda svoje stališče o odreditvi pripora. Podaja stališča Odvetniške zbornice Slovenije 
ni obligatorni del postopka odreditve pripora v kazenskem postopku, kar pomeni, da se postopek lahko 
izvede oziroma nadaljuje, četudi Odvetniška zbornica Slovenije ni izkoristila svoje pravice podati stališče o 
odreditvi pripora zoper odvetnika. 

25. K 25. členu 

Predlagani člen 25 zakona določa osnovne predpostavke oziroma pogoje za opravo preiskovalnih dejanj 
pri odvetniku. Gre za splošen člen v razmerju do členov 26. in 27. predloga zakona, ki urejata preiskavo 
odvetniške pisarne in preiskavo elektronske naprave. Nova zakonska ureditev odpravlja protiustavnosti, ki 
so bile glede oprave preiskovalnih dejanj, ki predstavlja poseg v odvetniško zasebnost, ugotovljene v 
odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-115/14, Up-218/14 z dne 21. 1. 2016, Ur. l. št. 8/16. 

Posegi v odvetniško zasebnost so dopustni, vendar le, če sledijo ustavno dopustnemu cilju in če so 
sorazmerni. Poleg teh pogojev, ki so splošno dopustni posegi v človekove pravice ali temeljne svoboščine, 
Ustava izrecno določa nekatera posebna jamstva za dopustnost posegov v prostorski in komunikacijski 
vidik zasebnosti. Pri tem je treba poudariti, da za dopustnost posegov v odvetniško zasebnost ne veljajo 
vse splošne in posebne zakonske zahteve, ki veljajo tudi sicer za posege v zasebnost drugih. Tako se na 
primer ustavno določena izjema iz petega odstavka člena 36 Ustave že po naravi stvari ne nanaša na 
odvetniško zasebnost, saj pri taki intervenciji očitno ni treba preiskovati odvetniških spisov, listin in 
elektronskih naprav. 

Na podlagi zgoraj navedenega predlagani prvi odstavek člena 25 zakona določa, da je preiskava odvetniške 
pisarne odvetnika ali drugih prostorov odvetnika92 dovoljena samo na podlagi odredbe pristojnega sodišča 

                                                           
92 Iz novejše prakse ESČP izhaja, da sodišče jamstva, vezana na odvetniško zasebnost, kot upoštevna šteje ne le pri 
preiskavi odvetniške pisarne, pač pa pri preiskavi vseh prostorov, ki jih uporablja odvetnik, v primerih, ko je preiskava 
usmerjena na dokaze, ki izhajajo iz sfere odvetnika (in ne njega kot zasebnika). Tako je v skladu z že predstavljenimi 
kriteriji in testom presojalo upravičenost preiskave, ki se je izvršila npr. v odvetnikovem stanovanju, v stanovanju 
njegovih pokojnih staršev in v odvetnikovih vozilih (zadeve Petri Sallinen in drugi proti Finski, sodba z dne 27. 9. 2005; 
Mancevschi proti Moldaviji, sodba z dne 7. 10. 2008; Kolesnichenko proti Rusiji, sodba z dne 9. 4. 2009; Xavier Da 
Silveira proti Franciji, sodba z dne 21. 1. 2010). Šlo je celo dlje in kot odločilno pri varstvu odvetniške zasebnosti štelo 
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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. Podobno je v drugem odstavku predlaganega člena 27 
zakona določeno, da se preiskava elektronske naprave, zasežene odvetniku ali osebi, ki dela v odvetniški 
pisarni, lahko opravi le na podlagi sodne odredbe in le glede podatkov, ki so določno opredeljeni v odredbi 
o preiskavi.  

Tretji odstavek predlaganega člena 25 zakona določa, da morata biti odvetnik in predstavnik Odvetniške 
zbornice Slovenije seznanjena z vsemi preiskovalnimi dejanji, kadar se ta opravljajo pri odvetniku. Da bi 
odvetnik in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije lahko učinkovito varovala odvetniško zasebnost, 
morata biti seznanjena z vsemi koraki izvajanja preiskovalnega dejanja, zato je obveznost seznanitve 
določena v tretjem odstavku člena 25 predloga zakona. 

V četrtem odstavku člena 25 je predvideno, da če ima odvetnik, čigar prostori se preiskujejo ali čigar 
predmeti se nameravajo zaseči, kot pooblaščenca odvetnika, mora ta biti seznanjen z vsemi preiskovanimi 
dejanji in ima pravico biti navzoč pri njihovem izvajanju. Možnost, da ima odvetnik pooblaščenca 
odvetnika, je predvidena tudi v načinu izvršitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-115/14, Up-218/14 z dne 
21. 1. 2016 (60. točka obrazložitve odločbe), ki ji predlagana zakonska določba sledi. 

V petem odstavku člena 25 je določeno, da je prisotnost in sodelovanje predstavnika Odvetniške zbornice 
Slovenije, ki je odvetnik, pri preiskovalnih dejanjih, odvetniška storitev. Določba vzpostavlja podlago za 
uveljavljanje povrnitve stroškov s strani odvetnikov. 

26. K 26. členu 

Člen 26 predloga zakona ureja preiskavo odvetniške pisarne in odpravlja protiustavnosti, ki jih je Ustavno 
sodišče RS ugotovilo v odločbi št. U-I-115/14, Up-218/14 z dne 21. 1. 2016. Predlog člena večinoma sledi 
načinu izvršitve odločbe, ki jo je Ustavno sodišče določilo v 60. do 63. točki obrazložitve odločbe št. U-I-
115/14, Up-218/14 z dne 21. 1. 2016 in s katerimi je vzpostavilo minimalna jamstva ureditve preiskovalnih 
dejanj, kadar se ta opravljajo pri odvetniku. 

Veljavna zakonodaja, ki jo je v odločbi št. U-I-115/14, Up-218/14 z dne 21. 1. 2016 presojalo Ustavno 
sodišče, omogoča, da je obseg vpogleda in zasega listin in (elektronskih) podatkov oziroma njihovih 
nosilcev, ki ju pri preiskavi odvetniške pisarne in drugih enako varovalnih prostorov po lastni volji izvršijo 
preiskovalci, izredno širok in zajame tudi podatke in listine, ki niso navedeni v sodni odredbi za dovolitev 
preiskovalnega dejanja. Odvetnik in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije sicer lahko izrazita 
nestrinjanje s tem, ne moreta pa doseči omejitve posega in tega, da bi se odločitev o njem prenesla na 
neodvisen in nepristranski organ. Ustavno sodišče je presodilo, da je takšna ureditev protiustavna, saj 
posega v odvetniško zasebnost. Pojasnilo je, da Ustava zahteva, da je z vidika nujnosti posega vsak poseg 
v odvetniško zasebnost po obsegu omejen na najmanjšo zadostno mero. To med drugim pomeni, da 
preiskovalci ne smejo imeti možnosti niti zgolj trenutnega dostopa do vseh podatkov v odvetniški pisarni 
in drugih enako varovanih prostorih oziroma na odvetnikovih strežnikih ali računalnikih, torej po naravi 

                                                           
vsebino zasežene dokumentacije. Kot predmet posebnega varstva je namreč štelo tudi komunikacijo z odvetnikom, 
ki se je nahajala pri stranki in bila zasežena v preiskavi, opravljeni pri njej (zadeva Vinci Construction and GMT genie 
civil and services proti Franciji, sodba z dne 2. 4. 2015). 
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stvari tudi do podatkov, katerih zaseg ni nujen za izpolnitev namena preiskave ali celo že z vidika cilja ni 
dopusten.  

Ureditev, za katero je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-115/14, Up-218/14 z dne 21. 1. 2016 ugotovilo, da 
je protiustavna, tudi navzočnosti odvetnika in predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije pri preiskavi ne 
ureja dosledno, končno odločanje o dopustnosti posegov v odvetniško zasebnost pa je praviloma 
prepuščeno policiji. Odvetnik in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije tako ne moreta preprečiti 
posegov v odvetniško zasebnost, ki niso nujni ali so celo že glede na cilj nedopustni. To pa pomeni, da 
izpodbijana ureditev dopušča prekomerne posege v zasebnost, ki imajo nepopravljive posledice, splošna 
zakonska prepoved razkritja tajnosti drugih listin in predmetov pa je izvedbeno prazna, ker vzpostavlja le 
cilj, ne pa tudi procesne poti, s katero bi udeleženci postopka lahko ta cilj dosegli. Takšna ureditev je v 
neskladju s členom 35, prvim odstavkom člena 36 in prvim odstavkom člena 37 Ustave. Veljavna ureditev 
odvetniku, ki ni obdolženec, in predstavniku Odvetniške zbornice Slovenije ne zagotavlja nobenih pravnih 
sredstev zoper odredbo o preiskovalnem dejanju, kar je v neskladju s človekovo pravico iz člena 25 Ustave. 
Kadar preiskovalni sodnik opravo preiskovalnega dejanja prepusti policiji, pa je to, da zakonska ureditev 
ne določa sodne kontrole njene odločitve, nedopusten poseg že v pravico do sodnega varstva iz prvega 
odstavka člena 23 Ustave.  

Predlagana zakonska določba odpravlja protiustavnosti, ki jih ugotovilo Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-
115/14, Up-218/14 z dne 21. 1. 2016. Dejstvo je, da so v odvetniški pisarni in drugih enako varovanih 
prostorih in na elektronski napravi odvetnika koncentrirane zaupne informacije, glede katerih je po naravi 
stvari treba urediti poseben način njihovega preiskovanja, da se zadosti ustavni zahtevi po izkazani nujnosti 
posega v vsakem posameznem primeru. Zato predlagana zakonska določba natančneje ureja tudi sámo 
izvedbo sodno odrejenega posega v odvetniško zasebnost. Za omejevanje poseganja v odvetniško 
zasebnost na ustavno dopustne in nujne primere prideta v poštev dva blažja ukrepa: navzočnost odvetnika 
in predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije pri preiskovalnih dejanjih pri odvetniku ter možnost 
odvetnika in predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije ugovarjati vpogledu v določene podatke oziroma 
njihovemu zasegu, pri čemer mora o dovoljenosti posega imeti zadnjo besedo sodnik, ki o tem 
nepristransko odloči. Ta sodnik je edini predstavnik državne oblasti, ki sme opraviti (sicer po naravi stvari 
v določeni meri neizbežen) vpogled v podatke, ki niso cilj odredbe za preiskovalno dejanje, ker je treba od 
njih podatke, ki so cilj odredbe, šele ločiti.  

Za dosego cilja ustavnoskladnega posega v odvetniško zasebnost predlagana zakonska določba 
predvideva, da se preiskovalna dejanja pri odvetniku odrejajo in izvajajo na naslednji način:  

- odvetnik ima pravico, predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije pa dolžnost biti navzoč pri 
njihovem izvajanju, saj se brez njegove navzočnosti preiskovalno dejanje ne sme opravljati (prvi 
odstavek predlaganega člena); 

- ob izvedbi preiskovalnega dejanja imata odvetnik in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije 
pravico ustno zahtevati varstvo pred vpogledom in razkritjem podatkov, ki so varovani z 
odvetniško zasebnostjo (drugi odstavek predlaganega člena);  

- če odvetnik ali predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije 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 (tretji odstavek predlaganega člena);  



103 
 

- nemudoma po končani izvedbi preiskovalnega dejanja mora organ, ki je opravljal 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 (četrti odstavek predlaganega člena);  

- sodnik pristojnega okrožnega sodišča ima pravico vpogledati v vsebino vseh odvzetih in 
zapečatenih listin, če oceni, da je treba, pa tudi v kazenski spis zadeve, in odločiti v čim krajšem 
času s sklepom o zasegu listin (peti odstavek predlaganega člena);  

- pred odločitvijo sodnik zasliši odvetnika, čigar prostori so se preiskovali, predstavnika Odvetniške 
zbornice Slovenije 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, čigar prostori so se preiskovali, in predstavnik Odvetniške 
zbornice Slovenije, ki je bil navzoč pri preiskavi (šesti odstavek predlaganega člena); 

- 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. Če sodnik 
ugotovi, da je zaseg listine dopusten, odloči o zasegu s sklepom, ki mora biti obrazložen (sedmi 
odstavek predlaganega člena); 

- zoper sklep iz prejšnje točke imata pravico do pritožbe v roku treh dni od njegove vročitve 
odvetnik, čigar prostori so se preiskovali, in predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije, ki je bil 
navzoč pri preiskavi. Pritožba zadrži izvršitev zasega. O pritožbi odloči pristojno višje sodišče v roku 
treh dni po njenem prejemu s sklepom, ki se vroči pritožniku, preiskovalnemu sodniku in policiji, 
če ji je preiskovalni sodnik prepustil izvršitev preiskovalnega dejanja. Do odločitve o njej se listina 
v zapečateni obliki hrani pri sodniku, ki je njen zaseg dovolil (osmi odstavek predlaganega člena); 

- s pritožbo iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavljajo očitki glede ustavnosti oziroma zakonitosti 
sodne odredbe, s katero je bilo dovoljeno preiskovalno dejanje, ter varstvo pred vpogledom in 
razkritjem podatkov, ki so varovani z odvetniško zasebnostjo, tako da vpogled vanje in zaseg 
nosilcev podatkov ni dopusten (deveti odstavek predlaganega člena). 

Predlagana določba torej v bistvenem sledi načinu izvršitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-115/14, Up-
218/14 z dne 21. 1. 2016, ki je določena v 60. točki obrazložitve te odločbe. 

27. K 27. členu 

Člen 27 je novost glede na veljavni zakon. Člen ureja preiskavo elektronske naprave, kar je nuja glede na 
hitrost razvijanja elektronske komunikacije preko elektronskih naprav. Člen odpravlja protiustavnosti, ki 
jih je Ustavno sodišče ugotovilo v odločbi št. U-I-115/14, Up-218/14 z dne 21. 1. 2016. Predlog člena 
večinoma sledi načinu izvršitve odločbe, ki jo je Ustavno sodišče določilo v 60. do 63. točki obrazložitve 
odločbe št. U-I-115/14, Up-218/14 z dne 21. 1. 2016 in s katerimi je vzpostavilo minimalna jamstva ureditve 
preiskovalnih dejanj, kadar se ta opravljajo pri odvetniku. 

Prvi odstavek člena 27 predloga zakona določa, da se za izvedbo preiskovalnega dejanja preiskave 
elektronske naprave se smiselno uporabljajo pravila iz prejšnjega člena, kolikor ni v tem členu izrecno 
določeno drugače. To pomeni, da se pri preiskavi elektronske naprave primarno uporabljajo določbe člena 
27 zakona, glede vseh tistih vprašanj, ki jih ta člen ne ureja, pa se smiselno uporablja člen 26 zakona. To je 
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posebej pomembno z vidika sodnega varstva (pritožbe na višje sodišče), ki ga člen 27 ne ureja, urejeno pa 
je v členu 26 predloga zakona. 

28. K 28. členu 

Obvezno zavarovanje odvetnikove odgovornosti ima dvoji cilj. Prvi cilj je, kakor pri vsakem obveznem 
zavarovanju odgovornosti, zaščita potencialni oškodovancev (torej odvetnikove stranke). Tako je 
oškodovancu (stranki) omogočeno, da v primeru odvetnikove napake ali opustitve brez ozira na njegovo 
premoženjsko stanje (tudi insolventnost) prejme znesek do cifre, ki jo krije zavarovanje. Enako pomembno 
za oškodovanca je, da na tak način pride do povračila škode hitro in brez nepotrebnega odlašanja. Drugi 
cilj takšnega zavarovanja je zaščita samega povzročitelja (torej odvetnika), ki bi sicer lahko utrpel velike 
finančne izgube zavoljo odškodninskih zahtevkov in bi bila lahko celo ogrožena njegova eksistenca. Z 
zavarovanjem se odvetnik razbremeni obveznosti plačila odškodnine za katero odgovarja po zakonu, 
obenem pa se utrjuje zaupanje v odvetništvo in odvetnikovo neodvisnost in samostojnost.93 

Za razliko od prejšnje ureditve, ki je slonela na konceptu kolektivnega zavarovanja po odvetniški zbornici, 
je sedaj predvideno, da odvetnik sklene zavarovanje odgovornosti individualno, pri čemer je dolžan o 
sklenitvi zavarovanja odvetniški zbornici predložiti dokazila o sklenitvi in plačilu premij. Sklenitev 
zavarovanja je dolžna skleniti odvetniška družba, ki je pravna oseba. Pri civilni družbi zavarovanje sklene 
vsak odvetnik družbenik sam in mora navesti, da je član civilne odvetniške družbe, v kateri odgovarjajo 
družbeniki solidarno. 

Prav tako zakon prinaša spremembo v sistemu kritja, saj prepoveduje do sedaj uporabljan »claim based« 
model in utrjuje »occurance based« model. Prvi se nanaša na trenutek postavitve zahtevka, drugi pa na 
trenutek nastanka škode oziroma škodnega dogodka. Oškodovane stranke po trenutni ureditvi izgubijo 
možnost uveljavljati zahtevek zoper zavarovalnico po izteku zavarovalne pogodbe. Tako je primeroma v 
gospodarskopravdnem sporu opr. št. I Cpg 128/2016 višje sodišče odločilo, da oškodovanec, ki je utrpel 
škodo zaradi poklicne napake odvetnika v času trajanja zavarovalne pogodbe, ni pa odškodnine od 
zavarovalnice uveljavljal v času trajanja le-te, ampak šele po izbrisu odvetnika imenika odvetnikov, nima 
pravice do odškodnine od zavarovalnice. Lahko pa bi jo po odškodninskem pravu uveljavljal od odvetnika. 
Oškodovanci so s tem bili postavljeni v neenak položaj glede na časovni trenutek uveljavljanja zahtevka. 
»Occurance based« model pa je – nasprotno – v skladu z določbami Obligacijskega zakonika zastavljen 
tako, da zavarovalnica odgovarja za škodni dogodek, če se je ta zgodil med kritnim obdobjem.94 

Predlagani člen določa najnižjo vsoto po zavarovalnem primeru, in sicer v znesku 250.000,00 EUR za 
odvetnika, medtem ko glede odvetniške družbe zakon ločuje dve kategoriji. Minimalna vsota za odvetniške 
družbe, ki ne presegajo letnega prometa 100.000,00 EUR je enaka kot za odvetnike, to je 250.000,00 EUR. 
Za odvetniške družbe, ki ta cenzus presegajo, znaša minimalna vsota 1.000.000,00 EUR. 

                                                           
93 Belanić L., Osiguranje od odgovornosti odvjetnika (s osvrtom na neka rješenja u poredbenom pravu), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2010, št. 1, str. 264 – 265. 
94 Ivanjko Š., Neznane omejitve možnosti uveljavljanja odškodnine zaradi napak odvetnikov. Dostopno na: 
http://www.zavarovanje-osiguranje.eu/pravo/neznane-omejitve-moznosti-uveljavljanja-odskodnine-zaradi-napak-
odvetnikov/ <16.5.2018>. 

http://www.zavarovanje-osiguranje.eu/pravo/neznane-omejitve-moznosti-uveljavljanja-odskodnine-zaradi-napak-odvetnikov/
http://www.zavarovanje-osiguranje.eu/pravo/neznane-omejitve-moznosti-uveljavljanja-odskodnine-zaradi-napak-odvetnikov/
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V nemškem BRAO je obvezno zavarovanje odgovornosti urejeno v §51. Po tej določbi je odvetnik dolžan 
skleniti zavarovanje odgovornosti za premoženjske škodne primere, ki bi utegnili nastati z opravljanjem 
odvetniškega poklica in mora takšno zavarovanje ohranjati tako dolgo kot opravlja odvetniški poklic. Enaka 
obveznost velja tudi za odvetniške družbe (§59j BRAO). V skladu s §51/2 BRAO predstavlja zavarovalni 
dogodek tudi kršitev odvetnikovih obveznosti (napake in opustitve), ki so lahko odškodninske narave ali 
obveznosti, ki izhajajo iz individualnega mandatnega razmerja s stranko (pogodbena odgovornost). 

BRAO določa primere, ki so izključeni iz obsega zavarovanja odgovornosti, in sicer: niso kriti naklep, huda 
malomarnost, goljufija, pa tudi, primeri, ko je škoda povzročena s strani oseb, ki so pri odvetniku zaposlene 
(na primer odvetniški pripravniki, tajnice). Prav tako so iz zavarovalnega kritja lahko izključeni primeri 
odgovornosti odvetnika za opravljanje poklica v odvetniških pisarnah v drugih državah (§51/3 točke 2 
BRAO) in v primerih, ko odvetnik zastopa pred sodišči v državah, ki niso članice EU (§51/3 točke 4. BRAO). 
Minimalna višina zavarovalne vsote po BRAO za odvetnika za vsaki zavarovalni primer znaša 250.000,00 
EUR, za odvetniške družbe pa 2.500.000 EUR. Izplačani škodni primeri, ki jih zavarovalnica krije za vse 
izgube, povzročene v zavarovalnem letu, se lahko omejijo na štirikratnik najnižje zavarovalne vsote, torej 
na 1.000.000,00 EUR. Z zakonom je tudi omogočena sklenitev 1% franšize od minimalne zavarovalne vsote 
(§51/5 BRAO). 

V avstrijski ureditvi obstaja obveznost odvetnika, da pred vpisom na seznam odvetnikov odvetniški zbornici 
predloži dokaz o sklenitvi obveznega zavarovanja odgovornosti (§21.a RAO), pri čemer je minimalna vsota 
po zavarovalnem primeru 400.000,00 EUR (§21a RAO), ko pa gre za odvetniško družbo z omejeno 
odgovornostjo pa znaša vsota zavarovalnega primera 2.400.000,00 EUR (§21a RAO). Avstrijska ureditev 
tudi določa, da v primeru, če obveznega zavarovanja poklicne odgovornosti ni ali ni sklenjeno v 
predpisanem obsegu, jamčijo poleg družbe tudi družbeniki-odvetniki, neodvisno od tega, ali so odgovorni, 
osebno v višini manjkajočega zneska. Zavarovalnice so dolžne pristojni odvetniški zbornici nemudoma 
sporočiti vsako okoliščino, ki pomeni ali lahko pomeni zaključek ali omejitev varstva zavarovanja ali 
odstopanje od prvotne potrditve zavarovanja. V praksi avstrijskih sodišč je tudi jasno, da zavarovanje 
odvetniške odgovornosti ne krije škodnih dogodkov, ki niso nastali v povezavi z opravljanjem odvetniških 
storitev.95 

Hrvaški Zakon o odvjetništvu v členu 44 določa, da je odvetnik dolžan skleniti obvezno zavarovanje za 
škodo, ki bi jo lahko z odvetniško dejavnostjo povzročil tretjim. Zakon določa regresno pravico 
zavarovalnice v škodnih primerih, ki se nanašajo na škodo povzročeno naklepno ali zaradi hude 
nepazljivosti. V zavarovalnih pogojih se lahko določi, da škodo do določenega zneska krije neposredno 
odvetnik. Najnižja zavarovalna vsota za odvetnika posameznika znaša 800.000,00 kun po zavarovalnem 
primeru, pri čemer število zavarovalnih primerov ni omejeno. Minimalna višina zavarovalne vsote za 
odvetniško družbo znaša 9.000.000,00 kun za vsak zavarovalni primer. 

29. K 29. členu 

Predlagani člen ureja obveznost odprtja fiduciarnega računa tako za samostojne odvetnike kot odvetniške 
družbe.  

                                                           
95 OGH 25. 6. 1992, 7 Ob 10/92, VersE 1534, 23. 10. 1996. 
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Spričo posebne nravi takega računa po četrtem odstavku istega člena, je v izogib zlorabam bilo treba 
opredeliti kaj so sredstva strank oziroma jih nadrobneje kvalificirati. Pri definiciji, ki jo vsebuje predlog se 
je izhajalo iz sorodnih opredelitev v Odvetniški tarifi in Statutu odvetniške zbornice. 

V Odvetniški tarifi je vsebovana dikcija, da gre pri odvetniški tarifi za plačilo odvetniških storitev in izdatkov, 
ki so jih stranke oziroma naročniki storitev dolžni plačati odvetnikom oziroma odvetniškim družbam za 
izvršene pravne storitve. Torej se lahko na fiduciarni račun prejemajo plačila odvetniških storitev in 
izdatkov, ki so jih stranke oziroma naročniki storitev dolžni plačati odvetnikom oziroma odvetniškim 
družbam za izvršene pravne storitve. V Statutu odvetniške zbornice je - v sklopu opredelitev hujših 
odvetnikovih storitev - v šesti točki člena 77.b vsebovana dikcija, da gre za tako kršitev, če odvetnik 
neopravičeno zadržuje denarna sredstva, ki jih je prejel za stranko. Predlog zakona zadevno kršitev 
inkorporira kot hujšo vrsto disciplinske kršitve v členu 89. 

Ker mora biti poslovanje odvetnika pregledno, je nujno, da odvetnik sporoči tudi vsako spremembo 
fiduciarnega računa, vsled česar predlog normira tudi odvetnikovo dolžnost obveščanja v drugem odstavku 
zadevnega člena. 

30. K 30. členu 

Člen ureja položaj prevzemnika in začasnega prevzemnika odvetniške pisarne. Namen tega urejanje je 
vzpostaviti podlago za delovanje začasnega prevzemnika in prevzemnika odvetniške pisarne, določiti njune 
pravice in dolžnosti. 

V primeru prenehanja nosilčeve dejavnosti ali drugih razlogov, ko nosilec ne izvaja odvetniške dejavnosti, 
je treba zagotoviti, da sredstva na fiduciarnem računu ne mirujejo, ampak da se z njimi upravlja enako kot 
v primeru, da bi bil nosilec aktiven. Fiduciarni račun je namreč predpostavka za opravljanje odvetniške 
dejavnosti. Kontinuacijo zagotavlja predmetni člen, ki v bistvenem enači upravičenja in obveznosti 
prevzemnika z nosilčevimi, določa pa tudi posebno obveznost v primeru zaprtja. Nosilec namreč v končni 
fazi disponira z računom tako, da odloča ali bo račun ostal odprt. Pred zaprtjem mora prevzemnik 
poskrbeti, da se uredijo razmerja v zvezi z računom, tako da so varovane tretje osebe. 

Ureditev v četrtem odstavku predstavlja posebno ureditev razširitve veljavnosti pooblastila, po katerem 
sta prevzemnik in začasni prevzemnik dolžna stranke odvetnika ali odvetniške družbe, ki jo prevzemata, 
zastopati v vseh nujnih zadevah. 

31. K 31. členu 

Vprašanje pridobivanja osebnih podatkov je ključno v zasledovanju pravnega varstva strank, prav tako pa 
kočljivo z ozirom na varstvo osebnih podatkov. Predlog naslavlja trenutno ureditev, ki je premalo dodelana. 
Predlog natančneje opredeljuje položaje, v katerih je odvetnik upravičen do podatkov. 

Prvi in drugi odstavek predlaganega člena opredeljujeta zakonsko pooblastilo, ki odvetniku omogoča 
pravico pridobiti osebne oziroma druge podatke iz uradnih evidenc, če so povezani z opravljanjem 
odvetniških storitev in ne zgolj z zastopanjem stranke. Predlog s tako opredelitvijo poudarja pomen pravne 
varnosti in zagotavlja dostop do pravne varnosti. Tretji odstavek zavezuje izvajalce javnih služb k enaki 
dolžnosti kot nosilce iz prvega in drugega odstavka člena. Četrti odstavek predlaganega člena širi obveznost 
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omenjenih nosilcev tudi na podatke iz tujine. Končno, peti odstavek določa izjeme od pridobivanja osebnih 
podatkov.   

32. K 32. členu 

Člen naslavlja posebnosti zastopanja stranke po odvetniku in odvetniški družbi ter učinke pooblastila v 
posameznih primerih. V delu ga je treba brati skupaj s členom 37 predloga zakona, ki ureja substitucijo. 

Predlog zakona temeljito posega v institut substitucije, ki je trenutno urejena v členu 16 obstoječega 
Zakona o odvetništvu. Po trenutno veljavni ureditvi je substitucija opisana kot zmožnost, da pri zastopanju 
strank odvetnika nadomešča odvetnik iz iste odvetniške pisarne in v mejah zakona odvetniški kandidat ali 
odvetniški pripravnik, ki je pri njem zaposlen. Za takšno nadomeščanje odvetnik ne potrebuje soglasja 
stranke. Substitucija po drugem odvetniku pa je dopustna samo za posamezna procesna opravila, če 
stranka temu izrecno ne nasprotuje. S členoma 32. in 37 predloga zakona se substitucija kot je urejena 
danes odpravlja, nadomešča pa jo nov institut razširitve veljavnosti pooblastila. Klasična substitucija 
postaja institut, katerega naslovniki so le odvetniki, ki niso hkrati odvetniki zaposleni pri odvetniku, ki ga 
nadomeščajo.  

Predhodna ureditev substitucije s predlogom postaja obsoletna, saj se v skladu s členom 32 predloga 
zakona šteje, da je pooblastilo dano odvetniški družbi in katerega sprejme katerikoli družbenik, veljavno 
tudi za vse zaposlene odvetnike in odvetnike - družbenike te družbe, ne glede na to, ali gre za odvetniško 
družbo (ki je pravna oseba) ali civilno odvetniško družbo. Obseg pooblastila je razširjen po samem zakonu 
in se predpostavlja. Stranka lahko takšnemu razširjenemu pooblastilu nasprotuje. V kolikor želi izključiti 
učinke razširjenega pooblastila, mora svojo voljo (nasprotovanje) tudi izraziti. Stranka sama disponira pri 
določanju meja pooblastila, zakon pa kot splošno (dispozitivno) pravilo določa njegovo razširjeno veljavo. 
Razširjena veljava pooblastila je z drugim odstavkom predlaganega člena smiselno urejena tudi za 
odvetnika posameznika in pri njem zaposlene odvetnike. 

Trenutna ureditev zastopanja strank pred sodiščem je neprimerna. Strogo sledeč besedilu trenutno 
veljavne zakonske ureditve smejo namreč stranko pred sodiščem, kadar je za zastopanje pooblaščena 
odvetniška družba, zastopati le zakoniti zastopniki družbe in ne odvetniki, ki so pri družbi zaposleni oziroma 
odvetniki-družbeniki (če ti niso glede na veljavne zakonske določbe hkrati tudi zakoniti zastopniki). 

Takšen položaj povzroča težave in nedoslednosti med zakonsko ureditvijo in dejanskim uveljavljanjem 
zakona. Primeroma gre izpostaviti, da teorija96 in praksa97 razlagata določbo 4. odstavka člena 87 ZPP tako, 
da sta v primeru pooblastila družbi pooblaščena tako družba kot vsi odvetniki te družbe. Po drugi strani 
trenutno veljavni Zakon o odvetništvu, ob odsotnosti posebnih določb, ki bi področje zastopanja urejale 
drugače, dopušča možnost zastopanja stranke pred sodišči in drugimi organi le z uporabo določb ZGD-1.  
To pomeni, da bi praviloma zgolj zakoniti zastopnik družbe izražal (in oblikoval) voljo v imenu družbe; prav 
tako pa ni v trenutno veljavnem Zakonu o odvetništvu urejen položaj odvetniških kandidatov in 

                                                           
96 Glej Ude L., Betetto N., Galič A., Rijavec V., Wedam Lukič D., Zobec J., Pravdni postopek: zakon s komentarjem, 
Uradni list, GV Založba, 2005, str. 376. 
97 VSL Sodba II Cp 2360/2017. 
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pripravnikov. Sporno je tudi ali je mogoče pooblastiti civilno odvetniško družbo, saj tej manjka pravna 
subjektiviteta.  

Predlog odpravlja nejasnosti s tem, da konkretizira položaj odvetnikov, ki so družbeniki. Le-ti so poslej po 
zakonu upravičeni zastopati stranko, kadar je pooblaščena (civilna) odvetniška družba. Čeprav gre pri civilni 
odvetniški družbi za družbo civilnega prava – takšno torej, ki ne premore lastne pravne subjektivitete – 
zakon v izogib neenakopravni obravnavi med oblikami izvajanja odvetništva izenačuje institut razširjenega 
pooblastila tudi na takšno družbo. Predlog s tem derogira splošna pravila o zastopanju po zakonu, ki ureja 
obligacijska razmerja. Položaj stranke s tem ni omajan, saj je tudi civilna odvetniška družba podvržena 
zahtevam po vpisu v ustrezni imenik, dolžnost zavarovanja odgovornosti pa bremeni njene družbenike in 
pri njih zaposlene odvetnike. Nadalje še velja, da napram stranki, družbeniki civilne odvetniške družbe 
odgovarjajo solidarno, kot to določa predlog zakona v členu 49. Iz omenjenih razlogov, stranka s predlogom 
uživa zadostno varstvo, položaj pa se približa ureditvi odvetniške družbe, ki je organizirana kot družba z 
neomejeno odgovornostjo, kjer družbeniki subsidiarno odgovarjajo s svojim premoženjem. 

S predlogom se prav tako uredi tudi položaj odvetniških kandidatov in pripravnikov, ki smejo na podlagi 
pooblastila družbi zastopati stranko, a le kadar tako dopušča zakon. Zanje torej splošna razširitev 
pooblastila ne velja, če jih zakon hkrati ne upravičuje zastopati stranko. 

Riziko v zvezi s sprejemom poslov po predlogu nosi odvetniška družba. Družbeniki bodo morali v internem 
razmerju sami urediti ta razmerja. Po drugi strani pa je odvetniška družba sedaj razbremenjena, saj bo 
lahko s posamezno stranko posle vodilo oziroma jo zastopalo več odvetnikov in/ali družbenikov. Še 
zmerom pa lahko stranka in odvetniška družba z ureditvijo mandatnega razmerja specificirata osebo, ki 
naj stranko zastopa pred sodiščem oziroma drugimi organi ali osebami. 

Pojem pravnih dejanj iz petega odstavka predloga je širši od pravnih sredstev in implicira vsako (pravno 
predvideno dopustno) dejanje, ki ga odvetnik kot pooblaščenec lahko opravi za stranko, v mejah 
pooblastila. V Nemčiji BRAO v §59l določa, da se sme za zastopanje v postopku pooblastiti odvetniško 
družbo, ki je potem takem samostojni nosilec pooblastila. Odvetniška družba je nosilec pravic in obveznosti 
kot bi šlo za odvetnika. Pooblaščena družba izvaja pooblastilo skozi zakonite zastopnike in pooblaščence. 
Nemški BRAO takšne določbe, izrecno za namene opravljanja pravnih dejanj ne vsebuje, a je omejevanje 
odvetnikove svobode s podzakonskimi akti omejeno že z ustavo oziroma ustavnimi zakoni (Grundgesetz) 
ter na podlagi §3/2 BRAO. 

Šesti odstavek predlaganega člena vsebuje generalno klavzulo, iz katere gre (vsaj v smislu idejno-
programske usmeritve) izpeljati vse druge dolžnosti odvetnika.  V nemškem pravu je v tej zvezi vsebovana 
v §43 BRAO in poimenovana »Allgemeine Berufspflich«. Vendar se pri tem poudarja, da takšna klavzula 
sama zase ne more določati obveznosti odvetnika. Njena vloga je v nemškem pravu zaradi tega sporna.  V 
slovenskem pravu klavzula predstavlja najmanj instrument za razlago obveznosti odvetnika, ki so 
konkretizirane drugod v predlogu zakona. Prav tako ne gre spregledati, da predmetna določba odkazuje 
na načela odvetniške poklicne etike, ki na ta način neposredno zavezujejo odvetnika. Na podlagi te določbe 
je torej mogoče trditi, da »[…] opravljanje odvetniškega poklica ne zahteva samo izpolnjevanje strokovnih 
pogojev, temveč v enaki meri ali še bolj tudi spoštovanje etičnih načel.«98 

                                                           
98 Odločba U-I-212/03-14. 
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33. K 33. členu 

Ratio legis predlagane določbe je v tem, da zagotavlja primerno mero samostojnosti in neodvisnosti 
odvetnika v razmerju do stranke. V kolikor odvetnik ne bi imel pravice odpovedati pooblastila ne bi imel 
varnostnega mehanizma za primere, ko postane razkorak med izrecnimi navodili stranke in varovanjem 
pravosodja ter njegove neodvisnosti prevelik.  

Predlog napram trenutni ureditvi prinaša dobrodošlo novoto. Zakon poslej tistega, ki prekliče oziroma 
odpove pooblastilo, zavezuje k obvestitvi sodišča oz. drugega organa, pred katerim teče postopek. Vnos 
omenjene določbe je pragmatične narave, saj utegne doprinesti k tekočem in časovno učinkovitem 
delovanju sodišč in drugih organov. 

34. K 34. členu 

Predlagani člen v delu predstavlja preslikavo trenutno veljavnega člena 14 Zakona o odvetništvu. 

Predlog zakona odpravlja pogoj, da mora odvetnik na zahtevo in stroške stranke slednji izdati prepise 
občutljivih listin, kot so osnutki pisanj, pisem strank odvetniku in drugih zaupnih dokumentov ter dokazil 
o izvršenih in njemu še nepovrnjenih plačilih. Takšna ureditev krepi samostojnost in neodvisnost odvetnika 
od stranke. 

Predlog prav tako posega v dolžnost uničenja spisov. Odpravlja se mandatorna narava uničenja spisov po 
petih letih, odvetnik pa se kljub temu lahko odloči za opcijsko uničenje. V kolikor se odloči za uničenje, se 
mora slednje sprovesti na način, ki ga določi statut Odvetniške zbornice. 

35. K 35. členu 

Predlog zakona v členu 35 ureja vsebino, ki je trenutno urejena v členu 15 obstoječega Zakona o 
odvetništvu. V členu 15 Zakona o odvetništvu je določeno, da se mora odvetnik podpisati na vsako vlogo 
ali listino, ki jo sestavi, svojemu podpisu pa mora dodati še žig.  

V členu 35 predloga je ta pretirano nefleksibilna določba omehčana z vzpostavitvijo izjeme v primerih, ko 
bodisi stranke izrecno zavrnejo tako označevanje bodisi to ni običajno pri sestavljanju določenega tipa 
pogodb. 

36. K 36. členu 

Člen ureja položaj odvetnika, ki stranko zastopa na podlagi odločbe. Določba izenačuje položaj takega 
odvetnika s položajem odvetnika, kateremu je mandat poverjen s strani stranke neposredno. Z drugim 
odstavkom predlog širi učinke odločbe na odvetnika posameznika oziroma odvetništvo družbo, če se 
odločba glasi na zaposlenega odvetnika, ki je v delovnem razmerju pri slednjih. V tem delu predloga gre za 
enačenje subjektivnih razsežnosti odločbe in pooblastila, kot je to predvideno člena 32 predloga zakona. 

37. K 37. členu 

Predlog zakona v členu 37 korenito spreminja pomen pojma substitucija v odvetniškem pravu. Gre za 
institut, ki je trenutno urejen v členu 16 obstoječega Zakona o odvetništvu. Pomen instituta je 
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predrugačen, saj se v obstoječem zakonu nanaša na nadomeščanje po zaposlenem odvetniku iz iste 
odvetniške pisarne, pa tudi na odvetniške kandidate in odvetniške pripravnike, ki so pri njemu zaposleni. 
Takšno nadomeščanje je zdaj urejeno v členu 32 predloga, ki ureja obseg pooblastila, ki je podeljeno 
odvetniku. Pooblastilo tako po novem velja tudi za vse druge odvetnike, odvetniške kandidate in 
pripravnike, ki so zaposleni pri odvetniku, pa tudi vse imenovane in postavljene odvetnike. 

Substitucija je torej v predlogu zakona omejena zgolj na nadomeščanje odvetnikov, ki niso zaposleni pri 
odvetniku, ki mu je bilo podeljeno pooblastilo.  

Nemško odvetniško pravo instituta substitucije (Untervollmacht) v tem smislu ne ureja, zaradi tega ga ni 
možno izvajati v primerih, ko takšna možnost ni predvidena v pooblastilu. 

38. K 38. členu 

V skladu z določilom prvega odstavka člena 137 Ustave RS je odvetništvo kot del pravosodja samostojna 
in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Zakonodajalec mora urediti vprašanje plačila odvetniških storitev, 
vendar ne izčrpno, temveč mora določena vprašanja pustiti avtonomnemu urejanju znotraj odvetniškega 
poklica. 

S tarifo, po kateri se določajo način vrednotenja, obračunavanje in plačilo odvetniških nagrad in izdatkov, 
ki jih mora stranka oziroma naročnik odvetniških storitev plačati odvetniku, se ne določa obvezna cena 
odvetniških storitev (U-II-1/09-9), saj se lahko odvetnik s stranko vselej dogovori za višje plačilo za svoje 
delo, kakor mu gre po odvetniški tarifi. Je pa odvetniška tarifa zavezujoča, kadar sodišče določa obveznost 
plačila stroškov odvetnika stranki, ki je v sporu uspela. Če bi bila tarifa določena tako, da bi bila občutno 
prenizka, bi to lahko pomenilo nedopustno omejevanje pravice do učinkovitega sodnega varstva za tiste 
stranke, ki je bila v postopku uspešna (U-II-1/09-9). 

Predlagani člen postavlja kot splošno pravilo v primeru ko se stranki ne dogovorita drugače, plačilo po 
odvetniški tarifi, pri čemer tudi v splošnem ureja odvetniško tarifo, določanje njene višine pa predlog 
naslovi v členu 41. Predlog v petem odstavku predlaganega člena vsebuje tudi varovalno določbo, ki 
odvetniku dopušča, da obdrži znesek plačila za svoje delo, ne glede na to ali je to plačilo posebej 
dogovorjeno ali mu gre po tarifi.  

39. K 39. členu 

Predlog člena 39 dopušča možnost drugačnega urejanja plačila za odvetnikovo delo, to je s posebnim 
dogovorom. Za veljavnost takšnega dogovora je predpisana obličnost pisnosti. Predlog nezaključeno 
našteva metode po katerih je mogoče dogovoriti drugačno plačilo in torej dopušča možnost samostojnega 
oblikovanja drugih metod, pod pogojem, da so te metode določno zapisane, kar pomeni, da mora iz 
dogovora jasno izhajati, da gre za metodo, s katero odvetnik in stranka drugače urejata plačilo. Predmet 
takšnega dogovora je posel obligacijskega prava, kar nadalje pomeni, da zanj, poleg specialnih pravil, ki jih 
določa predlog zakona, veljajo še splošna pravila o veljavnosti in razlagi poslov, ki jih predvideva OZ. Če 
metoda ne bo opisana določno, bi takšen dogovor lahko štel za ničnega, saj je predmet nedoločljiv oziroma 
nedoločen. 
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Bistvena sprememba napram trenutno veljavnemu Zakonu o odvetništvu se kaže še  v drugem odstavku 
predloga, ki posebej ureja plačilo po uspehu. Če je po dosedanji ureditvi možen v premoženjskih zadevah 
dogovor s stranko za plačilo v odstotku do največ 15 odstotkov od deleža zneska, ki ga bo sodišče prisodilo 
stranki, pa predlagana ureditev omejitev zvišuje na največ 25 odstotkov pridobljene čiste vrednosti 
premoženjske koristi in jo predvideva le za fizične osebe. V kolikor pa odvetnik prevzame kritje vseh 
stroškov postopkov, nastopi nova raven omejitev, to je 50-odstotna omejitev. Za pravne osebe omejitve 
niso predvidene. Predlog zakona omogoča bolj fleksibilno urejanje plačila po uspehu med stranko in 
odvetnikom napram trenutni ureditvi, kar spodbuja izrabo tega instituta. Obenem predlog še zmerom 
ponuja zadostno varstvo stranki, s to razliko, da zakon rahlja prejšnji, to je strožji in pretirano paternalistični 
odnos države pri zakonskem omejevanju pogodbene svobode. Plačilo po uspehu je v skladu s predlagano 
določbo 4. odstavka zadevnega člena dovoljeno tudi v primeru, ko gre za pasivno legitimirano stranko 
oziroma za stranko, kateri grozi plačilo denarnega zneska ali se zoper njo uveljavlja nedenarna terjatev ali 
storitev. 

Dosedanja ureditev je puščala dvom o načinu obračunavanja DDV. Glede na to, da je temeljni princip pri 
plačilu DDV, da davek bremeni končnega kupca oziroma uporabnika, je ureditev, da se plačilo poveča za 
vsakokratni DDV primerna. 

Primerjalne zakonodaje vprašanje odvetnikove nagrade kot udeležbe v dobičku urejajo na različne načine. 
Nemški BRAO v drugem odstavku §49b načeloma prepoveduje takšne dogovore, so po kot izjema dopustni, 
v primeru, če bi se mandant zaradi svojih premoženjskih razmer bil prisiljen odpovedati uveljavljanju 
pravic. Vendar BRAO dopušča drugačno ureditev oziroma napotuje na poseben zakon (RVG) o plačilu 
odvetniških storitev (»Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte – RVG«).99 
RVG v §3a ureja posebnosti glede obličnosti sporazuma o plačilu, pri čemer določa, da mora biti tak 
sporazum sklenjen pisno in dokumentu, ki je ločen od morebitnih drugih dogovorov (razen mandatne 
pogodbe) ter mora biti jasno določeno, da gre za sporazum o plačilu odvetniških storitev. Takšen sporazum 
nadalje ne sme ustvarjati učinkov, ki bi prizadeli nasprotno stranko ali javno blagajno. V §4 RVG dopušča 
sporazum o plačilu, ki ni odvisen od uspeha v primeru, vendar ga veže na posebne okoliščine. Takšen 
dogovor je na primer dopusten, če gre za zadeve, ki se rešujejo zunajsodno in odvetnik sprejme plačilo, ki 
je manjše kot bi mu šlo po zakonu. Nadalje je takšen dogovor mogoč v postopkih pod posebnimi pogoji 
mogoč v postopkih za izdajo plačilnega naloga. Pomembnejša je določa §4a, kjer je kot derogacija 
prepovednega režima BRAO urejen sporazum o plačilu »quota litis«. Takšen dogovor je mogoče skleniti le 
za vsak posamezen primer posebej in samo, če bi se stranka, po razumnem premisleku, zaradi svojega 
ekonomskega položaja, odločila, da se ne bo spuščala v postopek, brez da sklene »quota litis« sporazum. 

V avstrijskem pravu je takšen dogovor prepovedan že po drugi točki 2. odstavka §879 ABGB, pod pogojem, 
da gre za nagrado v deležu od dosojenega zneska. Možen pa je dogovor o nagradi glede na uspeh, ki ni 
dogovorjen od deleža. Možnost takšnega dogovora je predvidena tudi z zakonom o odvetniških tarifah 
(RATG)100 v §2 in v avtonomnih pravilih odvetniške zbornice (»Autonomen Honorarkriterien«) v §1. Tudi v 
večini drugih evropskih zakonodaj lahko najdemo omejitve glede nagrade v deležu (primeroma 20 
odstotkov v slovaškem pravu, 15 odstotkov v češkem pravu). Po letu 2000 je v nekaterih državah mogoče 

                                                           
99 "Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), das zuletzt durch Artikel 10b des Gesetzes 
vom 9. August 2019 (BGBl. I S. 1202) geändert worden ist. 
100 Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG), StF: BGBl. Nr. 189/1969 (NR: GP XI RV 1175 AB 1293 S. 141. BR: S. 277. 
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opaziti liberalizacijo, vendar z omejitvami. Takšni primeri so na primer Litva po letu 2004 ali Nemčija po 
letu 2008. 

Predlog sledi trendu liberalizacije na področju plačila v obliki udeležbe pri prisojenem znesku pri čemer 
zakon ohranja omejitve pri fizičnih osebah, medtem ko pušča pravnim osebam fleksibilnost pri 
dogovarjanju plačila z odvetnikom. 

40. K 40. členu 

Zakonska ureditev odvetniške tarife zajema tudi zastopanje strank po uradni dolžnosti ter v primeru 
nudenja brezplačne pravne pomoči. Razlog, ki opravičuje dejstvo, da je tudi to področje zakonsko urejeno 
je v tem, da se stroški za nagrade odvetnikov v teh primerih plačujejo iz državnega proračuna.  

O vprašanjih določanja tarife je Ustavno sodišče že odločalo, vendar ne izrecno o vprašanju primernosti 
plačila za storitve brezplačne pravne pomoči v višini polovice zneska, ki bi mu pripadal po odvetniški tarifi 
(na primer U-I-2/15 z dne 3. 12. 2015 ali U-II-1/09 z dne 5. 5. 2009). O petem odstavku člena 17 Zakona o 
odvetništvu Ustavno sodišče ni sprejemalo pritožb ali pobud zaradi pomanjkanja pravnega interesa 
(primerjaj odločbo Ustavnega sodišča U-I-1/16). 

Novost predlagane ureditve je, da je odvetnik, ki zastopa po uradni dolžnosti ali ki izvaja storitve brezplačne 
pravne pomoči ali odvetnik, ki izvaja druge primerljive storitve za državo, upravičen do plačila v skladu z 
veljavno tarifo. Dosedanja ureditev v petem odstavku člena 17 je za te primere predvidevala plačilo v 
polovičnem znesku odvetniške tarife. Ta ureditev predstavlja nujne varčevalne ukrepe države v razmerah 
zaostrenih javnofinančnih gibanj. V teh razmerah so takšni posegi v temeljne pravice dopustni, če so 
sorazmerni. Kolikor so javnofinančna gibanja in makroekonomske razmere ugodne, potrebe za takšnimi 
varčevalnimi ukrepi več ni in bi bilo treba ukrepe odpraviti, kakor to poteka tudi na drugih področjih, ki so 
bila prizadeta z varčevanjem. 

Pri tem je treba poudariti, da takšno varčevanje lahko vpliva na kakovost opravljene storitve kot tudi na 
zunanjo podobo odvetništva kot celote. Čeprav je namen dosedanjega znižanja tarife bil zagotavljati 
pravico do sodnega varstva, pa bi lahko dolgoročno takšna ureditev te pravice prej ogrozila kot 
zagotavljala. Seveda je na drugi strani treba upoštevati tudi to, da je odvetništvo dejavnost posebnega 
družbenega pomena in da obstaja etična dolžnost odvetnikov zagotavljati strokovno pomoč socialno 
šibkejšim strankam tudi ob pogoju slabšega plačila. Vendar pa mora biti tudi takšen državni poseg 
sorazmeren, kar pomeni, da je treba izkazati utemeljeno javno korist, pa tudi, da je uporabljeno sredstvo 
nujno treba in najmilejše razpoložljivo sredstvo. Takšna sorazmernost je morda podana v zaostrenih 
javnofinančnih razmerah, ne pa tudi v primeru javnofinančnega okrevanja. 

Takšen ukrep v zaostrenih gospodarskih razmerah ni neznan niti v primerjalnem pravu. Drugi odstavke 18. 
člena hrvaškega zakona o odvetništvu določa, da za zastopanje po uradni dolžnosti ministrstvo za 
pravosodje sprejme posebno tarifo. 

41. K 41. členu 

V skladu z določilom prvega odstavka člena 137 Ustave RS je odvetništvo kot del pravosodja samostojna 
in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Z navedeno ustavno formulacijo se vsebinsko opredeljuje le 
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družbena funkcija odvetništva, ker je njegova organizacija prepuščena zakonu.  Izhajajoč iz navedenega je 
zakonodajalec je v predlogu tega zakona določeno, da odvetništvo opravljajo odvetniki in odvetnice kot 
svoboden poklic. Kot je zapisalo Ustavno sodišče RS v svoji odločbi št. U-II-1/09-9 z dne 5.5.2009; ni dvoma, 
da mora zakonodajalec za urejanje odvetništva sprejeti zakon. Vendar pri zakonskem urejanju 
zakonodajalec vedno trči ob ustavno zahtevo, da je odvetništvo »»samostojna in neodvisna«» služba. V 
skladu z zadano nalogo je Ustavno sodišče RS v navedeni odločbi št. U-II-1/09-9 odgovorilo na ključno 
vprašanje, kaj pomeni, da je odvetništvo »»samostojno in neodvisno«», in ali v okvir samostojnosti in 
neodvisnosti sodi tudi pravica določati odvetniško tarifo oziroma vsaj sodelovati pri njenem sprejemu. Kot 
izhaja iz navedene odločbe, Ustava RS v zvezi z odvetništvom uporablja dva pojma – »»samostojnost«» in 
»»neodvisnost«» - ta dva pojma, čeprav sta pomensko zelo sorodna, vendarle nimata enakega 
ustavnopravnega pomena. Po presoji Ustavnega sodišča RS je treba neodvisnost razumeti v funkcionalnem 
smislu, samostojnost pa v organizacijskem smislu. Obe načeli veljata tako za posamezne odvetnike kot tudi 
za njihovo stanovsko združenje, pri čemer je pri neodvisnosti večji poudarek pri posameznih odvetnikih, 
pri samostojnosti pa na njihovi stanovski organiziranosti. Drugače kot neodvisnost, ki se nanaša zlasti na 
odvetnika pri njegovem delu, je treba samostojnost odvetništva razumeti v organizacijskem smislu. 
Samostojnost se torej nanaša na samostojnost odvetniškega poklica kot takega, in sicer v razmerju do 
organov državne oblasti (zlasti do izvršilne oblasti). Vsebinsko gledano se samostojnost odvetniške službe 
nanaša na urejanje vprašanj, ki zadevajo položaj odvetnikov in njihove stanovske organizacije. 

Z besedilom se opredeljuje način določanja cen odvetniških storitev, in sicer po vrednosti predmeta 
odvetniške storitve v nespremenljivih zneskih ali v razponu dveh nespremenljivih zneskov. Bistvena novost 
in odmik od dosedanje zakonske ureditve predstavlja sistem usklajevanja cen odvetniških storitev z 
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ga ugotovi in uradno objavi Statistični 
urad Republike Slovenije. Na podlagi določenih kriterijev je z zakonom določena izvršilna klavzula, ki 
pooblašča Odvetniško zbornico Slovenije, da ob nastopu zakonsko določenih pogojev, to je ugotovljene 
rasti življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem 
leta pred tem preseže indeks 100, samostojno uskladi cen odvetniških storitev. Z navedenim se preprečuje 
administrativno preprečevanje običajnega procesa prilagajanja cen odvetniških storitev v segmentu 
tarifnih storitev.  

V skladu z dosedanjo zakonsko ureditvijo je Vlada RS (ministrstvo za pravosodje) administrativno 
preprečila običajen proces prilagajanje cen odvetniških storitev v segmentu tarifnih storitev. S tem je Vlada 
RS povzročila kopičenje cenovnih neravnovesij, ki dolgoročno škodijo razvoju trga odvetniških storitev, 
tako po številu udeležencev kakor po zagotavljanju trajne kakovosti storitev. Slednje še posebej velja za 
manjše regionalne centre, kjer obstajajo zelo omejene možnosti za navzkrižno subvencioniranje tarifnih 
storitev z donosnejšimi komercialnimi posli, ko je nagrada za odvetnika odvisna od vrednosti spora 
(predvsem na segmentu podjetniških strank). Na ta način so bili številni odvetniki na manjših regionalnih 
trgih s prevladujočimi tarifnimi storitvami prisiljeni v povečevanje produktivnosti, ki v danih okoliščinah 
zadevne dejavnosti ni niti teoretično mogoča, ne da bi pritiskala na kakovost storitev. Zadevna regulacija 



114 
 

pa povzroča še dodatne tržne neučinkovitosti v obliki prikrite uporabe dumpinških cen in dodatnih stroškov 
tudi v primerih, ko stranka zmaga v sporu.101  

Pasivna regulacija trga odvetniških storitev v segmentu regulacije cen, ki je nastala v zelo drugačnih tržnih 
in širših ekonomskih pogojih, je dober primer slabe prakse tržne regulacije, ki že dlje časa povzroča 
negativne ekonomske posledice, ne da bi jih regulator zaznal oz. sproti nevtraliziral. Vzrok za takšno stanje 
je v samem procesu prilagajanja reguliranih cen za tako izpostavljeno poklicno skupino kot so odvetniki. 
Bistvo problema je v časovni dinamiki tovrstnih prilagoditev ter v »političnem procesu« prilagajanja 
odvetniške tarife. Daljše kot je obdobje ne-prilagoditve cen odvetniških tarifnih storitev samemu gibanju 
cen oz. primerljivim plačam, tem bolj se kopiči sorazmerno visoka številka utemeljene rasti, ki delno 
nadomesti preteklo prikrajšanje.  

Osnovni cilj vsake regulacije trgov mora biti povečevanje ali vsaj vzdrževanje blagostanja v družbi s 
pomočjo regulacijskih instrumentov, ki trajno zmanjšujejo tržne neučinkovitosti. Toda izkušnje kažejo (tudi 
v primeru odvetniških storitev), da poskusi regulacije pogosto povzročajo dodatne ali nove tržne 
neučinkovitosti, ki so posledica političnih vplivov in birokratskih procesov. Posebej v času dinamičnih 
družbeno-ekonomskih sprememb je nepogrešljivo stalno spremljanje regulacijskih učinkov glede na 
izhodiščno stanje in glede na zastavljene dolgoročne cilje administrativnega poseganja. Dobra praksa pa 
narekuje, da bi moral regulator zadevnega trga podati poročilo (vsaj 1 krat na dve leti), iz katerega so 
razvidni regulacijski ukrepi ter njihovi učinki glede na zastavljene cilje. Za pripravo tovrstnih poročil mora 
regulator vzpostaviti tudi ustrezen sistem poročanja reguliranih družb, ki bo omogočal neposreden 
vpogled v njihove poslovne modele ter vpogled v parametre celotnega trga. 

Opisan pritisk javnega mnenja in volilne kalkulacije vladnih strank pogosto privedejo do odlašanja s 
tovrstnimi odločitvami oz. do prilagoditev, ki ne ustrezajo ekonomskim oz. poslovnim argumentom oz. 
nimajo veliko skupnega z uresničevanjem jasno začrtanih ciljev regulacije trgov. Rešitev je lahko zelo 
preprosta v obliki obdobnega prilagajanja vrednosti odvetniške točke izbranemu indeksu rasti (cen ali 
plač), če gre za dokaj razvite trge odvetniških storitev, ki ohranjajo regulacijo »minimalnih cen«, ki služi 
predvsem vzdrževanju pokritosti z mrežo odvetniških storitev. Posebno pozornost pa velja nameniti 
prilagoditvi tarifnih postavk najnižje ocenjenih storitev ter jih približati njihovi pošteni tržni vrednosti.  

V evropskem prostoru je zadnja leta močan trend v smeri liberalizacije trga odvetniških storitev, kar pa 
vsebuje določeno tveganje povečane koncentracije na trgu oz. zmanjšanje dostopnosti prebivalstva do teh 
storitev izven večjih regionalnih centrov. Posledično je smiselno predlagati liberalizacijo trga odvetniških 
storitev, ki bo temeljila na natančni analizi stanja produktnih in geografskih trgov ter zasledovala 
transparentne dolgoročne ekonomske cilje povečevanja ekonomskih koristi vseh tržnih udeležencev. 
Nepremišljena regulacija brez jasne strategije in aktivnega regulatorja pa na slovenskem primeru kaže, da 
lahko povzroči več škode kot koristi. 

                                                           
101 Dne 5.4.2019 je sicer vendarle prišlo do prve spremembe odvetniške tarife po letu 2003. Z objavo »Sklepa o 
spremembi točke« v uradnem listu (Uradni list RS, št. 22-926/19), se je vrednost točke odvetniške tarife zvišala na 
0,60 EUR, s tedanjih 0,459 EUR. Do spremembe je prišlo šele po uspešnem izpodbijanju akta, s katerim je Ministrstvo 
za pravosodje zavrnilo spremembo, pred upravnim sodiščem in novih pogajanjih. Odvetniška zbornica Slovenije je 
bila namreč odločitev izpodbijala na upravnem sodišču, ki je pritožbo najprej zavrnilo, v ponovljenem postopku pa 
presodilo, da je tožba utemeljena. Izpodbijani akt je odpravilo ter zadevo vrnilo ministrstvu v ponovni postopek. 
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42. K 42. členu 

Predlagana določba ureja odvetnikovo upravičenje informirati javnost. Doslej je bilo to vprašanje urejeno 
v drugem in tretjem odstavku člena 21. Predlagana ureditev v prvem odstavku člena 42 predloga je enaka 
ureditvi v drugem odstavku doslej veljavnega člena 21 Zakona o odvetništvu, ureditev v tretjem odstavku 
člena 42 predloga pa je enaka ureditvi v tretjem odstavku doslej veljavnega člena 21, z izjemo, da je zaradi 
novega drugega odstavka besedilo »iz prejšnjega odstavka« zamenjano z besedilom »iz prejšnjih 
odstavkov«. 

Povsem novo je besedilo drugega odstavka, ki določa, da sme odvetnik v okviru svoje pravice do svobode 
izražanja v javnosti izražati svoje mnenje o aktualnih družbenih dogodkih, pri tem pa se mora izogibati 
izjavam, ki lahko škodijo ugledu odvetniškega poklica.  

Odvetnik je lahko dober pravni strokovnjak, hkrati pa tudi intelektualec in javna osebnost. Odvetnikovo 
nastopanje v javnosti v vlogi strokovnjaka, javne osebnosti in intelektualca samo po sebi ne škodi ugledu 
poklica odvetnika, prej obratno. Zato je takšno pojavljanje treba dopustiti, ob varovalki, da odvetnik tega 
ne zlorablja. Zato je nova ureditev primerna. 

43. K 43. členu 

Sedaj veljavna ureditev v členu 21.a Zakona o odvetništvu navaja tako dovoljene kot prepovedane oblike 
informiranja javnosti. Nova ureditev v členu 43 predloga navaja zgolj prepovedane oblike informiranja 
javnosti o opravljanju odvetniške dejavnosti. Pri tem je mogoče ugotoviti, da so prepovedi v veliki meri že 
doslej bile vsebovane v drugem odstavku člena 21.a sedaj veljavnega zakona, pa tudi v členu 23 Kodeksa 
odvetniške poklicne etike. Razlika v besedilu je bolj redakcijske narave in se generalno sklicuje na prepoved 
vseh ravnanj, ki so v nasprotju z njim. Najbolj opazna je izjema, da novi člen 43 predloga več ne 
prepoveduje navajanja finančnih podatkov o prometu in uspešnosti ter komercialnega udeleževanja v 
medijih več ne omejuje zgolj na objavljanje podatkov o področju odvetnikove dejavnosti ali priznani 
specializaciji ter o naslovu in delovnem času odvetniške pisarne, obveščanje javnosti o začetku in kraju 
poslovanja ali preselitvi odvetniške pisarne in obveščanje javnosti o skupnem poklicnem delovanju 
družbenikov. 

Nova ureditev odvetnikom omogoča več manevrskega prostora za komercialno udeleževanje v medijih, 
pod pogojem, da je informacija stvarna, vestna in nezavajajoča, varuje zavezo o zaupnosti in je skladna z 
etičnimi zahtevami, ki veljajo za opravljanje odvetniškega poklica. 

Ustavno sodišče je že leta 2005 v odločbi U-I-212/03 ugotovilo, da je popolna prepoved oglaševanja 
odvetniške dejavnosti protiustavna in v nasprotju s členom 74 URS. Po drugi strani pa to ne pomeni, da je 
oglaševanje odvetnikov s tem prosto, saj bi lahko to bilo v nasprotju z ustavno določeno družbeno funkcijo 
odvetništva. Vprašanje pa zadeva tudi člen 39 URS, torej svobodo izražanja. O tej zadevi je odločalo tudi 
Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi »Casado Coca proti Španiji«, kjer je sodišče odločilo, da so 
ukrepi pri omejevanju reklamiranja manj strogi, kot velja na sploh za posege v svobodo izražanja. 

44. K 44. členu 
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Odvetnik lahko po načelu svobodne gospodarske pobude v skladu z določili ZGD-1 prosto izbira in 
spreminja sedež svoje pisarne, prav tako pa lahko svobodno ustanavlja podružnice, pri čemer mora 
podružnico voditi pri njem zaposlen odvetnik. Vendarle pa mora odvetnik pred ustanovitvijo sedeža, 
selitvijo sedeža ali ustanovitvijo podružnice o tem obvestiti Odvetniško zbornico. Določilo izhaja iz potrebe 
ugotavljanja primernosti poslovnih prostorov in potrebne opreme za opravljanje odvetniškega poklica v 
skladu s Pravilnikom o poslovnih prostorih Odvetniške zbornice, kar ugotavlja tričlanska komisija, ki jo za 
svoje območje izvoli pristojni območni zbor odvetnikov v skladu s svojimi pravili. 

ZGD-1 ne vsebuje definicije podružnice, pač pa v členu 31 najdemo določbo, da ima družba možnost 
ustanoviti podružnice, ki so ločene od sedeža družbe. Opredelitev podružnice tako lahko najdemo le v 
poslovni praksi, in sicer je podružnica splošno pojmovana kot notranja organizacijska enota družbe in 
pomeni poseben način organizacije poslovanja družbe, pri katerem je določena enota teritorialno ločena 
od sedeža družbe oziroma kraja, kjer se pretežno vodijo posli družbe. Podružnica ni samostojna entiteta, 
temveč je le lokacijsko in organizacijsko ločena poslovna enota matičnega podjetja, ki v pravnem prometu 
nastopa v imenu matičnega podjetja in za njegov račun. Ima sicer lahko določeno stopnjo samostojnosti, 
vendar ob prenehanju matične družbe ne more neodvisno nadaljevati svoje dejavnosti. Podružnica je 
registrirana le za dejavnosti, za katere je registrirana matična družba. Razlika med poslovno enoto in 
podružnico je v tem, da je treba podružnico vpisati v sodni register, ki ga vodi sodišče, poslovno enoto pa 
priglasiti v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi AJPES. Poslovno enoto se ustanovi takrat, ko podjetje 
svojo dejavnost opravlja na drugem naslovu, ki ni sedež podjetja. 

45. K 45. členu 

Predlog zadevnega člena splošno ureja odvetniško družbo. Kakor do sedaj določa, da je odvetniška družba 
lahko organizirana kot pravna oseba ali kot družba civilnega prava.  

Prvotni Zakon o odvetništvu je v členu 35 določal, da se odvetniška družba lahko ustanovi bodisi kot civilna 
odvetniška družba, bodisi kot odvetniška družba, ki je pravna oseba. Izvirna ureditev je dopuščala le 
ustanovitev odvetniške družbe z neomejeno odgovornostjo, saj je predlagatelj želel poudariti tradicionalno 
osebno nrav opravljanja odvetniške dejavnosti.  Do spremembe je prišlo z novelo ZOdv-B v letu 2008, ki je 
kot dopustno obliko opravljanja odvetništva vpeljala še odvetniško družbo z omejeno odgovornostjo, torej 
kapitalsko gospodarsko družbo. Do takšne spremembe je prišlo spričo tendenc po večji konkurenčnosti 
slovenskega trga odvetniških storitev, še posebej v luči prostega pretoka svoboščin in razvoja modalitet 
opravljanja odvetniške dejavnosti v tujini.   

Novost, ki jo prinaša člen se nanaša na statusno preoblikovanje odvetnika posameznika in nevtralno 
davčno obravnavo tega dejanja. Trenutno veljavni Zakon o odvetništvu statusnopravnega preoblikovanja 
odvetnika ne ureja, temveč vsebuje zgolj določbo, ki odvetnikom omogoča, da lahko svoj poklic opravljajo 
v odvetniški d.o.o., pri čemer se za ustanovitev in poslovanje takšne družbe uporabljajo predpisi o 
gospodarskih družbah. Odvetnik posameznik po trenutni zakonodaji ni podjetnik v smislu ZGD-1. Iz tega 
razloga zanj ni eksplicitno predvidena možnost preoblikovanja s prenosom podjetja, marveč ima na voljo 
splošna pravila civilnega prava za (singularni) prenos premoženja. Kljub temu je zakonsko nedoslednost 
mogoče uporabiti v prid odvetniku s tem, da se ekstenzivno interpretira določbo Zakona o odvetništvu, ki 
glede ustanavljanja odvetniške družbe napotuje na ZGD-1. Preoblikovanje je namreč – poenostavljeno – 
primer izčlenitve podjetnikovega premoženja s prenosom na novo (ali prevzemno) kapitalsko družbo, ki se 
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ustanovi prav zaradi tega prenosa (oziroma že obstaja); v tem smislu gre za ustanovitev odvetniške d.o.o. 
A fortiori je torej mogoče razlagati Zakon o odvetništvu tako, da omogoča preoblikovanje odvetnika 
posameznika v odvetniško družbo. Tudi sicer premore odvetnik posameznik toliko značilnosti podjetnika, 
da ni preprek, ki bi onemogočale njegovo preoblikovanje.  Predlog sedaj odpravlja vsakršne dvome v tej 
zvezi, ko določa, da je statusnopravno preoblikovanje mogoče, po določbah ZGD-1. 

V drugem delu četrtega odstavka je določena še uporaba zakona, ki ureja plačilo dohodnine in ki velja za 
preoblikovanje pravnoorganizacijske oblike samostojni podjetnik (torej ZDoh-2).102 Namen te določbe leži 
v zagotavljanju nevtralne davčne obravnave odvetnika posameznika, kadar se ta odloči za statusno 
preoblikovanje. Ob statusnopravnih učinkih preoblikovanja namreč nastopijo tudi davčnopravne. Ker gre 
za obdavčljivo transakcijo, je zagotavljanje davčne nevtralnosti pomembno; v nasprotnem primeru bi 
preveliko davčno breme lahko odvrnilo podjetnika vis-a-vis odvetnika od preoblikovanja oz. opravljanja 
odvetništva v obliki kapitalske družbe. Davčna nevtralnost se v danem kontekstu navezuje na razliko med 
pošteno in davčno vrednostjo ob prenosu podjetja. Pomembno je, da razlika ne povišuje davčne osnove. 
Podjetnik (smiselno – odvetnik) je s tem oproščen plačila davka iz dejavnosti (dohodnine) zaradi 
prenehanja dejavnosti. Plačilo davka se odloži do obdavčljive transakcije pri novi (prevzemni) družbi. Na 
tem mestu je treba izpostaviti, da mora podjetnik možnost davčno nevtralne obravnave šele izkoristiti s 
podajanjem zahteve (tako člen 54 ZDoh-2, ki precizira pogoje nevtralne transakcije); slednja torej ne živi 
ipso iure.  

Če je že glede možnosti preoblikovanja odvetnika posameznika do nedavnega vladala zmeda, je bila ta še 
toliko bolj prisotna (oziroma dosledneje – v brk odvetnikom) glede nevtralne davčne obravnave 
preoblikovanja oziroma prenosa podjetja. Davčna nevtralnost se v danem kontekstu navezuje na razliko 
med pošteno in davčno vrednostjo ob prenosu podjetja.  Tako (tedaj) DURS103 kot Ministrstvo za Finance104 
sta namreč izdala pojasnili, s katerimi sta v preteklosti zanikala možnost nevtralne obravnave pri 
preoblikovanju odvetnika. Razlogovanje obeh je temeljilo na dejstvu, da ZDoh omogoča nevtralno davčno 
obravnavo le pri preoblikovanju podjetnika. Ker odvetnik ni podjetnik, vsaj ne per definitionem ZGD-1, se 
zanj nevtralna davčna obravnava ne more uporabiti. Predlog zakona ne pušča več nobenega prostora 
takšni interpretaciji, temveč jasno določi, da se odvetniki posamezniki glede davčnih posledic 
preoblikovanja obravnavajo enako kot podjetniki, kar je glede na vse primerljive značilnosti obeh entitet 
tudi pravična rešitev (enake naj se obravnava enako). 

Predlog glede možnih oblik organiziranja odvetniških družb ohranja trenutno veljavno ureditev, kakršna 
je. Primerjalnopravni uvid pokaže, da je splošna tendenca (kontinentalnih držav Evrope) glede dopustnih 
oblik opravljanja odvetništva konzervativna.  

                                                           
102 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – 
ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 
66/19). 
103 Statusno preoblikovanje odvetnika v odvetniško družbo (d.o.o.), št. 4212-54/2008 z dne 17. 11. 2008. 
104 Nevtralna davčna obravnava v primeru statusnega preoblikovanja odvetnika v odvetniško družbo, št. 421-
63/2009/2 z dne 4.5.2009. 
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Utemeljenih razlogov za razširitev možnih pravnoorganizacijskih oblik opravljanja odvetništva v našem 
prostoru ni. Ureditev je glede na slovenske razmere pragmatična; na naših prostorih se odvetništvo 
tradicionalno opravlja v sferi zasebnika, medtem ko d.o.o. ponuja primerno alternativo večjim podjemom.  

Izkušnje iz Nemčije - kjer se odvetniški poklic prav tako tradicionalno opravlja individualno - kažejo, da 
Rechtanwalt-AG ni doživela pretiranega uspeha. Po podatkih nemške odvetniške zbornice (na dan 
1.1.2016) v Nemčiji prakticira poklic 163.779 odvetnikov, organiziranih je 764 Anwalts-GmbH in 23 
Rechtanwalt-AG. Prosperira pa odvetniška partnerska družba, ki beleži 4.001 članov. Upoštevaje Resolucijo 
o normativni dejavnosti je pri pripravi predpisov treba kot temeljno upoštevati načelo trebasti pravnega 
urejanja. Potreba po normodajni aktivnosti mora tako biti izkazana s praktično nujo, ki pa je v danem 
primeru glede razširjanja predvidenih oblik odvetništva ni. Nadalje, kljub temu odvetniška dejavnost po 
naziranju Ustavnega sodišča ni prava gospodarska zanjo (v primerno omejenem obsegu) velja določba 
člena 74 URS. S tega vidika omejevanje oblik opravljanja odvetniške dejavnosti ni problematično. Omenjeni 
člen določa, da zakonodajalec določi način izvajanja gospodarske dejavnosti. Dopustno je torej oblikovati 
numerus clausus civilno- in statusnopravnih oblik med katerimi lahko odvetniki izbirajo. 

V Nemčiji je bilo prvotno mogoče organizirati le civilno odvetniško družbo, nakar je Bavarsko višje sodišče 
sredi devetdesetih let priznalo izvrševanje odvetniškega poklica v obliki (odvetniške) d.o.o. (Anwalts-
GmbH). Kot posebno obliko Anwalts-GmbH je na podlagi §5a GmbHG mogoče ustanoviti Rechtsanwalt-
UG, torej Unternehmergesellschaft, kjer veljajo prilagojene zahteve glede zagotavljanja kapitala). Razvoj v 
Nemčiji je šel še dlje – sledeč odločbi Bundesgerichthof je odvetnikom od leta 2005 priznana pravica 
opravljati dejavnost v statusno-pravni obliki delniške družbe (Rechtsanwalt-AG). Vzporedno s 
precedenčnim nastankom Anwalts-GmbH, je zakonodajalec v letu 1994 sprejel PartGG (vstopil v veljavo 
leta 1995), s katerim je omogočil združevanje svobodnih poklicev v partnersko družbo 
(Partnerschaftsgesellschaft). V luči nekaterih nedavnih sprememb PartGG, ki ožijo odgovornost njenih 
članov, naj bi ta oblika postala v prihodnje odvetnikom še posebej lukrativna. Sam BRAO tako torej ne ureja 
vseh oblik opravljanja odvetniškega poklica izrecno, vsebuje pa določbo o združevanju odvetnikov v §59a 
in razdelek o odvetniški družbi v §59c – §59m. 

V Avstriji je prav tako dopustno izvajati odvetniško dejavnost v obliki odvetniške d.o.o., ki jo RAO specialno 
ureja (§21c). Med osebnimi gospodarskimi družbami pa RAO dopušča tudi opravljanje odvetništva v obliki 
komanditne družbe (Kommanditgesellschaft (Rechtsanwalts-Partnerschaft)), v kateri kot komplementar 
nastopa odvetnik in torej osebno jamči za obveznosti. 

Na Hrvaškem je sledeč zakonu mogoče opravljati odvetništvo samostojno; v skupni odvetniški pisarni kot 
civilni družbi (zajednički odvjetnički ured), kjer povezani odvetniki solidarno odgovarjajo za obveznosti 
pisarne, medsebojne obveznosti pa urejajo sami, ali; v odvetniški družbi. Podobno kot v Sloveniji je možno 
osnovati odvetniško d.n.o. (javno trgovačko društvo) ali d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću). Pri 
vpeljavi zadnje izmed naštetih se je hrvaški zakonodajalec zgledoval tudi po slovenski ureditvi.  

Skleniti je mogoče, da razvoj statusno-pravnih in civilnopravnih oblik, ki dopuščajo opravljanje odvetništva 
ni uniformen. Ureditev variira od države do države in je odvisna od številnih dejavnikov (tradicije, 
gospodarskih razmer in podobno). Predlog v večjem delu ohranja ureditev kakršna je ter odpravlja 
nekatere nejasnosti glede statusnega preoblikovanja. 
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46. K 46. členu 

Predlog ne prevzema dosedanje ureditve, temveč določa za civilno odvetniško družbo in odvetniško 
družbo, ki je pravna oseba, ločeno napotilo na pravno ureditev Obligacijskega zakona (v nadaljevanju tudi 
OZ)  oziroma ZGD-1. 

Dosedanja ureditev, ki v splošnem napotuje le na zakon, ki ureja gospodarske družbe, praktičnih težav sicer 
ne povzroča, a je bila deležna kritik.  Določba člena 36 trenutno veljavnega Zakona o odvetništvu se namreč 
nanaša na odvetniško družbo kot tako. Slednja pa je lahko organizirana bodisi kot civilna odvetniška 
družba, bodisi kot pravna oseba. Pri tem sta modaliteti pravne osebe (d.n.o. in d.o.o.) gospodarski družbi, 
ki ju ureja ZGD-1. Pravilno je torej, da zakon pri obeh odvetniških družbah, ki sta pravni osebi, napotuje na 
ZGD-1, vprašljiv pa je njen odnos do civilne odvetniške družbe. Ustanovitev in delovanje civilne odvetniške 
družbe – glede vseh v Zakonu o odvetništvu neurejenih vprašanj – je treba presojati ob smiselni uporabi 
določil XXVII. poglavja Obligacijskega zakonika (OZ), ki urejajo družbeno pogodbo. Po drugi strani ZGD-1 v 
poglavju o d.n.o. sám vsebuje določbo, ki napotuje na smiselno uporabo pravil civilnega prava (člen 77). 
Če sledimo mnenju, da je civilna odvetniška družba sui generis gospodarska družba (le ZGD-1 namreč ureja 
gospodarske družbe kot pravne osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost), je slednja 
hibrid societete in gospodarske družbe, vsled česar je mogoče trditi, da je tudi trenutna ureditev 
primerna.105  

Predlog zakona odpravlja zmedo in dvotirno ureja režim odvetniške družbe. Predlog jasno določa, da se za 
civilno odvetniško družbo subsidiarno uporabljajo pravila o civilnopravni družbeni pogodbi (torej pravila 
OZ). S tem je odpadla potreba po dvojnem napotilu, torej najprej po subsidiarni uporabi ZGD-1 in šele 
čezenj smiselni uporabi OZ. Tako poslej tudi ne more prihajati do zmede, ko bi bilo mogoče uporabiti 
kakšno pravilo ZGD-1 za civilno odvetniško družbo. 

47. K 47. členu 

S prvim odstavkom predlaganega člena zakon odpravlja absolutno omejevanje dejavnosti odvetniške 
družbe na opravljanje dejavnosti odvetništva, s čimer se ohranja trenutno veljavna ureditev. Iz povsem 
pragmatičnih razlogov zakon dovoljuje oddajo nepremičnega premoženja v najem. 

48. K 48. členu 

K prvemu odstavku predloga. Predlog – kakor velja sedaj – dovoljuje le odvetnikom postati družbenik 
odvetniške družbe. S tem je izključena participacija drugih oseb in odvetniških družb. V primeru odsvojitve 
deleža je ta torej dopusten le drugemu odvetniku, vred z omejitvami, ki jih določa ZGD-1. 

Upoštevaje Direktivo o ustanovitvi (člen 11), je treba družbeništvo omogočiti tudi tujim registriranim 
odvetnikom, ki opravljajo poklic pod nazivom iz matične države članice. 

Predlagana ureditev prav tako ohranja prepoved družbenikom opravljati poklic v drugi družbi. Prepoved 
se nanaša na vse družbenike in ne le na aktivne odvetnike. Prepoved se nanaša na opravljanje odvetništva, 

                                                           
105 O neprilagojenosti trenutne ureditve že Ilić U., Statusnopravne oblike opravljanja odvetništva, Odvetnik, št. 39, 
2008. 
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ne pa na udeležbo v drugih družbah per se (takšno konkurenčno prepoved določa že ZGD-1 v svojem členu 
41).  

Predlog naslovi tudi položaj upokojenih odvetnikov in vprašanje kapitalske večine. Pri tem v večji meri sledi 
nemški in avstrijski ureditvi, ki dopuščata nadaljevanje družbe z upokojenimi odvetniki, pri čemer pa mora 
večina ali vsaj polovica osnovnega kapitala pripadati družbenikom, ki so aktivni in odvetniki. Z 
omejevanjem imetništva osnovnega kapitala predlog preprečuje prevlado interesov družbenikov, ki niso 
aktivni odvetniki, posredno pa se s tem varuje cilje neodvisnosti odvetnika in odvetništva. 

Predlog drugega odstavka sedaj izrecno ureja družbeništvo v civilni odvetniški družbi pri čemer ureditev 
enako kakor v prvem odstavku odpravlja diskriminacijo in omogoča družbeništvo tujega odvetnika. Zakon 
na tem mestu iz razlogov jasnosti določa tudi za družbenike civilne odvetniške družbe prepoved opravljanja 
odvetništva v drugi odvetniški družbi, kar kot splošno prepoved družbenikom sicer predvideva 5. odstavek 
člena 4 predloga zakona. 

Podobno kot prvi odstavek je doprinos tretjega odstavka prav tako nastal po vzgledu na nemško in 
avstrijsko ureditev. Poslovodja odvetniške družbe je lahko le družbenik, ki je odvetnik. Ker v odvetniških 
družbah ustanovitelji po navadi igrajo pomembno vlogo (že firma družbe strankam posreduje »name 
recognition«) dopušča zakon upokojenim družbenikom sodelovanje pri vodenju poslov in zastopanju, 
vendar le skupaj z vsaj enim pooblaščenim odvetnikom. Zakon s temi določbami preprečuje 
komercializacijo odvetniške družbe in ohranja njeno specialno nrav, ki je vezana na odvetništvo kot službo 
v javnem interesu. 

Predlog četrtega določa nekatere posebnosti za izstop, v oziru na ureditev po ZGD-1, ki so dobrodošle. 
Tako je denimo določen največ 6 letni rok za nastop učinkov izstopa odvetnika po upokojitvi, s čimer se 
olajša tranzicijo in ureditev članskih ter premoženjskopravnih razmerjih med družbeniki. 

Enako kot predhodni odstavki tudi predlagani peti odstavek sledi ureditvam tujih pravnih redov in 
omogoča vstop dedičev, v kolikor je takšna možnost predvidena z družbeno pogodbo. S tem se odpravlja 
nejasnosti v zvezi s smrtjo družbenika. Zakon določa suspenz članskih pravic dedičev, če dediči niso 
odvetniki, saj praviloma velja, da so le odvetniki lahko družbeniki odvetniške družbe. Dedič, ki ni odvetnik 
tako nima legitimnega interesa za upravljanje z odvetniško družbo; v njej namreč ne opravlja dejavnosti.  

BRAO določa podobne omejitve kot predlagani člen. V §59e določa, da so družbeniki odvetniške d.o.o. 
lahko le odvetniki, vendar zakon omogoča skupno opravljanje poklica tudi drugim poklicem iz §59a. Gre za 
člane določenih poklicev (taksativno našteti poklici - računovodje, davčni svetovalci, revizorji), ki se smejo 
pri opravljanju svoje dejavnosti združevati z odvetniki. Odvetniki, ki so hkrati družbeniki, morajo svoj poklic 
opravljati pri tej družbi. BRAO je predhodno, v drugem odstavku §59e vseboval določbo, ki je zaradi varstva 
pred konfliktom interesov izrecno prepovedovala opravljanje odvetništva pri drugem poklicnem združenju 
(beruflichen Zussamenschluss). S tem se je zasledovala prepoved tako imenovanih »Sternsoziätet«,  
vendar je BGH (Zvezno ustavno sodišče) to določbo razveljavilo leta 2003 saj je štelo, da prepoved 
onemogoča prehod odvetnikov k drugim družbam. BORA danes področje nadrobneje ureja v §30. Večina 
deležev in glasovalnih pravic mora pripadati odvetnikom. Če preostali družbeniki, ki niso odvetniki izgubijo 
pravico opravljati izbrani poklic, ostanejo brez glasovalnih pravic. Družbeniki ne smejo izvrševati 
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korporacijskih pravic za račun tretjih in tretji ne smejo biti udeleženi pri delitvi dobička. Družbeniki lahko 
pooblastijo le drugega družbenika (ki ima glasovalno pravico) za izvrševanje korporacijskih pravic iz deleža.  

Družbo morajo skrbno voditi odvetniki. Večino direktorjev oziroma poslovodij družbe morajo predstavljati 
odvetniki. Preostali direktorji so lahko člani izbranih poklicev, ki imajo tudi aktivno pravico opravljati tak 
poklic. Enako velja za prokuriste družbe. 

Ureditev v Avstriji je podobna ureditvi po BRAO oziroma predlogu novega zakona. Člani odvetniške družbe 
(imetniki deležev) so lahko odvetniki; odvetnikov zakonec (za čas trajanja zakonske zveze) in otroci (do 
dopolnjenega 35. leta, če se pripravljajo za odvetniški poklic); nekdanji odvetniki, ki so se odrekli 
opravljanju odvetniškega poklica in so ob času prenehanja bili družbeniki zadevne družbe; vdova (ali 
vdovec) in otroci odvetnika, ki je v času smrti bil družbenik zadevne družbe; zasebne ustave, katerih edini 
namen je podpora prejšnjih oseb; družbe z omejeno odgovornostjo (kar velja le za komanditno družbo). 
Začasen suspenz ali prepoved opravljanja odvetništva ne pomeni tudi prenehanje statusa družbenika, 
vendar je tak odvetnik omejen pri zastopanju in poslovodstvu. Za razliko od nemškega BRAO, avstrijski 
RAO ohranja izrecno prepoved udeležbe odvetnikov v drugih poklicnih združenjih (Zusammenschlüssen, 
tudi družbah), če ni drugače urejeno z družbeno pogodbo. Prav tako je udeležba samih odvetniških družb 
v drugih združenjih prepovedana. Avstrijsko ustavno sodišče je že presojalo ustavnost te določbe (sicer v 
kontekstu ekonomskih svoboščin) in pojasnilo, da je prepoved dopustna zaradi zagotavljanja odvetnikove 
neodvisnosti in nepristranskosti ter zagotavljanja pravice do poštenega sojenja stranki.106  Zastopanje in 
poslovodstvo sta pridržana odvetnikom. Odvetniki morajo imeti kapitalsko večino. Pod določenimi pogoji 
so lahko odvetniki osebno odgovorni za obveznosti družbe. 

Zakon o odvjetništvu Republike Hrvaške zapoveduje, da so lahko le odvetniki družbeniki. Odvetniki-
družbeniki lahko z družbeno pogodbo sami uredijo položaj odvetnikovih dedičev, če kateri od družbenikov 
umre. 

Skleniti je mogoče, da primerjane ureditve kažejo visoko stopnjo zakonodajalčevega omejevanja 
(regulacije) odvetniškega poklica. Članstvo v družbah je po navadi omejeno na družbenike, z določenimi 
izjemami. V Nemčiji so tako dovoljena združevanja odvetnikov z drugimi poklici. Podobno je denimo Legal 
Services Act 2007 v Angliji in Walesu vpeljal ABS (Alternative Business Structures) in pod določenimi pogoji 
dopustil udeležbo drugih oseb v odvetniških družbah ter s tem dal prostor interdisciplinarnemu 
povezovanju. Kar se tiče poslovodstva in zastopanja; tuji pravni redi ti dve funkciji po navadi vežejo na 
status odvetnikov-družbenikov. Konkretneje pa ne urejajo vlaganj odvetniške družbe v kapitalske družbe 
oz. dopustnosti take udeležbe. Vse primerjane ureditve poudarjajo pomen samostojnosti in neodvisnosti 
odvetnika, kar se kaže tudi pri regulaciji ustroja odvetniške družbe. 

49. K 49. členu 

Predlagana člena 49 in 50 predstavljata cepitev trenutne ureditve po členu 36 Zakona o odvetništvu. 
Predlog po novem razlikuje zunanja razmerja družbe (kadar ta nastopa v svojem imenu in za svoj račun kot 
vsaka druga gospodarska družba). S členom 49 se napotuje na uporabo ZGD-1 (oziroma zakona, ki ureja 

                                                           
106 ECLI:AT:VFGH:2004:B417.2003; ECLI:AT:VFGH:2004:G1.2004. 
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poslovanje gospodarskih družb). Tako se odpravlja nejasnosti dosedanje ureditve (glej obrazložitev člena 
32). 

Predlog smiselno povzema trenutno ureditev, s to izjemo, da jasno določi, da se pravila zakona, ki ureja 
poslovanje gospodarskih družb uporabljajo v razmerju do tretjih in ne morebiti v razmerju do stranke 
(oziroma do sodišča in drugih subjektov v tej zvezi). Z ozirom, da je odvetniška družba še zmerom tipska 
oblika gospodarske družbe, bi bila drugačna ureditev nesmotrna. Zakon tudi eksplicitno odpravi dvome v 
zvezi z zastopanjem civilne odvetniške družbe, ko določa, da takšno družbo zastopa vsak družbenik. 

Prav tako vsebuje predlog še eno izjemo od trenutno veljavne ureditve, in sicer – tiho izključitev zastopanja 
po prokuristih. Slednji namreč ni zakoniti zastopnik družbe, temveč pooblaščenec. Izključitev prokure 
pozna tudi avstrijski RAO v §9a. Izključitev je smiselna iz razloga, da se ohrani neodvisnost odvetniškega 
poklica, ki se skozi celoten zakon kaže v omejevanju udeležbe drugih oseb v odvetniški družbi. 

50. K 50. členu 

Določba predloga člena je oblikovana v izrazito dobrobit strankam, saj jim omogoča podajanje izjav volje 
kateremukoli izmed družbenikov, ki v odvetniški družbi opravljajo poklic. 

V Nemčiji BRAO v §59l določa, da se sme za zastopanje v postopku pooblastiti odvetniško družbo, ki je 
potem takem samostojni nosilec pooblastila. Odvetniška družba je nosilec pravic in obveznosti kot bi šlo 
za odvetnika. Pooblaščena družba izvaja pooblastilo skozi zakonite zastopnike in pooblaščence. 

51. K 51. členu 

Predlog v pretežnem prevzema trenutno veljavno ureditev, ki ni sporna. Dodana je določba, da firma ne 
sme biti zavajajoča. S tem predlog podkrepi siceršnji splošni režim ZGD-1 v zvezi z določbami o nameravani 
firmi in izključnosti firme, iz katerih sledi, da se mora firma družbe jasno razlikovati od firm vseh drugih 
družb. Cilj predloga s tem določilom je onemogočanje oblikovanja firme, ki bi vsebovala ime poznanega 
(tujega) odvetnika ali odvetniške družbe in bi bila oblikovana tako, da bi potencialne stranke zavedla glede 
identitete družbenikov v tej odvetniški družbi. Predlog zakona uvaja tudi pravno ureditev firme civilne 
odvetniške družbe, pri čemer ta v bistvenem sledi ureditvi firme pravne osebe.    

52. K 52. členu 

Gre za vsebinsko skoraj identično določbo kot v členu 39 veljavnega Zakona o odvetništvu. Novost je 
ureditev instituta nameravane ustanovitve civilne odvetniške družbe. Po naravi stvari je jasno, da se 
nameravana ustanovitev civilne odvetniške družbe le priglasi Odvetniški zbornici Slovenije, določbe o 
predlogu za izdajo soglasja za vpis v sodni register pa se ne uporabljajo. 

53. K 53. členu 

Gre za določbo, ki je vsebovana v veljavnem členu 40 Zakona o odvetništvu. Na novo je dodana druga 
poved drugega odstavka, ki časovno opredeljuje, od kdaj odvetniška družba ne sme več odpravljati 
odvetniškega poklica. Kot presečni datum, od katerega se ne sme več opravljati odvetniškega poklica, je 
določen dan pravnomočnosti sklepa o likvidaciji. Novi sta tudi določbi o prevzemniku in odvetniku kot 
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likvidacijskem upravitelju, s katerimi se zagotavlja kontinuiteta poslovanja in odvetnik kot garant zakonite 
likvidacije. 

54. K 54. členu 

Predlog člena 54 vzpostavlja obveznost sodišča, da Odvetniško zbornico Slovenije obvesti o začetku 
insolvenčnega postopka nad odvetniško družbo, ki je pravna oseba, ter o izbrisu odvetniške družbe iz 
sodnega registra ali o statusnem preoblikovanju odvetniške družbe, s čimer se zagotavlja publiciteta in 
pravna varnost. 

55. K 55. členu 

Člen je komplementaren ureditvi, da sme odvetniška družba opravljati le odvetniško dejavnost. 

56. K 56. členu 

Člen določa, da je opravljanje dejavnosti odvetniške družbe v nasprotju s predlogom zakona razlog za izbris 
iz imenika, ki ga vodi Odvetniška zbornica Slovenije, družba pa preneha na način, ki ga določa zakon o 
gospodarskih družbah. Izbris iz imenika, ki ga vodi Odvetniška zbornica Slovenije je tudi razlog za 
prenehanje civilne odvetniške družbe. Kot razlog za izbris se šteje tudi, če odvetniška družba, kljub pozivu 
Odvetniške zbornice Slovenije in v roku 8 dni od prejema tega poziva ne predloži ustreznih dokazil o 
izpolnjevanju obveznosti iz predloga četrtega odstavka člena 28 tega zakona. Namen te določbe je v 
varstvu strank. 

57. K 57. členu 

Člen ureja delovanje civilne odvetniške družbe in predvideva, da so civilne odvetniške družbe dolžne 
zavarovati odvetniško poklicno odgovornost skladno z zakonom. Po novem je predviden tudi vpis civilne 
odvetniške družbe v imenik civilnih družb pri Odvetniški zbornici Slovenije. Predvideno je, da je civilna 
odvetniška družba dolžna obveščati Odvetniško zbornico Slovenije o vseh spremembah v članstvu. 

58. K 58. členu 

Poglavje VI. predloga zakona ureja položaj zaposlenega odvetnika. Krog oseb, ki se štejejo za zaposlenega 
odvetnika je opredeljen v 12. točki prvega odstavka člena 2 predloga. 

Odvetnik lahko opravlja odvetništvo samostojno ali v okviru odvetniške družbe, lahko pa tudi na podlagi 
delovnega razmerja pri odvetniku ali v odvetniški družbi. Zaposleni odvetnik ne more biti hkrati odvetnik 
posameznik. Ker je položaj zaposlenega odvetnika v bistvenem primerljiv s položajem odvetnika, ki poklic 
opravlja samostojno, zakon napotuje na smiselno uporabo določb o odvetniku, kar pomeni, da zanj veljajo 
enake pravice in dolžnosti, razen če iz namena določbe izhaja, da je vezana na opravljanje odvetniškega 
poklica samostojno ali v okviru družbe. V ostalem je razmerje zaposlenega odvetnika predmet delovnega 
prava in področnih predpisov. 

59. K 59. členu 
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Člen ureja položaj, ko zaposlenemu odvetniku preneha delovno razmerje in želi opravljati poklic kot 
posameznik. 

60. K 60. členu 

Zaradi lažje preglednosti in razumevanja zakona, so bila določila o odvetniških kandidatih, ki so v trenutno 
veljavnem zakonu urejena v več členih, sedaj združena v smiselno celoto, ki vsebinsko jasno opredeljuje, 
kdo je odvetniški kandidat in kakšni so pogoji za pridobitev tega statusa. Definicija statusa odvetniškega 
kandidata, ki se pri odvetniku ali odvetniški družbi na podlagi ustrezne pogodbe o zaposlitvi usposablja za 
pridobitev pravice opravljati odvetniški poklic, se bistveno razlikuje od statusa odvetniškega pripravnika, 
ki se šele usposablja za pridobitev pravice opravljati pravniški državni izpit. Odvetniški kandidat mora biti 
poslovno sposoben, imeti pridobljen ustrezen pravniški strokovni naslov ali imeti končano enakovredno 
izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, je 
vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica ter je opravil pravniški državni izpit. Novo določilo 
predstavlja pogoj, da ima sam ali njegov delodajalec poravnane vse obveznosti do Odvetniške zbornice. 

Predlog obsega predhodne člene 51, 52 in 53 veljavnega Zakona o odvetništvu. Ti so bili združeni v en člen 
zaradi obravnavanja vsebinsko enake materije in večje preglednosti. O vpisu v imenik odvetniških 
kandidatov odloča v upravnem postopku organ, določen s statutom Odvetniške zbornice, ki odloča tudi o 
vpisu v imenik odvetnikov. O vpisu v imenik odvetniških kandidatov izda Odvetniška zbornica 
odvetniškemu kandidatu izkaznico. 

Člen ne diskriminira med odvetniškimi kandidati državljani Republike Slovenije in druge države članice EU, 
če izpolnjuje pogoje iz 3. odstavka predloga: da je poslovno sposoben; da ima v Republiki Sloveniji 
pridobljen naslednji strokovni naslov ali je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z 
zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja; da je opravil pravniški državni izpit; da aktivno 
obvlada slovenski jezik, kar se v primeru dvoma dokazuje z ustreznim potrdilom; da je vreden zaupanja za 
opravljanje odvetniškega poklica; da ima sam ali njegov delodajalec poravnane vse obveznosti do zbornice; 
in predloži pogodbo o zaposlitvi pri odvetniku oziroma odvetniški družbi. 

Člen za sprejem med odvetniške kandidate državljanov držav, ki niso države članice EU, določa dodaten 
pogoj, in sicer obstoj dejanske vzajemnosti, ki jo ugotavlja Odvetniška zbornica Slovenije. 

Z Direktivo 2013/55 se je v Direktivo 2005/36 priznavanju poklicnih kvalifikacij vključil nov sistem glede 
priznavanja poklicnega usposabljanja z namenom konkretiziranja pogojev iz zadeve »Morgenbesser«. V 
skladu z novo definicijo predstavlja poklicno usposabljanje obdobje nadzorovane strokovne prakse, ki je 
pogoj za dostop do reguliranega poklica in se lahko izvaja med izobraževanjem, ki se konča z diplomo, ali 
po njem (točka j. člena 3 Direktive 2013/55).  

Člen 55.a Direktive 2013/55 določa pogoje za priznavanje poklicnega usposabljanja. Če je dostop do 
reguliranega poklica v matični državi članici pogojen z opravljanjem usposabljanja, bodo pristojni organi 
matične države priznali usposabljanje, opravljeno v drugi državi članici, če je usposabljanje v skladu z 
objavljenimi smernicami. Vendar pa priznanje poklicnega usposabljanja ne nadomesti veljavnih zahtev za 
opravljanje preizkusa znanja, da se pridobi dostop do zadevnega poklica.  
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V zadevi »Morgenbesser« je Sodišče EU odločilo, da mora pristojni organ upoštevati vse kompetence in 
strokovne kvalifikacije prosilca, vključno z diplomami, certifikati ali drugimi oblikami kvalifikacij in 
strokovnimi izkušnjami, pridobljenimi kjerkoli in jih primerjati z nacionalnimi zahtevami. Sodišče EU je 
poudarilo, da se kvalifikacije presojajo z upoštevanjem narave in trajanja izobraževanja in praktičnega 
usposabljanja. Tako lahko države članice upoštevajo objektivne razlike med nacionalnimi usposabljanji, ki 
se primerjajo, še posebej se pri odvetniškem poklicu lahko upošteva različna pravna ureditev poklica in 
različna področja odvetniške dejavnosti v matični državi skupaj z razlikami v nacionalnih pravnih sistemih. 
Sodišče je tudi poudarilo, da se ne sme presojati samo primerljivost diplome ampak tudi vse druge 
kvalifikacije v okviru usposabljanja prosilca, kar bo omogočalo objektivno presojo, pri čemer pa kvalifikacije 
ne rabijo biti identične. V primeru, da pristojno organ ugotovi, da se kvalifikacije, pridobljene v drugi državi 
ne pokrivajo z nacionalnimi zahtevami, je treba prosilcu omogočiti, da dokaže, da je pridobil manjkajoče 
treba znanje, spretnosti in kvalifikacije, lahko tudi z usposabljanjem v državi gostiteljici.  

V primerjalnopravnih ureditvah v državah članicah je zaslediti sezname področij, ki se zahtevajo kot nujna, 
da se lahko odobri opravljanje odvetniške dejavnosti (podobno Direktiva o priznavanju diplom v členu 1. 
točki g) določa: Da pristojni organi pripravijo seznam snovi, ki na podlagi primerjave med izobrazbo in 
usposabljanjem, ki ju zahteva država članica gostiteljica in med izobrazbo in usposabljanjem, ki ju ima 
kandidat, ni zajeta v diplomi ali drugih dokazilih o formalnih kvalifikacijah, ki jih ima kandidat. Nanaša se 
na snov, ki je zajeta na seznamu, znanje, ki je ključno za zmožnost opravljanja poklica v državi članici 
gostiteljici).  

61. K 61. členu 

Ker se odvetniški kandidat šele usposablja za samostojno opravljanje odvetniškega poklica, tega ne sme 
opravljati samostojno in v svojem imenu, ampak v sodelovanju z odvetnikom oziroma odvetniško družbo, 
ki morata skrbeti za njegovo poklicno usposabljanje. V vsakem primeru pa tudi za odvetniškega kandidata 
veljajo pravila poklicnega ravnanja za odvetnike, zato mora pri svojem delu ravnati vestno, pošteno, skrbno 
in po načelih odvetniške poklicne etike. S takšnim novim določilom želi predlagatelj ob zavedanju o 
potencialni disciplinski odgovornosti za svoje delo dvigniti kvalitativni nivo delovanja odvetniških 
kandidatov. Ker je smoter odvetniške kandidature usposabljanje za delo oziroma pravico opravljati 
odvetniški poklic, si mora odvetnik oziroma odvetniška družba prizadevati, da se kandidatu omogoči 
vsestransko usposabljanje in skrb za poklicno izobraževanje. 

62. K 62. členu 

Vsebinsko nespremenjeno predlagano določilo iz trenutno veljavnega člena 55 Zakona o odvetništvu o 
pravici odvetniškega kandidata opravljati vse odvetniške storitve razen zastopanja pred Vrhovnim 
sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. 

63. K 63. členu 

Določba povzema veljavno ureditev iz drugega odstavka člena 57, s to razliko, da je predvideno, da morata 
o nadaljevanju dela pri drugem odvetniku ali odvetniški družbi, odvetnik ali odvetniška družba ter 
odvetniški kandidat obvestiti zbornico in obvestilu priložiti pogodbo o zaposlitvi pri odvetniku ali odvetniški 
družbi. 
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64. K 64. členu 

Predlagani člen 64 je bil glede na trenutno veljavna člena 57 in 58 dopolnjen z besedno zvezo »oziroma 
odvetniška družba« v različnih sklanjatvah, saj so bile določbe prejšnjega zakona nepopolne, ko so 
odvetniškega kandidata v delovno-pravnem razmerju vezale zgolj na odvetnika, ne pa tudi na odvetniško 
družbo, ki je druga možna pravnoorganizacijska oblika opravljanja odvetniškega poklica v Republiki 
Sloveniji. 

Predlog določa tudi nova razloga za izbris: če odvetniški kandidat brez opravičenega razloga več kot tri 
mesece ne opravlja svojega dela pri odvetniku oziroma odvetniški družbi in če odvetniški kandidat ne 
izpolnjuje obveznosti stalnega strokovnega izobraževanja skladno z zakonom. K temu je pripisana še 
generalna klavzula za izbris, v primerih, ki jih ta zakon določa za izbris odvetnika iz imenika iz imenika 
odvetnikov. Pri tem je jasno, da se klavzula ne more uporabljati za tiste izbrisne razloge, ki so vezani na 
obveznosti, ki jih imajo po zakonu le odvetniki. 

65. K 65. členu 

Tako kot pri odvetniških kandidatih so bila tudi določila, ki se nanašajo na odvetniške pripravnike, zaradi 
lažje preglednosti in razumevanja zakona, združena v posebno poglavje, ki najprej opredeljuje definicijo in 
pogoje za pridobitev statusa odvetniškega pripravnika. Ta se pri odvetniku ali odvetniški družbi na podlagi 
ustrezne pogodbe o zaposlitvi usposablja za pridobitev pravice opravljati pravniški državni izpit. Odvetniški 
pripravnik mora biti poslovno sposoben in imeti v Republiki Sloveniji pridobljen ustrezen pravniški 
strokovni naslov ali imeti končano enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki 
ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica ter 
aktivno obvlada slovenski jezik. Novo določilo predstavlja pogoj, da ima sam ali njegov delodajalec 
poravnane vse obveznosti do Odvetniške zbornice Slovenije. 

S predlaganim členom se tudi državljanom EU, ki se šele usposabljajo za samostojnega odvetnika, omogoča 
uresničevanje pravice do mobilnosti. Zakon opušča obveznost državljanstva in omogoča, da se v imenik 
odvetniških pripravnikov vpiše tudi državljan druge članice EU, če izpolnjuje naslednje pogoje iz člena 7 
predloga: da je poslovno sposoben; da ima v Republiki Sloveniji pridobljen naslednji strokovni naslov ali je 
končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in 
vrednotenje izobraževanja; da aktivno obvlada slovenski jezik, kar se v primeru dvoma dokazuje z 
ustreznim potrdilom; da ima sam ali njegov delodajalec poravnane vse obveznosti do zbornice.  

Člen za sprejem med odvetniške kandidate državljanov držav, ki niso države članice EU, določa dodaten 
pogoj, in sicer obstoj dejanske vzajemnosti, ki jo ugotavlja Odvetniška zbornica Slovenije. 

V povezavi s pripravništvom oziroma opravljanjem prakse za tuje pravnike iz druge države članice je treba 
opozoriti na zadevo »Morgenbesser«. Primer se nanaša na francosko državljanko Christine Morgenbesser, 
ki je imela francosko »maitrise en droit« (diplomo iz prava). Potem ko si je pridobila nekaj izkušenj v 
francoski pravni firmi in nato še v Italiji, je zaprosila odvetniško zbornico v Italiji (v Genovi) za vpis v imenik 
kot odvetniški pripravnik. Vpis je bil zavrnjen ker je takšen vpis mogoč le za tiste, ki imajo diplomo iz prava 
izdano ali potrjeno s strani italijanske univerze. Nato se je ga. Morgenbesser obrnila na univerzo v Genovi 
ter zahtevala priznanje njene »maitrise en droit«. Organ pravne fakultete je odločil, da je to možno le, če 
opravi dveletni tečaj ter 13 izpitov skupaj s predložitvijo diplomske naloge. Iz odločitve Sodišča EU izhaja, 
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da ni prav, da je Italija ovirala vpis gospe Morgenbesser v italijanski register odvetniških pripravnikov, ker 
je bila njena pravna izobrazba pridobljena v Franciji. Državni organi morajo upoštevati vse izkušnje in 
usposobljenosti, ki jih je kandidat že pridobil. Če je v pravnem izobraževanju, ki ga je ga. Morgenbesser 
končala v Franciji, v primerjavi z zahtevami v Italiji kašna pomanjkljivost, lahko potem zahtevajo 
nadomestitev teh pomanjkljivosti. Sodišče EU je poudarilo, da Pravo EU preprečuje državnim organom 
držav članic, da bi odklonili vpis imetnika diplome, ki jo je pridobil v drugi državi članici, v register teh oseb.  

Kot je poudarilo Sodišče EU, mora pristojni organ upoštevati vse kompetence in strokovne kvalifikacije 
prosilca, vključno z diplomami, certifikati ali drugimi oblikami kvalifikacij in strokovnimi izkušnjami, 
pridobljenimi kjerkoli in jih primerjati z nacionalnimi zahtevami. Sodišče EU je poudarilo, da se kvalifikacije 
presojajo z upoštevanjem narave in trajanja izobraževanja in praktičnega usposabljanja. Tako lahko države 
članice upoštevajo objektivne razlike med nacionalnimi usposabljanji, ki se primerjajo, še posebej se pri 
odvetniškem poklicu lahko upošteva različna pravna ureditev poklica in različna področja odvetniške 
dejavnosti v matični državi skupaj z razlikami v nacionalnih pravnih sistemih. V primeru, da pristojno organ 
ugotovi, da se kvalifikacije, pridobljene v drugi državi ne pokrivajo z nacionalnimi zahtevami, je treba 
prosilcu omogočiti, da dokaže, da je pridobil manjkajoče treba znanje, spretnosti in kvalifikacije, lahko tudi 
z usposabljanjem v državi gostiteljici.  

V primerjalnopravnih ureditvah v državah članicah je zaslediti sezname področij, ki se zahtevajo kot nujna, 
da se lahko odobri opravljanje odvetniške dejavnosti (podobno Direktiva o priznavanju diplom v členu 1. 
točki g) določa: Da pristojni organi pripravijo seznam snovi, ki na podlagi primerjave med izobrazbo in 
usposabljanjem, ki ju zahteva država članica gostiteljica in med izobrazbo in usposabljanjem, ki ju ima 
kandidat, ni zajeta v diplomi ali drugih dokazilih o formalnih kvalifikacijah, ki jih ima kandidat. Nanaša se 
na snov, ki je zajeta na seznamu, znanje, ki je ključno za zmožnost opravljanja poklica v državi članici 
gostiteljici).  

V Nemčiji mora prosilec iz druge države članice za sprejetje na pripravniško prakso predložiti vlogo na 
pristojno sodišče, ki vlogo posreduje izpitnemu centru pri pristojnemu ministrstvu za pravosodje. Ta center 
nato oceni primerljivost tujih in nacionalnih kvalifikacij in strokovnih izkušenj, pri čemer se lahko zahteva 
tudi pristop k opravljanju preizkusa usposobljenosti. Po uspešno zaključenem postopku (bodisi se ugotovi, 
da so kvalifikacije primerljive bodisi je prosilec opravil preizkus), je takšna oseba sprejeta na dvoletno 
pripravniško prakso.  

Z Direktivo 2013/55, ki je spremenila Direktivo 2005/36/, se je v Direktivo 2005/36 priznavanju poklicnih 
kvalifikacij vključil nov sistem glede priznavanja poklicnega usposabljanja z namenom konkretiziranja 
pogojev iz zadeve »Morgenbesser«. V skladu z novo definicijo predstavlja poklicno usposabljanje obdobje 
nadzorovane strokovne prakse, ki je pogoj za dostop do reguliranega poklica in se lahko izvaja med 
izobraževanjem, ki se konča z diplomo, ali po njem (točka j. člena 3 Direktive 2013/55).  

Člen 55.a Direktive 2013/55 določa pogoje za priznavanje poklicnega usposabljanja. Če je dostop do 
reguliranega poklica v matični državi članici pogojen z opravljanjem usposabljanja, bodo pristojni organi 
matične države priznali usposabljanje, opravljeno v drugi državi članici, če je usposabljanje v skladu z 
objavljenimi smernicami. Vendar pa priznanje poklicnega usposabljanja ne nadomesti veljavnih zahtev za 
opravljanje preizkusa znanja, da se pridobi dostop do zadevnega poklica.  
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V skladu z Zakonom o pravniškem državnem izpitu ima pravico do opravljanja izpita tudi oseba, ki ni 
opravila sodniškega pripravništva, če je bila v rednem delovnem razmerju v trajanju najmanj 32 mesecev 
s polnim delovnim časom pri odvetniku (člen 19.a ZPDI).  

V nemškem zakonu o sodstvu (Deutsches Richtergesetz) je določeno, da pripravništvo traja dve leti in da 
oseba lahko opravlja pripravništvo v obdobju treh mesecev v drugi državi članici. Zakon tudi vsebuje 
posebno določbo glede tujih državljanov in njihove pravice do opravljanja poklicnega usposabljanja. Tako 
člen 112.a nemškega zakona o sodstvu določa, da se državljanu druge države članice, ki je zaključil 
izobraževanje v drugi državi članici in zagotavlja dostop do usposabljanja zagotovi opravljanje 
usposabljanja, če njihovo znanje in sposobnosti ustrezajo znanju in sposobnostim, ki se zahtevajo z 
državnim izpitom, ki zajema obvezne predmete, določene v tem zakonu.  

Presoja znanja in sposobnosti, ki se zahtevajo, zajemajo diplomo univerzitetnega programa in predložena 
dokazila, zlasti diploma, potrdila o opravljenih preizkusih, druga dokazila o usposobljenosti in dokazila o 
ustreznih delovnih izkušnjah. Če se ugotovi le delna enakovrednost ali enakovrednosti znanja in 
sposobnosti ni mogoče ugotoviti, se na podlagi vloge prosilca zagotovi opravljanje preizkusa 
usposobljenosti. Preizkus usposobljenosti je sestavljen iz državnega izpita, ki se opravlja v nemškem jeziku 
in se nanaša na zahtevano znanje nemškega prava, in ki preizkuša sposobnost za uspešno dokončanje 
pravnega usposabljanja oziroma pripravništva. Preizkus zajema civilno pravo, kazensko pravo in javno 
pravo, vključno s tem povezano postopkovno zakonodajo. 

66. K 66. členu 

Tako kot odvetniški kandidat tudi odvetniški pripravnik ne sme opravljati odvetniškega poklica samostojno 
in v svojem imenu. Usposabljanje za pridobitev pravice opravljati pravniški državni izpit in kasnejše 
samostojno opravljanje odvetniškega poklica opravlja pod okriljem odvetnika oziroma odvetniške družbe, 
ki morata skrbeti za njegovo poklicno usposabljanje. Z novim določilom, da mora tudi odvetniški pripravnik 
pri opravljanju svojega dela upoštevati pravila poklicnega ravnanja za odvetnike ter pri svojem delu ravnati 
vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike, želi predlagatelj ob zavedanju o 
potencialni disciplinski odgovornosti za svoje delo dvigniti kvalitativni nivo delovanja odvetniških 
pripravnikov. 

Ker je smoter odvetniškega pripravništva usposabljanje za samostojno delo oziroma pravico opravljati 
odvetniški poklic, si mora odvetnik oziroma odvetniška družba prizadevati, da se kandidatu omogoči 
vsestransko usposabljanje in skrb za poklicno izobraževanje. Kot preslikava temu se kaže zadnji odstavek, 
ki odvetniškemu pripravniku nalaga dolžnost izobraževanja in usposabljanja, ki mora ciljno; usmerjeno k 
samostojnemu opravljanju odvetniškega poklica. 

67. K 67. členu 

Določba je po vsebini v bistvenem podobna členu 63 predlaganega zakona, s to razliko, da se nanaša na 
spremembo delodajalca odvetniškega pripravnika in ne odvetniškega kandidata. 

68. K 68. členu 
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Trenutno veljavni člen 49 Zakona o odvetništvu je s predlogom člena 68 dopolnjen z besedno zvezo 
»odvetniška družba« v različnih sklanjatvah, ker so bile določba prejšnjega zakona v tem delu nepopolna, 
saj je bilo opredeljeno zgolj delovno-pravno razmerje odvetniškega pripravnika z odvetnikom, ne pa tudi 
na odvetniško družbo, ki je druga možna pravnoorganizacijska oblika opravljanja odvetniškega poklica v 
Sloveniji. 

Predlog določa tudi nova razloga za izbris: če odvetniški pripravnik brez opravičenega razloga več kot tri 
mesece ne opravlja prakse pri odvetniku oziroma odvetniški družbi in če odvetniški kandidat ne izpolnjuje 
obveznosti stalnega strokovnega izobraževanja skladno z zakonom. K temu je pripisana še generalna 
klavzula za izbris, v primerih, ki jih ta zakon določa za izbris odvetnika iz imenika iz imenika odvetnikov. Pri 
tem je jasno, da se klavzula ne more uporabljati za tiste izbrisne razloge, ki so vezani na obveznosti, ki jih 
imajo po zakonu le odvetniki. 

69. K 69. členu 

Medtem ko člen 2 predloga zakona v 13. točki prvega odstavka določa krog oseb, ki se štejejo za »tuje 
odvetnike«, predmetni člen 69 določa način na katerega lahko te osebe opravljajo odvetniški poklic v 
Sloveniji. Pri tem ločuje med tujimi odvetniki, ki pridobijo naziv »odvetnik« in so s tem skladno polno 
inkorporirani oziroma deležni enakih pravic in dolžnosti kot domači odvetniki; tujimi odvetniki, ki 
opravljajo odvetniški poklic z nazivom iz matične države, ki so v opravljanju poklica v Sloveniji omejeni; ter 
tujimi odvetniki, ki le občasno (čezmejno) opravljajo posamične storitve v Sloveniji. 

70. K 70. členu 

Predlog sledi splošnim pravilom, ko določa, da se pravica opravljati odvetniški poklic tujemu odvetniku 
pridobi z vpisom v imenik odvetnikov, to je imenik iz drugega odstavka člena 7 predloga. Pravico opravljati 
posamezne storitve predlog veže na predhodno potrdilo Odvetniške zbornice Slovenije, kar je podrobneje 
urejeno v členu 75 in 79 predloga. 

V četrtem odstavku je določena prepoved zaposlenim tujim odvetnikom, ki so kot zaposleni kot tuji 
odvetniki v matični državi, opravljati v Sloveniji odvetniški poklic, razen če ga opravlja v podružnici te tuje 
družbe ali njeni odvisni družbi. Zakon z določbo preprečuje konflikt interesov, ki bi lahko nastal ob dvojnem 
opravljanju odvetniškega poklica ter varuje samostojnost in neodvisnost odvetnika in odvetniškega 
poklica. 

71. K 71. členu 

Predlog člena 71 zakona določa pogoje za polno integracijo tujega odvetnika iz države članice EU. Člen 
določa postopek pridobitve naziva »odvetnik« s preizkusom znanja, medtem ko člen 72 predloga določa 
pogoje za pridobitev naziva »odvetnik« z opravljanjem odvetniškega poklica v Sloveniji v trajanju najmanj 
treh let. 

Polna integracija v poklic z uporabo naziva za odvetniški poklic v državi gostiteljici je v skladu s sekundarno 
zakonodajo možna na dva načina: bodisi s potekom določenega obdobja v katerem je odvetnik opravljal 
dejavnost na področju prava države gostiteljice v skladu z Direktivo o ustanovitvi bodisi z opravljanjem 
preskusa usposobljenosti na podlagi Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij.  
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Tako se lahko z opravljanjem preskusa usposobljenosti nekateri odvetniki hitro vključijo v svoj poklic v 
državi članici gostiteljici.  

Področje priznavanja diplom oziroma priznavanje poklicnih kvalifikacij je sprva urejala Direktiva 
priznavanju diplom, pridobljenih s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki traja najmanj tri leta, ki 
pa je bila z 20. oktobrom 2007 razveljavljena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 
7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU o 
spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o 
upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI).107  

Člen 53 Direktive o poklicnih kvalifikacijah določa: »strokovnjaki, ki se jim priznajo poklicne kvalifikacije, 
imajo jezikovno znanje, ki je treba za opravljanje poklica v državi članici gostiteljici«. Ne glede na to, da je 
z novo direktivo o poklicnih kvalifikacijah prejšnja razveljavljena pa je Sodišče EU v številnih zadevah podalo 
pomembna stališča, ki se uporabijo tudi za razlago nove Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij.  

Tako Direktiva o priznavanju diplom, ki v členu 4 omogoča državam članicam, da lahko sprejmejo 
izravnalne oziroma dopolnilne ukrepe, kot tudi Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij v členu 14. V 
primeru, da minimalni pogoji usposobljenosti za dostop do poklicev, ki jih ureja splošni sistem, niso 
usklajeni, je treba državam članicam gostiteljicam omogočiti, da uvedejo dopolnilni ukrep. Ta ukrep mora 
biti sorazmeren in mora zlasti upoštevati prosilčeve poklicne izkušnje. Izkušnje kažejo, da se z zahtevo, naj 
migrant izbere preizkus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje, zagotovijo ustrezni varovalni 
ukrepi glede njegove ravni kvalifikacij, tako da je treba kakršno koli odstopanje od te izbire vedno utemeljiti 
z nujno zahtevo, ki je v splošnem interesu 

Tako lahko država članica zahteva bodisi dodatne strokovne izkušnje ali pa od prosilca zahteva, da opravi 
preizkus poklicne usposobljenosti ali da zaključi prilagoditveno obdobje. Slednje možnosti so na voljo 
državi članici v kateri se vsebina, ki se obravnava v izobraževalnem programu in strokovnih izobraževanjih 
bistveno razlikuje od matične države članice ali v primeru ko reguliran poklic obsega bistveno več 
dejavnosti v državi gostiteljici kot v matični državi. Dejansko lahko prosilec izbere med možnostjo 
opravljanja preizkusa usposobljenosti in med prilagoditvenim obdobjem, če je le-to zahtevano. Samo v 
primerih, ko se zahteva natančno poznavanje pravne ureditve države gostiteljice in pri poklicih pri katerih 
je bistven in stalni element dela dajanje nasvetov in/ali pomoči, ki zadeva državno zakonodajo, lahko ta 
država članica določi eno ali drugo možnost kot pogoj.108 

Če se za dostop do in opravljanje reguliranega poklica v državi članici gostiteljici zahtevajo posebne 
poklicne kvalifikacije, pristojni organ te države članice dovoli dostop do in opravljanje tega poklica pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za državljane te države članice, prosilcem, ki imajo potrdilo o kompetenci ali 

                                                           
107 UL L 354 z dne 28.decembra 2013, str. 132-170. 
108 Sodišče EU je že poudarilo, da mora država članica gostiteljica, ki naloži izravnalne ukrepe, kandidatu načeloma 
pustiti možnost izbire med prilagoditvenim obdobjem in preizkusom usposobljenosti. Vendar lahko za poklice, 
»katerih opravljanje zahteva posebna znanja s področja državne zakonodaje in pri katerih je bistven in stalni element 
dela svetovanje in/ali pomoč, ki zadeva državno zakonodajo«, država članica gostiteljica kljub načelu, določenemu v 
členu 4(1)(b), tretji pododstavek, Direktive o priznavanju diplom, predpiše bodisi prilagoditveno obdobje bodisi 
preizkus usposobljenosti. V vsakem primeru je treba obseg člena 4 Direktive o priznavanju diplom, ki izrecno dovoljuje 
izravnalne ukrepe, omejiti na primere, v katerih se ti izkažejo za sorazmerne s ciljem, ki ga zasledujejo. Glej: Zadeva 
C-197/06, Confederatie van Immobiliën-Beroepen proti Willemu Van Leukenu [2008]. 
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dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih zahteva druga država članica za dostop do in opravljanje tega 
poklica na njenem ozemlju (člen 13 Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij). Člen 13 določa generalni 
sistem, da bodo poklicne kvalifikacije pridobljene v drugi državi članici priznane, če bodo izpolnjeni 
določeni pogoji.  

Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij dopušča, da država gostiteljica predvidi izravnalne oziroma 
dopolnilne ukrepe od kandidatov, ki zahtevajo polno integracijo v reguliran poklic, podobno kot je bila 
ureditev v Direktivi o priznavanju diplom, vendar z naslednjimi razlikami. Sistem izravnanih ukrepov je 
urejen v členu 14 Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki določa, da člen 13 (pogoji za priznavanje) 
ne onemogoča državi članici gostiteljici, da od prosilca zahteva, da opravi prilagoditveno obdobje do treh 
let ali preizkus poklicne usposobljenosti. V skladu s členom 14 Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij 
se lahko izravnalni ukrepi zahtevajo v dveh različnih situacijah, če:  

1. opravljeno usposabljanje prosilca zajema vsebine, ki se znatno razlikujejo od vsebin, zajetih v 
dokazilih o formalnih kvalifikacijah, ki se zahtevajo v državi članici gostiteljici; 

2. reguliran poklic v državi članici gostiteljici zajema eno ali več reguliranih poklicnih dejavnosti, ki ne 
obstajajo v primerljivem poklicu v državi članici izvora prosilca, in zahtevano usposabljanje v državi 
članici gostiteljici, zajema vsebine, ki se znatno razlikujejo od vsebin, zajetih v potrdilu prosilca o 
kompetenci ali dokazilih o formalnih kvalifikacijah. 

V tem primeru mora država gostiteljica prosilcu ponuditi možnost, da izbira med prilagoditvenim 
obdobjem in preizkusom poklicne usposobljenosti. Direktiva o priznavanju poklicne kvalifikacije vsebuje 
tudi posebne pogoje, pod katerimi lahko država gostiteljica odstopi od načela, da ima prosilec pravico do 
izbire in lahko določi bodisi prilagoditveno obdobje bodisi opravljanje preizkusa usposobljenosti. Država 
članica lahko določi enega izmed dveh ukrepov v primeru, če: 

a) prošnjo za priznanje poklicnih kvalifikacij vloži imetnik poklicne kvalifikacije iz točke (a) člena 11,109 
zahtevana nacionalna poklicna kvalifikacija pa je uvrščena pod točko (c) člena 11110; ali  

                                                           
109 Točka a) iz člena 11. določa, da se ravni poklicnih kvalifikacij določijo: »potrdilo o kompetenci, ki ga izda pristojni 
organ v državi članici izvora, na podlagi: (i) bodisi programa usposabljanja, ki ni del spričevala ali diplome v smislu 
točk (b), (c), (d) ali (e), ali posebnega izpita brez predhodnega usposabljanja ali treh zaporednih let opravljanja poklica 
v državi članici v okviru zaposlitve s polnim delovnim časom ali enakovrednega obdobja opravljanja poklica v okviru 
zaposlitve s krajšim delovnim časom v predhodnih desetih letih; (ii) ali splošne osnovne ali srednje izobrazbe, ki 
potrjuje, da je imetnik pridobil splošno znanje«.  
110 Točka c) iz člena 11. določa, »diploma, ki potrjuje uspešno dokončano (i) usposabljanje na posrednješolski ravni, 
ki ni navedeno v točkah (d) in (e), ki traja najmanj eno leto ali enakovredno obdobje s krajšim delovnim časom, za 
katerega je eden od pogojev za dostop praviloma uspešno opravljen srednješolski program, potreben za vpis na 
univerzo ali visokošolski zavod ali opravljen srednješolskemu enakovreden program, kakor tudi poklicno 
usposabljanje, ki se ga lahko zahteva poleg posrednješolskega programa; (ii) regulirano izobraževanje in 
usposabljanje ali v primeru reguliranega poklica poklicno usposabljanje s posebno strukturo, s sposobnostmi, ki 
presegajo tiste, določene za raven b, enakovredno ravni usposabljanja, določeni pod točko (i), če tako usposabljanje 
zagotavlja primerljiv poklicni standard ter ki pripravi udeleženca usposabljanja za primerljivo raven odgovornosti in 
nalog, če je diplomi priloženo potrdilo države članice izvora«;. 
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b) prošnjo za priznanje poklicnih kvalifikacij vloži imetnik poklicne kvalifikacije iz točke (b) člena 11,111 
zahtevana nacionalna poklicna kvalifikacija pa je uvrščena pod točko (d) ali (e) člena 11112. 

Člen 14. tudi vključuje natančno definicijo »»vsebine, ki se znatno razlikujejo«», kar je v prejšnji Direktivi o 
priznavanju diplom manjkalo. Tako so vsebine, ki se znatno razlikujejo tiste vsebine, glede katerih so 
poznavanje ter pridobljene veščine in kompetence bistvenega pomena za opravljanje poklica in po katerih 
se usposabljanje, ki ga je opravil migrant, po vsebini pomembno razlikuje od usposabljanja, ki ga zahteva 
država članica gostiteljica. (4. odstavek člena 14. Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij). 

Pri uporabi izravnanih oziroma dopolnilnih ukrepov mora država članica upoštevati načelo sorazmernosti. 
Zlasti, če namerava država članica gostiteljica zahtevati, da prosilec opravi prilagoditveno obdobje ali 
preizkus poklicne usposobljenosti, mora najprej preveriti, ali so znanje, veščine in kompetence, ki jih je 
prosilec pridobil na podlagi poklicnih izkušenj ali vseživljenjskega učenja, katere je ovrednotil in potrdil 
ustrezni organ v kateri koli državi članici ali v tretji državi, taki, da v celoti ali delno pokrivajo vsebine, ki se 
znatno razlikujejo, opredeljene 4. v odstavku (5. odstavek 14. člena Direktive o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij).  

Če se je država članica odločila za preizkus poklicne usposobljenosti je priznanje diplom prepuščeno 
diskreciji države članice. V primeru odvetniškega poklica, lahko vsaka država članica določi koliko znanja 
mora prosilec imeti, da se mu dovoli dostop do reguliranega poklica. Vendar pa je ta diskrecijska pravica 
omejena z načelom sorazmernosti.113 

Sodišče EU je že poudarilo, da preizkus usposobljenosti, ki je predviden v državi gostiteljici ne sme biti 
zahtevnejši kot se zahteva od domačega odvetnika kar pomeni, da je lahko preizkus vsaj enako zahteven.  

Treba je opozoriti tudi na zadevo Koller114, ki se nanaša na razlago omenjene Direktive glede dostopa do 
poklica odvetnika. V zadevi je bilo poudarjeno, da ima država članica gostiteljica pravico, da v postopku 
primerjave preveri enakovrednost tuje diplome z ustrezno diplomo v državi članici gostiteljici in da ji 
diplome ni treba priznati avtomatično. Avstrija bi tako od Kollerja lahko zahtevala, da opravi preizkus 

                                                           
111 »(b) spričevalo o uspešno dokončanem srednješolskem programu, ki je: (i) splošne narave in je dopolnjen s 
programom študija ali poklicnega usposabljanja razen programov, navedenih v o točki (c), in/ali s pripravništvom ali 
poklicno prakso, ki se zahteva poleg takega programa; (ii) ali tehnične ali poklicne narave in je dopolnjen, kadar je to 
primerno, s programom študija ali poklicnega usposabljanja, kot je navedeno v točki (i), in/ali s pripravništvom ali 
poklicno prakso, ki se zahteva poleg takega programa«; 
112 »(d) diploma, ki potrjuje, da je imetnik uspešno zaključil usposabljanje na posrednješolski ravni, ki traja vsaj tri leta 
in največ štiri leta ali enakovredno obdobje s krajšim delovnim časom in ki se lahko dodatno izrazi z enakovrednim 
številom kreditnih točk ECTS, na univerzi ali visokošolskem zavodu ali drugi ustanovi na enaki ravni in po potrebi 
uspešno opravljeno poklicno usposabljanje, zahtevano poleg posrednješolskega programa; (e) diploma, ki potrjuje 
uspešno zaključeno usposabljanje na posrednješolski ravni, ki traja vsaj štiri leta ali enakovredno obdobje s krajšim 
delovnim časom in ki se lahko dodatno izrazi z enakovrednim številom kreditnih točk ECTS, na univerzi ali 
visokošolskem zavodu ali drugi ustanovi na enaki ravni, in po potrebi uspešno opravljeno poklicno usposabljanje, 
zahtevano poleg posrednješolskega programa.« 
113 Poročilo Evropskega parlamenta in Sveta o stanju uporabe splošnega sistema priznavanja diplom COM(96) 46 
Final. V tem dokumentu je Komisija poudarila, da je v obdobju med leti 1991 in 1995 620 odvetnikov pridobili 
priznanje na podlagi Direktive o priznavanju diplom, pri čemer je bilo 400- tim odobreno takojšnje priznanje. Vendar 
pa je kar 340 odvetnikov opravljajo preizkus usposobljenosti in 214 od teh je preizkus tudi uspešno opravilo. 
114 Zadeva C-118/09, Koller [2010]. 
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usposobljenosti, vendar od njega ne more dodatno zahtevati še, naj opravi petletno prakso. Sodišče EU je 
odločilo, da imetnik naziva, ki ga je izdala država članica gostiteljica in ki potrjuje, da je uspešno končal vsaj 
triletni posrednješolski izobraževalni program, in enakovrednega naziva, ki je bil v drugi državi članici izdan 
po opravljenem dodatnem izobraževanju, ki je trajalo manj kot tri leta, in na podlagi katerega ima v tej 
državi članici dostop do reguliranega poklica odvetnika, ki ga je v tej državi dejansko opravljal ob vložitvi 
prošnje za odobritev pristopa k preizkusu poklicne usposobljenosti, se zaradi dostopa – če uspešno opravi 
preizkus poklicne usposobljenosti – do reguliranega poklica odvetnika v državi članici gostiteljici lahko 
sklicuje na določbe Direktive o priznavanju diplom, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2001/19/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. maja 2001. Poudarilo je, da Direktivo o priznavanju diplom, treba 
razlagati tako, da Direktiva nasprotuje temu, da pristojni organi države članice gostiteljice osebe, ki je v 
položaju, v kakršnem je tožeča stranka v postopku v glavni stvari, ne pripustijo k opravljanju preizkusa 
poklicne usposobljenosti za opravljanje odvetniškega poklica, če ni dokaza, da je opravila prakso, ki se 
zahteva z ureditvijo te države članice. 

Predlog zakona v sedmem odstavku predmetnega člena glede preizkusnega izpita inkorporira temeljne 
značilnosti in zahteve sekundarnega prava EU, podrobnejšo opredelitev pa prepušča zakonu, ki ureja 
pravniški državni izpit. 

V nemškem EuRAG je polna integracija z opravljanjem preizkusa usposobljenosti urejena v določbah od 
§16 do §24. Vsaka oseba, ki je zaključila poklicno usposabljanje za neposredno opravljanje dejavnosti 
evropskega odvetnika lahko pristopi k opravljanju preskusa usposobljenosti. Gre za državni izpit, ki se 
nanaša na strokovno znanje kandidata in katerega namen je preveriti kandidatovo sposobnost opravljanja 
odvetniške dejavnosti v Nemčiji. Vsebina preskusa mora upoštevati dejstvo, da je kandidat že pridobil 
poklicne kvalifikacije za opravljanje odvetniške dejavnosti v državi članici. Če je kandidat v času opravljanja 
dejavnosti pridobil poklicne izkušnje potrebne za opravljanje poklica v Nemčiji, se to v celoti ali delno 
upoštevati pri vsebinah preskusa.  

Obvezne vsebine so naslednje: civilno pravo, dva izbirna predmeta in poznavanje pravil odvetniškega 
obnašanja. Izbirna predmeta se lahko izbereta iz dveh skupin: 1. javno ali kazensko pravo ali 2. 
gospodarsko, delovno, druga področja civilnega prava, ki niso pokrita z obveznimi vsebinami, javno ali 
kazensko pravo. Preskus se opravlja v pisni in ustni obliki in sicer v nemške jeziku. Podrobnejša pravila 
glede postopka in vsebin preizkusa je urejena v pravilniku (nem. Verordnung für die Eignungsprüfung über 
die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft).  

V skladu z Direktivo o priznavanju poklicnih kvalifikacij je treba opozoriti na zahtevo, da mora pristojni 
organ najprej opraviti oceno enakovrednosti ustreznih tujih in nacionalnih kvalifikacij in strokovnih 
izkušenj: na podlagi tega se sprejme odločitev ali je treba opraviti preizkus usposobljenosti. Pristojni organ 
oceni, ali znanje in sposobnosti prosilca ustrezajo znanju in kompetencami, ki jih pridobijo slovenski 
diplomanti prava in ali je prosilec opravil poklicno kvalifikacijo in strokovno izpopolnjevanje, ki bi se lahko 
štelo za praktično usposabljanje. Glede na končno oceno se sprejme odločitev: 1. da prosilec dosega 
zadostno stopnjo znanja in praktičnih izkušenj, ki ustrezajo znanju in izkušnjam domačim pravnikom po 
opravljenem študiju; kar pomeni, da se prosilec lahko vpiše v imenik odvetnikov; v kolikor vsebine znanja 
niso zadostne, ocenjevalno telo odloči katera področja morajo biti zaobsežena v preizkusu usposobljenosti; 
2. treba je oceniti tudi pridobitve enakovrednih praktičnih izkušenj z usposabljanjem v praksi, kot to velja 
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za domače pravnike – v kolikor ocenjevalno teko presodi, da prosilčeve praktične izkušnje ne zadostujejo, 
se lahko določi tudi potreba po usposabljanju pred pristopom k preizkusu usposobljenosti.  

V zadevi Peśla proti Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern115 je Sodišče EU odločilo, da lahko 
država članica pri primerjalnem preizkusu kandidatove kvalifikacije, ki jo potrjujejo njegove diplome, 
potrdila in drugi nazivi ter upoštevne poklicne izkušnje, na eni strani in poklicne kvalifikacije, ki jo zahteva 
nacionalna zakonodaja, na drugi strani upošteva objektivne razlike glede veljavnega pravnega okvira za 
zadevni poklic v državi članici izvora in glede področja dejavnosti tega poklica. Pri poklicu odvetnika ima 
država članica torej pravico opraviti primerjalni preizkus diplom, tako da upošteva ugotovljene razlike med 
zadevnimi nacionalnimi pravnimi redi. Samo zaradi dejstva, da bi se opravljeni študij prava prve države 
članice glede na stopnjo izobrazbe ter vloženi čas in trud lahko štel za primerljiv s študijem, katerega namen 
je pridobitev znanja, ki ga potrjuje kvalifikacija, zahtevana v drugi državi članici, ne nastane obveznost, da 
se pri primerjalnem preizkusu bolj upošteva znanje, ki se v glavnem nanaša na pravo prve države članice 
in ki ga potrjujejo kvalifikacije, pridobljene v njej, kot pa znanje, ki se zahteva na podlagi nacionalnih določb 
države članice, v kateri kandidat prosi za dostop do poklicnega usposabljanja, ki je pogoj za dostop do 
pravniških poklicev. 

72. K 72. členu 

Predlog člena 72 določa pogoje za popolno integracijo z opravljanjem odvetniškega poklica v Republiki 
Sloveniji v določenem trajanju. Popolnoma integriran tuji odvetnik je v popolnem obsegu izenačen s  
slovenskim odvetnikom in mu je dovoljeno, da uporablja poklicni naziv »odvetnik«.  

Direktiva o ustanovitvi določa, da imajo odvetniki, ki so pridobili kvalifikacije in so registrirani v domači 
državi pravico opravljati strokovno dejavnost v drugi državi članici na podlagi registracije v državi članici 
gostiteljici. Pristojni organ v državi članici gostiteljici registrira odvetnika po predložitvi potrdila, ki dokazuje 
njegovo registracijo pri pristojnem organu v matični državi članici. Zahteva lahko, da potrdilo, če ga predloži 
pristojni organ matične države članice, ne sme biti staro več kakor tri mesece (člen 3 Direktive o 
ustanovitvi). Posamezna ureditev, ki tujim odvetnikom nalaga predložitev dodatnih potrdil lahko 
predstavlja odvetnikom, ki želijo opravljati dejavnost na podlagi Direktive o ustanovitvi, velike ovire. Tako 
se na primer v Avstriji zahteva, da odvetnik predloži dokazilo o državljanstvu države članice EU, dokazilo, 
da lahko opravlja odvetniški poklic v domači državi, dokazilo, da ima zavarovano odgovornost v domači 
državi, pri čemer morajo biti vsi dokumenti v nemškem jeziku in ne smejo biti stari več kot tri mesece. 

V zadevi »Wilson« (C-506/04), je Sodišče EU jasno odločilo, da člen 3 zahteva harmonizacijo v smeri, da 
države članice ne smejo naložiti drugih kriterijev, ki niso navedeni v tem členu. Vendar bi bilo preveč 
preprosto sklepati, da pomeni ureditev v državi članici, ki zahteva več informacij, kot tisto, kar je 
predvideno v členu 3, kršitev določb direktive. V kombinaciji z drugimi členi Direktive o ustanovitvi (člena 
6 in 11) in z drugimi določbami prava EU (kot je Direktiva 2004/38/ES), je mogoče skleniti, da so zahteve, 
ki vključujejo dokazilo o zavarovanju odgovornosti kot tudi dokazilo o državljanstvu EU, dopustne. Zahteva 
o dokazilo za zavarovanje odgovornosti je lahko določena samo v primeru, če tudi nacionalna ureditev 
gostujoče države to zahteva za domače odvetnike. Vse ostale zahteve po dokazilih, kot je to potrdilo o 
dobrem ugledu, o plačilu pristojbin, zdravstvena potrdila, dokazilo o prebivališču, kot tudi opravljen 

                                                           
115 C-345/08, Peśla proti Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern [2009]. 
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preizkus slovenskega jezika, razni prevodi dokumentov, je treba obravnavati za prekoračitev Direktive o 
ustanovitvi. Postopek vpisa v imenik ne sme preveč obremeniti tujega odvetnika in predstavljati oviro.  

CCBE je podalo priporočilo, da zadostuje, če odvetniška zbornica za vpis zahteva: obrazce za vpis, dokazilo 
o usposobljenosti za opravljanje poklica iz matične države; dokazilo o obveznem zavarovanju 
odgovornosti. Prav tako je poudarilo, da odvetniška zbornica lahko zahteva uradni prevod zahtevanih 
dokumentov. 

O vpisu v imenik tujih odvetnikov Odvetniška zbornica Slovenije obvesti pristojni organ odvetnikove 
matične države. 

Zavrnitev vpisa v imenik tujih odvetnikov je v skladu z Direktivo o ustanovitvi možna na podlagi 
nepredložitve dokazila o tem, da je državljan EU; ni predložil dokazila o obveznem zavarovanju; opravlja 
dejavnost v okviru pravne oblike na podlagi petega odstavka člena 11 Direktive o ustanovitvi (če sodelujejo 
osebe, ki niso iz iste stroke). Prav tako se tujega odvetnika ne sme tretirati kot kandidatov iz države članice, 
ki še ne izpolnjujejo pogojev za odvetnika, temveč kot polno kvalificiranega odvetnika, ki ima pravico do 
vzajemnega priznavanja in svobodnega gibanja.  

V skladu z Direktivo o ustanovitvi se tujim odvetnikom omogoča integracija v poklic v državi gostiteljici brez 
da bi bilo treba uporabiti sistem priznavanja v skladu z Direktivo o priznavanju poklicnih kvalifikacij. 
Direktiva o ustanovitvi določa, da odvetnik, ki opravlja poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične 
države ter je dejansko in redno najmanj tri leta opravljal dejavnost v državi članici gostiteljici na področju 
prava te države, vključno z zakonodajo Skupnosti, je za sprejem v poklic odvetnika v državi članici 
gostiteljici oproščen pogojev iz člena 4(1)(b) Direktive o priznavanju diplom, "dejansko in redno 
opravljanje" pa pomeni resnično izvajanje dejavnosti brez vsakršne prekinitve razen takšne, ki je posledica 
vsakdanjega življenjskega dogajanja (člen 10. Direktive o ustanovitvi).  

V številnih nacionalnih ureditvah v državah članicah obstajajo določbe, ki od odvetnikov, ki želijo polno 
integracijo v odvetniški poklic v državi članici gostiteljici določajo dodatne zahteve: dokaz o časti in dobrem 
ugledu (na primer Finska), zdravstvena spričevala ali dokazilo o podani prisegi (na primer Češka in 
Slovaška).  

Člen 10 Direktive o ustanovitvi ureja način, po katerem lahko evropski odvetnik obide preskus 
usposobljenosti, ki bi preveril ali ima odvetnik zadostne kvalifikacije, da vstopi v odvetniški poklic v državi 
članici gostiteljici. Tako se primerjalnopravno pokaže, da so strokovne kvalifikacije v številnih državah samo 
eden izmed pogojev in da države zahtevajo še dodatna potrdila. Člen 10 Direktive o ustanovitvi olajšuje 
integracijo odvetniku samo v tem smislu, da ni treba dokazovati enakovrednost poklicnih kvalifikacij, 
vendar pa države članice lahko uvedejo, čeprav na nediskriminatoren način, dodatna merila za vstop poklic 
v državi članici gostiteljici.  

Direktiva o ustanovitvi pa vseeno ne daje odgovora, koliko nacionalnega prava mora odvetnik prakticirati 
v treh letih (pri čemer Direktiva o ustanovitvi izrecno določa, da se kot nacionalno pravo šteje tudi pravo 
EU) in kaj predstavlja prekinitev razen takšne, ki je posledica vsakdanjega življenjskega dogajanja. Nemčija 
je sicer določila, da vsaka prekinitev, ki traja več kot tri tedne ni prekinitev, ki bi predstavljala vsakodnevno 
življenjsko dogajanje. Primerjalnopravna analiza je pokazala, da ne glede na možnosti iz člena 10. Direktive 
o ustanovitvi, ki jih imajo odvetniki, da ne opravljajo preskusa usposobljenosti v skladu z Direktivo o 
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poklicnih kvalifikacijah, se število kandidatov, ki so se odločili opravljati preskus za sprejetje v poklic države 
gostiteljice ni zmanjšalo. Ta ugotovitev lahko izhaja iz dejstva, da v nacionalnih ureditvah ni natančnih 
določitev koliko primerov, pri katerih mora odvetnik uporabiti nacionalno pravo gostiteljice ali pravo EU 
naj bi se zahtevalo v treh letih in po drugi strani, da so preskusi v določenih državah lahki.  

Predlog člena 72. ureja pogoje za polno integracijo tujega odvetnika v odvetniški poklic v Sloveniji z 
opravljanjem odvetniškega poklica v določenem trajanju. Tako se zahteva, da tuji odvetnik, dejansko, 
učinkovito in redno opravlja odvetniško dejavnost kot tuji odvetnik v trajanju najmanj treh let na področju 
slovenskega prava, vključno s pravom EU in mednarodnim pravom, kar bo skladno s tretjim odstavkom 
členom 78 ZOdv-1 v primeru zastopanja strank v sodnih postopkih opravljal skupaj z domačim odvetnikom.  

Prosilec mora dokazati število in naravo primerov, ki jih je kot tuji odvetnik obravnaval v skladu s 
slovenskim pravom in trajanje odvetniške dejavnosti. Zakon določa, da se primeri, obravnavani v skladu z 
slovenskim pravom izkažejo tako, da se predloži seznam primerov, ki mora obsegati naslednje podatke: 
navedbo opravilne številke, vsebine, časovnega obdobja, vrste in obsega dejavnosti ter faze postopka s 
priloženimi izvodi pripravljenih listin, vlog in zapisnikov.  

Direktiva o ustanovitvi omogoča, da odvetniška zbornica glede dokazovanja dejanskega in rednega 
opravljanja odvetniške dejavnosti zahteva dodatna pojasnila bodisi ustno ali pisno (tako tudi nemški 
EuRAG v prvem odstavku §12).  

Opravljanje poklica dejansko in stalno je pomembno, saj lahko odvetnik, ki redno in stalno opravlja 
odvetniške storitve v nazivu iz matične države v državi gostiteljici najmanj tri leta, pridobi dovoljenje za 
sprejem v odvetniški poklic države gostiteljice brez da bi se zahtevalo, da odvetnik opravi preizkus poklicne 
usposobljenosti na podlagi pogojev iz Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Direktiva o priznavanju 
diplom in spremembe). Pristojni organ države članice gostiteljice v postopku odločanja upošteva dejansko 
in redno poklicno dejavnost, opravljano v navedenem obdobju, ter znanje in poklicne izkušnje na področju 
prava države članice gostiteljice.116 

73. K 73. členu 

Pri predlogu člena 73 gre za ureditev integracijske stopnje evropskega odvetnika s sedežem v državi članici 
EU v skladu z Direktivo o ustanovitvi.117 Namen omenjene direktive je olajšati trajno opravljanje 
odvetniškega poklica (s samozaposlitvijo ali redno zaposlitvijo) v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je 
bila pridobljena poklicna kvalifikacija, vendar se poklic lahko opravlja le pod poklicnim nazivom iz matične 
države. Če odvetnik opravlja poklic v državi članici gostiteljici pod poklicnim nazivom iz svoje matične 
države, mora biti ta naziv izražen v uradnem jeziku, pri čemer lahko opravlja enake poklicne dejavnosti 
kakor odvetnik, ki opravlja poklic pod ustreznim poklicnim nazivom v rabi v državi članici gostiteljici, in 
lahko med drugim daje pravne nasvete o zakonodaji svoje matične države članice, o zakonodaji EU, o 
mednarodnem pravu in o zakonodaji države članice gostiteljice. Direktiva pa dopušča državam članicam, 
da omejijo dejavnosti, ki jo lahko opravlja odvetnik iz druge države članice tako, da: 

                                                           
116 Ti pogoji izhajajo tudi iz Zadeve 340/89, Vlassopoulou proti Ministerium für Justiz, Bundes- und 
Europaangelegenheiten BadenWürttemberg [1991]. 
117 Glej tudi točko 5.1.2 predloga zakona. 
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- določijo, da lahko samo določena kategorija odvetnikov na njenem ozemlju sestavlja dokumente 
za pridobitev pravice za upravljanje zapuščine umrlih oseb ter za pridobivanje in prenos lastniških 
deležev na zemljiščih, kar je v drugih državah članicah rezervirano za druge poklice kakor za 
odvetniški poklic;  

- za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na zastopanje ali obrambo stranke v sodnem postopku, 
in če zakonodaja države članice gostiteljice pridržuje takšne dejavnosti za odvetnike, ki opravljajo 
poklic pod poklicnim nazivom iz te države, zahteva od odvetnikov, ki opravljajo poklic pod 
poklicnimi nazivi iz matične države, da delajo v povezavi z odvetnikom, ki opravlja odvetniški poklic 
pred zadevnim sodnim organom. 

Na podlagi ureditve v členu 73 predloga ima tuji odvetnik, ki je bil sprejet v nacionalno odvetniško zbornico 
v matični državi, kjer ima sedež, pravico opravljati poklic odvetnika v Sloveniji pod poklicnim nazivom iz 
svoje matične države. Na podlagi tega statusa se uresničuje in zagotavlja svoboda ustanavlja sedeža v 
skladu s člena 49 PDEU. Pogoj za to je, da je odvetnik v svoji izvorni državi vpisan v imenik odvetnikov, o 
čemer je treba predložiti potrdilo. V kolikor predloži dokaz o vpisu v imenik odvetnikov v matični državi, 
bo takšen odvetnik sprejet v odvetniško zbornico v Sloveniji in vpisan v imenik tujih odvetnikov.  

Direktiva o ustanovitvi določa, da imajo odvetniki, ki so pridobili kvalifikacije in so registrirani v domači 
državi pravico opravljati strokovno dejavnost v drugi državi članici na podlagi registracije v državi članici 
gostiteljici. Pristojni organ v državi članici gostiteljici registrira odvetnika po predložitvi potrdila, ki dokazuje 
njegovo registracijo pri pristojnem organu v matični državi članici. Zahteva lahko, da potrdilo, če ga predloži 
pristojni organ matične države članice, ne sme biti staro več kakor tri mesece (člen 3 Direktive o 
ustanovitvi). Posamezna ureditev, ki tujim odvetnikom nalaga predložitev dodatnih potrdil lahko 
predstavlja odvetnikom, ki želijo opravljati dejavnost na podlagi Direktive o ustanovitvi, velike ovire. Tako 
se na primer v Avstriji zahteva, da odvetnik predloži dokazilo o državljanstvu države članice EU, dokazilo, 
da lahko opravlja odvetniški poklic v domači državi, dokazilo, da ima zavarovano odgovornost v domači 
državi, pri čemer morajo biti vsi dokumenti v nemškem jeziku in ne smejo biti stari več kot tri mesece. 

Sodišče EU je že presodilo, da je predložitev potrdila o vpisu v matični državi članici edini pogoj, od katerega 
je odvisen vpis zadevne osebe v državi članici gostiteljici, ki ji omogoča, da v tej državi opravlja poklic pod 
poklicnim nazivom iz matične države.118 

V zadevi »Wilson« (C-506/04), je Sodišče EU jasno odločilo, da člen 3 zahteva harmonizacijo v smeri, da 
države članice ne smejo naložiti drugih kriterijev, ki niso navedeni v tem členu. Vendar bi bilo preveč 
preprosto sklepati, da pomeni ureditev v državi članici, ki zahteva več informacij, kot tisto, kar je 
predvideno v členu 3, kršitev določb direktive. V kombinaciji z drugimi členi Direktive o ustanovitvi (člena 
6 in 11) in z drugimi določbami prava EU (kot je Direktiva 2004/38/ES), je mogoče skleniti, da so zahteve, 
ki vključujejo dokazilo o zavarovanju odgovornosti kot tudi dokazilo o državljanstvu EU, dopustne. Zahteva 
o dokazilo za zavarovanje odgovornosti je lahko določena samo v primeru, če tudi nacionalna ureditev 
gostujoče države to zahteva za domače odvetnike. Vse ostale zahteve po dokazilih, kot je to potrdilo o 
dobrem ugledu, o plačilu pristojbin, zdravstvena potrdila, dokazilo o prebivališču, kot tudi opravljen 

                                                           
118 Glej sodbi SEU v zadevi C-193/05, Komisija proti Luxembourg [2006]) in zadevi C-506/04, Wilson[2006]. 
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preizkus slovenskega jezika, razni prevodi dokumentov, je treba obravnavati za prekoračitev Direktive 97/5 
o ustanovitvi. Postopek vpisa v imenik ne sme preveč obremeniti tujega odvetnika in predstavljati oviro.  

Odvetnik, ki je vpisan v imenik na podlagi prvega odstavka tega člena, je v celoti ali delno oproščen 
zavarovanja iz člena 23 predloga zakona, če je v matični državi glede pogojev in obsega kritja zavarovanja 
enakovredno zavarovan in njegovo zavarovanje velja tudi za opravljanje odvetniškega poklica pod 
poklicnim nazivom iz svoje matične države v Sloveniji. Ureditev v obravnavanem členu je v skladu z 
Direktivo o ustanovitvi, ki določa, da lahko država članica gostiteljica zahteva od odvetnika, ki opravlja 
poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, da bodisi sklene poklicno škodno zavarovanje ali 
postane član poklicnega jamstvenega sklada v skladu s pravili, ki jih ta država določi za poklicne dejavnosti, 
izvedene na njenem ozemlju. Kljub temu pa je odvetnik, ki opravlja poklic pod poklicnim nazivom iz svoje 
matične države, lahko izvzet iz te zahteve, če dokaže, da je krit s sklenjenim zavarovanjem ali jamstvom, 
zagotovljenim v skladu s pravili njegove matične države (člen 6 Direktive 98/5).  

O vpisu v imenik tujih odvetnikov Odvetniška zbornica Slovenije obvesti pristojni organ odvetnikove 
matične države. 

CCBE je podalo priporočilo, da zadostuje, če odvetniška zbornica za vpis zahteva: obrazce za vpis, dokazilo 
o usposobljenosti za opravljanje poklica iz matične države; dokazilo o obveznem zavarovanju 
odgovornosti. Prav tako je poudarilo, da odvetniška zbornica lahko zahteva uradni prevod zahtevanih 
dokumentov.  

Zavrnitev vpisa v imenik tujih odvetnikov je v skladu z Direktivo o ustanovitvi možna na podlagi 
nepredložitve dokazila o tem, da je državljan EU; ni predložil dokazila o obveznem zavarovanju; opravlja 
dejavnost v okviru pravne oblike na podlagi petega odstavka člena 11 Direktive o ustanovitvi (če sodelujejo 
osebe, ki niso iz iste stroke). Prav tako se tujega odvetnika ne sme tretirati kot kandidatov iz države članice, 
ki še ne izpolnjujejo pogojev za odvetnika, temveč kot polno kvalificiranega odvetnika, ki ima pravico do 
vzajemnega priznavanja in svobodnega gibanja. 

Predlog člena 73 v tretjem odstavku določa izjemo od svobode opravljanja odvetniška poklica pod 
poklicem iz matične države članice. Izjeme iz tretjega odstavka so predvidene s členom 10 Direktive o 
ustanovitvi. Ker predlog zakona v poglavju o odvetniški družbi prepoveduje prevladujoč vpliv oseb, ki v 
družbi ne opravljajo odvetniškega poklica, je v skladu z omenjeno določbo Direktive o ustanovitvi mogoče 
te omejitve uporabiti kot razlog za zavrnitev vpisa tujega odvetnika iz države članice EU. Te omejitve pa 
niso samo potrebne, temveč tudi utemeljene v luči načela enake obravnave in prepovedi diskriminacije. 

74. K 74. člena 

Za tuje odvetnike, ki imajo pravico opravljati odvetniški poklic v državah, ki niso članice EU, so določeni 
enaki pogoji kot za evropske odvetnike, z dodatnim pogojem dejanske vzajemnosti. 

75. K 75. členu 

Gre za ureditev na podlagi Direktive o storitvah, ki je bila sprejeta z namenom, da se olajša opravljanje 
storitev odvetnikov v drugi državi članici od tiste, v kateri je odvetnik registriran. Direktiva velja samo za 
odvetnike in se nanaša na dejavnosti odvetnikov, ki se opravljajo z zagotavljanjem storitev.  
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Predlagani člen ureja minimalno integracijsko stopnjo v slovenski sistem, ki je »storitveni« tuji odvetnik. 
Ta lahko v Sloveniji deluje samo začasno, saj svoj poklic primarno izvaja iz druge države. Ureditev daje 
generalno dovoljenje, kdaj lahko tuji odvetnik nudi pravno pomoč na podlagi slovenskega prava, prava 
matične države članice, prava EU in mednarodnega prava in določa predpostavke, kdaj lahko nastopa pred 
slovenskimi sodišči. 

Člen v izogib podvajanjem uporablja napotitveno določbo, s katero odkazuje na uporabo drugega in 
tretjega odstavka člena 78 predloga zakona, tako da tudi zanj veljajo omejitve pri zastopanju strank pred 
sodišči in svetovanju. 

Odvetnik, ki namerava opravljati storitve mora o tem pisno obvestiti Odvetniško zbornico in predložiti 
dokazilo o usposobljenosti za opravljanje poklica in dokazila o zavarovanju poklicne odgovornosti v matični 
državi. Zahteva po predložitvi dokazila o usposobljenosti je usklajena tudi s členom 7 Direktive o storitvah.  

Sicer pa obveznost predložiti dokazilo o zavarovanju poklicne odgovornosti določa samo Direktiva o 
ustanovitvi, Direktiva o storitvah ne vsebuje določb glede tega. Končno poročilo o implementaciji 
»odvetniških direktiv«119 je poudarilo, da bi bilo treba Direktivo o storitvah dopolniti v smeri, da so v 
primeru, ko tuji odvetnik v državi gostiteljici opravlja začasne storitve njegove aktivnosti krite z 
zavarovanjem, ki ga ima sklenjenega v matični državi.  

76. K 76. členu 

Člena določa, da ne glede na pravila poklicnega ravnanja, ki veljajo za tujega odvetnika v njegovi matični 
državi članici, veljajo za odvetnika, ki opravlja poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, enaka 
pravila poklicnega ravnanja kakor za odvetnike, ki opravljajo poklic pod ustreznim poklicnim nazivom 
»odvetnik«, v zvezi z vsemi dejavnostmi, ki jih opravlja na njenem ozemlju. V vsakem primeru pa mora 
odvetnik, ki opravlja poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, spoštovati procesna pravila, ki 
se uporabljajo na nacionalnih sodiščih v Republiki Sloveniji. Tuj odvetnik, ki uporablja naziv iz matične 
države mora biti v Republiki Sloveniji zavezan k enakim pravilom ravnanja kot veljajo za »odvetnike«. 

77. K 77. členu 

Če pridobi tuj odvetnik pravico opravljati odvetniški poklic pod nazivom »odvetnik« po tem zakonu, mu 
gredo vse pravice in dolžnosti kot gredo odvetnikom po tem zakonu. Predlog zakona pa dopušča takšnemu 
odvetniku, da pri opravljanju odvetniškega poklica uporablja tudi poklicni naziv iz matične države članice, 
vendar zmerom le skupaj z nazivom »odvetnik« in nikoli samostojno. V nasprotnem primeru bi tak 
odvetnik ne smel opravljati poklica z vsemi pravicami in dolžnostmi kot pritičejo odvetnikom po tem 
zakonu. 

78. K 78. členu 

                                                           
119 S.J.F.J. Claessens [et al.], Evaluation of the Legal Framework for the Free Movement of Lawyers - Final Report, 
Projectnumber: BA03973, Zoetermeer, 2012, str. 11.  
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Predlagani člen ureja pravice in obveznosti tujega odvetnika, ki uporablja naziv matične države in je vpisan 
v imenik odvetnikov v skladu z Direktivo o ustanovitvi.  

Vsak odvetnik ima pravico, da v kateri koli drugi državi članici pod poklicnim nazivom iz svoje matične 
države trajno opravlja dejavnosti iz člena 5 Direktive o ustanovitvi. Pogoj, da lahko odvetnik, ki želi 
opravljati poklic v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je pridobil svojo poklicno kvalifikacijo je, da se 
registrira pri pristojnem organu v tej državi na podlagi potrdila o registraciji pri organu v matični državi 
članici (člena 3 in 4 Direktive o ustanovitvi). Če odvetnik opravlja poklic v državi članici gostiteljici pod 
poklicnim nazivom iz svoje matične države, mora biti ta naziv izražen v uradnem jeziku, pri čemer lahko 
opravlja enake poklicne dejavnosti kakor odvetnik, ki opravlja poklic pod ustreznim poklicnim nazivom v 
rabi v državi članici gostiteljici, in lahko med drugim daje pravne nasvete o zakonodaji svoje matične države 
članice, o zakonodaji EU, o mednarodnem pravu in o zakonodaji države članice gostiteljice. Direktiva pa 
dopušča državam članicam, da omejijo dejavnosti, ki jo lahko opravlja odvetnik iz druge države članice 
tako, da: 

- določijo da lahko samo določena kategorija odvetnikov na njenem ozemlju sestavlja dokumente 
za pridobitev pravice za upravljanje zapuščine umrlih oseb ter za pridobivanje in prenos lastniških 
deležev na zemljiščih, kar je v drugih državah članicah rezervirano za druge poklice kakor za 
odvetniški poklic;  

- za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na zastopanje ali obrambo stranke v sodnem postopku, 
in če zakonodaja države članice gostiteljice pridržuje takšne dejavnosti za odvetnike, ki opravljajo 
poklic pod poklicnim nazivom iz te države, zahteva od odvetnikov, ki opravljajo poklic pod 
poklicnimi nazivi iz matične države, da delajo v povezavi z odvetnikom, ki opravlja odvetniški poklic 
pred zadevnim sodnim organom. 

Člen 78 predloga zakona določa, da lahko odvetnik, ki opravlja dejavnost v nazivu iz matične države v 
Sloveniji, svetuje o zakonodaji svoje matične države, o zakonodaji Republike Slovenije, o zakonodaji 
Evropske unije in o mednarodnem pravu. Ureditve je v skladna z členom 5 Direktive o ustanovitvi, ki 
določa, da odvetnik, ki opravlja poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, opravlja enake 
poklicne dejavnosti kakor odvetnik, ki opravlja poklic pod ustreznim poklicnim nazivom v rabi v državi 
članici gostiteljici, in lahko med drugim daje pravne nasvete o zakonodaji svoje matične države članice, o 
zakonodaji EU, o mednarodnem pravu in o zakonodaji države članice gostiteljice. V vsakem primeru pa 
mora spoštovati procesna pravila, ki se uporabljajo na nacionalnih sodiščih. 

Če država članica pridržuje dejavnosti, ki se nanašajo na zastopanje ali obrambo stranke v sodnih postopkih 
za odvetnike, ki opravljajo poklic pod poklicnim nazivom iz te države, le-ta lahko zahteva od odvetnikov, ki 
opravljajo poklic pod poklicnimi nazivi iz matične države, da delajo v povezavi z odvetnikom, ki opravlja 
odvetniški poklic pred zadevnim sodnim organom.  

Tretji odstavek člena 78 določa, da se za zastopanje strank pred sodišči zahteva sodelovanje tujega 
odvetnika z lokalnim odvetnikom iz države gostiteljice, torej sodelovanje z »odvetnikom«. Takšna ureditev 
je namenjena izravnavi morebitnih pomanjkljivosti tujega odvetnika glede obvladovanja sodnih jezikov 
države članice gostiteljice. Takšna ureditev subjektom omogoča razlikovanje med odvetniki, ki opravljajo 
poklic pod poklicnim nazivom iz matične države in odvetniki, ki so vključeni v poklic v tej državi članici tako, 
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da je subjekt obveščen o tem, da odvetnik, kateremu je zaupal skrb za svoje interese, kvalifikacije ni 
pridobil v tej državi članici.  

79. K 79. členu 

Odvetnik, ki namerava v Sloveniji opravljati le začasne oziroma posamične »odvetniške storitve« mora o 
tem pisno obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije in uporabljati svoj naziv iz matične države članice. Člen 
služi preprečevanju zlorabam in zavajanju strank o pravicah in dolžnostih, ki pritičejo takšnemu odvetniku. 

80. K 80. členu 

Če odvetnik, ki opravlja odvetniški poklic pod poklicnim nazivom iz matične države krši dolžnosti odvetnika 
pri opravljanju poklica v Republiki Sloveniji, se uporabijo pravila tega zakona in Statuta Odvetniške 
zbornice. Pred sprožitvijo disciplinskih postopkov, mora Odvetniški zbornici čim prej obvestiti pristojni 
organ v matični državi članici. Takšni ukrepi imajo po naravi stvari teritorialno veljavnost v Sloveniji. 

81. K 81. členu 

Na podlagi členov 54 in 62 PDEU se družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo posamezne države članice, 
ki imajo statutarni sedež, glavno upravo ali glavni kraj poslovanja v Uniji, obravnavajo enako kakor fizične 
osebe, ki so državljani držav članic. V skladu z najodmevnejšimi primeri Sodišča EU (Überseering, Centros, 
Inspire Art), država gostiteljica, na podlagi določene statusne oblike, ne sme ovirati uveljavljanje pravice 
do ustanavljanja družb, ustanovljenih v matični državi članici.  

Direktiva o ustanovitvi vsebuje definicijo »združenja« in določa, da združenje pomeni vsakršen subjekt s 
pravno osebnostjo ali brez nje, ustanovljen v skladu z zakonodajo države članice, znotraj katerega odvetniki 
opravljajo svoje poklicne dejavnosti skupaj pod skupnim imenom. 

Direktiva o ustanovitvi omogoča, da lahko eden ali več odvetnikov iz istega združenja matične države 
članice, ki opravljajo poklic pod poklicnim nazivom matične države v državi članici gostiteljici, opravlja svoje 
poklicne dejavnosti v podružnici ali zastopništvu svojega združenja v državi članici gostiteljici. Če omogoča 
država članica gostiteljica svojim odvetnikom izbiro med več oblikami skupnega opravljanja poklica, morajo 
biti iste oblike prav tako dostopne odvetnikom, ki opravljajo poklic na njenem ozemlju pod poklicnimi 
nazivi iz svoje matične države (člen 11/2 predmetne Direktive). Direktiva omogoča, da države članice kot 
gostiteljice sprejmejo ukrepe, potrebne, da se omogoči skupno opravljanje poklica tudi med več odvetniki 
iz različnih držav, ki opravljajo poklic pod poklicnimi nazivi iz svoje matične države in enim odvetnikom ali 
več odvetniki, ki opravljajo poklic v nazivu iz matične države in enim odvetnikom ali več odvetniki iz države 
članice gostiteljice (člen 11/3 zadevne Direktive). 

Tuji odvetniki lahko uporabljajo ime katerega koli združenja, ki mu pripadajo v svoji matični državi članici, 
pri čemer pa lahko država članica gostiteljica zahteva, da je treba poleg takšnega imena navesti pravno 
obliko združenja v matični državi članici in/ali imena morebitnih članov združenja, ki opravljajo poklic v 
državi članici gostiteljici (člen 12 Direktive 98/5). 

Člen predvidena naslednje možnosti: 
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- avstrijski odvetnik, ki uporablja naziv Rechtsanwalt v Sloveniji in sodeluje z enim ali več 
Rechtsanwalt v Avstriji – da se ustanovi podružnica; 

- dva ali več odvetnikov, ki opravljajo dejavnost v Sloveniji kot Rechtsanwalt – opravljajo dejavnost 
v okviru pravnih oblik skladno s tem zakonom, ki veljajo tudi za slovenske odvetnike;  

- več odvetnikov iz različnih držav članic, ki opravljajo dejavnost pod poklicnim nazivom iz matične 
države: na primer Francoski »avocat« in Nemški »Rechtsanwalt« opravljata dejavnost v podružnici. 

V skladu z Direktivo o ustanovitvi (člen 11/1) predlog v drugem odstavku dotičnega člena onemogoča 
ustanovitev in delovanje podružnice, kadar temeljna pravila, ki se nanašajo na združenje v matični državi 
članici niso skladna s pravili gostiteljice (Republike Slovenije), če je to treba za varstvo javnega interesa za 
varstvo strank in tretjih. Gre za pravni standard, ki je odvisen od okoliščin posameznega primera. CCBE je 
sicer v svojem mnenju pripoznala le en tak primer, in sicer ustanovitev podružnice odvetniške družbe z 
omejeno odgovornostjo v državi gostiteljici, kjer opravljanje odvetništva v taki obliki ni mogoče. V takem 
primeru slovensko pravo prevlada nad nekompatibilnimi določbami matične države. 

V skladu z Direktivo o ustanovitvi predlog zakona v osmem, devetem, desetem in enajstem odstavku 
predmetnega člena določa omejitve, ki zadevajo ustanavljanje podružnic, uporabo imena združenja, 
poslovodstvo ter opravljanje dejavnosti odvetniške družbe. 

82. K 82. členu 

Člen združuje vsebine, ki so določene v členih 41 in 43 veljavnega zakona. Dodatno je določeno le, da 
Odvetniško zbornico Slovenije zastopa in predstavlja njen predsednik. Primerljiva določba je v veljavni 
ureditvi vsebovana v Statutu Odvetniške Zbornice Slovenije. 

83. K 83. členu 

Predlagani člen ureja naloge Odvetniške zbornice Slovenije. Določba je v bistvenem podobna veljavnemu 
členu 42 Zakona o odvetništvu, deloma pa povzema tudi vsebino veljavnih členov 19 in 31. 

84. K 84. členu 

Člen vzpostavlja podlago za sprejem statuta Odvetniške zbornice Slovenije. Prvi odstavek predlaganega 
člena je identičen veljavnemu prvemu odstavku člena 44 zakona. V drugem odstavku člena je za razliko od 
veljavnega zakona, ki predvideva, da Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu zbornice, 
predvideno, da Vlada Republike Slovenije nadzoruje zakonitost statuta in daje soglasje k določbam statuta. 

85. K 85. členu 

Člen ureja komunikacijo z Odvetniško zbornico Slovenije preko varnih poštnih predalov. Člen vzpostavlja 
dolžnost vseh subjektov, ki so vpisani v imenike Odvetniške zbornice Slovenije, da zbornici sporočijo naslov 
poštnega predala oziroma njegovo vsakokratno spremembo. Predviden je tudi postopek vročanja v varni 
poštni predal. 

86. K 86. členu 
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Člen vzpostavlja možnost, da Odvetniška zbornica Slovenije za svoje člane odpre varne elektronske predale 
(prvi odstavek) in da za svoje člane izda varne elektronske podpise, ki se uporabljajo za elektronsko 
poslovanje.  

87. K 87. člen 

Predlagani člen vzpostavlja podlago za delovanje odvetnika kot arbitra oziroma kot mediatorja v 
Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije ali Centra za mediacije pri Odvetniški akademiji 
Odvetniške zbornice Slovenije. Člen je novost glede na veljavno ureditev, njegov namen pa je pravna 
umestitev in hkraten prenos mediacij tudi v sfero odvetništva. 

88. K 88. členu 

Predlagani člen 88 zakona je temeljni člen s področja disciplinske odgovornosti. Prvi odstavek predloga 
člena določa pogoje za vzpostavitev disciplinske odgovornosti odvetnika, odvetniškega kandidata in 
odvetniškega pripravnika. Po vsebini je predlagani člen v bistvenem identičen veljavnemu členu 59 zakona.  

Drugi odstavek predloga člena je novost glede na veljavno ureditev, saj določa pogoje, pod katerimi je za 
disciplinsko kršitev odgovorna odvetniška družba. Odgovornost odvetniške družbe je subsidiarna in se 
vzpostavi le, če storilca disciplinske kršitve ni mogoče odkriti in zoper njega začeti disciplinskega postopka, 
njen vodstveni ali nadzorni organ ali odgovorna oseba pa je opustili dolžno nadzorstvo, s katerim bi se 
določena disciplinska kršitev, ki je bila izvršena v okviru odvetniške družbe, lahko preprečila. Tretji 
odstavek predloga člena predvideva, da se določbe glede disciplinske odgovornosti odvetniške družbe 
smiselno uporabljajo tudi za disciplinsko odgovornost samostojnega odvetnika, ki zaposluje druge 
odvetnike, odvetniške kandidate oziroma odvetniške pripravnike.  

Četrti odstavek predloga člena določa, da nadzor nad opravljanjem odvetništva izvaja Odvetniška zbornica 
Slovenije. 

89. K 89. členu 

Predlagani člen opredeljuje disciplinske kršitve in jih deli na hujše in na lažje. Hujše disciplinske kršitve so 
taksativno opredeljene v tretjem odstavku predlaganega člena. Lažje disciplinske kršitve so določene v 
drugem odstavku člena 89 predloga zakona, pri čemer prvi odstavek člena 89 dopušča možnost, da lažje 
disciplinske kršitve pri opravljanju odvetniškega poklica določi akt Odvetniške zbornice Slovenije. Ta 
možnost za hujše disciplinske kršitve ni predvidena.  

Predlagana ureditev, v kateri so disciplinske kršitve zakonsko opredeljene, je ustreznejša od prejšnje 
ureditve, ki je opredeljevanje disciplinskih kršitev prepuščala Statutu Odvetniške zbornice Slovenije. 

90. K 90. členu 

Predlagani člen ureja zastaranje pregona disciplinskih kršitev in izvršitve disciplinskega ukrepa. V tem 
okviru določa roke za zastaranje ter predvideva, da zastaranje pregona disciplinske kršitve pretrga vsako 
dejanje, ki meri na pregon kršitelja. 

91. K 91. členu 
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Člen ureja disciplinske ukrepe, in sicer ločeno za odvetnike, odvetniške kandidate, odvetniške pripravnike, 
odvetniške družbe in za samostojne odvetnike, ki zaposlujejo druge odvetnike, odvetniške kandidate 
oziroma odvetniške pripravnike.  

Četrti odstavek predlaganega člena določa merila za individualizacijo pri izrekanju (tj. izbiri in določitvi) 
disciplinskih ukrepov. 

92. K 92. členu 

Člen določa pogoje za izrek začasne prepovedi opravljanja odvetniškega poklica. Začasna prepoved se 
lahko izreče le odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali odvetniškemu pripravniku (ne pa odvetniški družbi), 
traja lahko le do konca disciplinskega postopka, v nobenem primeru pa ne več kot eno leto. 

93. K 93. členu 

Člen ureja posebnosti, ki veljajo za disciplinski postopek za tujega odvetnika. 

94. K 94. členu 

Člen ureja disciplinske organe, ki odločajo v disciplinskih postopkih. Predvideno je, da v disciplinskih 
zadevah zoper odvetnika, odvetniškega kandidata, odvetniškega pripravnika in odvetniško družbo odloča 
na prvi stopnji disciplinska komisija in da zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zastopa disciplinski 
tožilec. Člen določa tudi izvolitev in sestavo posameznih disciplinskih organov, podrobnejšo urejanje pa 
prepušča Statutu Odvetniške zbornice Slovenije. 

95. K 95. členu 

Člen ureja disciplinske organe za hujše kršitve in predvideva, da v postopkih, v katerih je zaradi narave 
kršitve mogoče odvzeti pravico opravljati odvetniški poklic, prakso oziroma delo pri odvetniku ali odvzeti 
pravico opravljati dejavnost odvetništva odvetniški družbi oziroma samostojnemu odvetniku, ki zaposluje 
odvetnike, odvetniške kandidate oziroma odvetniške pripravnike, odloča na prvi stopnji disciplinska 
komisija iz člena 94 tega zakona, na drugi stopnji pa disciplinsko sodišče, ki ga sestavlja en sodnik 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in štirje odvetniki. Predsednik senata je sodnik. 

96. K 96. členu 

Člen predvideva in ureja položaj predsednika in članov senata disciplinskega sodišča. 

97. K 97. členu 

Člen ureja pogoje, pod katerimi se uvede disciplinski postopek. Drugi odstavek predloga člena določa, da 
mora disciplinski tožilec v zahtevi za uvedbo postopka opredeliti kršitev dolžnosti ter navesti dejstva in 
predlagati dokaze, ki naj se izvedejo za njihovo ugotovitev. 

98. K 98. členu 
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Člen ureja potek predhodnega postopka, katerega namen je ugotoviti relevantna dejstva, zbrati dokaze in 
omogočiti pravico do izjave. 

99. K 99. členu 

Člen ureja glavni postopek, ki časovno sledi predhodnemu postopku. Predvidena je možnost odločanja na 
seji brez ustne obravnave ali z ustno obravnavo, ki ni javna, razen kadar oseba ali odvetniška družba, zoper 
katero teče disciplinski postopek, to izrecno zahteva. Člen ureja tudi odločanje o predlogu za začasni 
odvzem pravice opravljati odvetniški poklic, določa stroškovne posledice disciplinskega postopka. V izogib 
morebitnim zlorabam je predvideno tudi, da se že začet disciplinski postopek v primeru izbrisa iz imenika 
odvetnikov, odvetniških kandidatov, odvetniških pripravnikov oziroma iz imenika tujih odvetnikov 
nadaljuje kljub izbrisu. Določene so tudi posledice nadaljevanja postopka. 

100. K 100. člen 

Člen ureja glavni postopek, ki časovno sledi predhodnemu postopku. Predvidena je možnost odločanja na 
seji brez ustne obravnave ali z ustno obravnavo, ki ni javna, razen kadar oseba ali odvetniška družba, zoper 
katero teče disciplinski postopek, to izrecno zahteva. Člen ureja tudi odločanje o predlogu za začasni 
odvzem pravice opravljati odvetniški poklic, določa stroškovne posledice disciplinskega postopka. V izogib 
morebitnim zlorabam je predvideno tudi, da se že začet disciplinski postopek v primeru izbrisa iz imenika 
odvetnikov, odvetniških kandidatov, odvetniških pripravnikov oziroma iz imenika tujih odvetnikov 
nadaljuje kljub izbrisu. Določene so tudi posledice nadaljevanja postopka. 

101. K 101. členu 

Člen določa, komu se disciplinska odločba vroča (prvi odstavek). Izrecno je določeno, da so odločbe 
disciplinskih organov Odvetniške zbornice Slovenije izvršilni naslov (tretji odstavek). Predvideno je tudi, da 
se pravnomočna odločba disciplinske komisije ali disciplinskega sodišča izvrši in vpiše v evidenco izrečenih 
disciplinskih ukrepov ter da se sredstva od vplačanih denarnih kazni uporabljajo za namene, določene s 
statutom Odvetniške zbornice Slovenije (drugi in četrti odstavek predlaganega člena). 

102. K 102. členu 

Predlagani člen določa, da se disciplinski postopek podrobneje uredi s statutom Odvetniške zbornice 
Slovenije in da se glede vprašanj disciplinskega postopka, ki jih predlagani zakon ne ureja, subsidiarno 
uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku, ki velja za skrajšani postopek. 

103. K 103. členu 

Predlagani člen ureja evidenco disciplinskih ukrepov, določa njene sestavne dele in predvideva, da se 
evidenca hrani trajno. 

104. K 104. členu 

Predlagani člen je vsebinsko identičen veljavnemu drugemu in tretjemu odstavku člena 60 zakona. 

105. K 105. členu 
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Člen omogoča Odvetniški zbornici Sloveniji možnost, da za svoje člane sama oblikuje ali se pridruži že 
obstoječim sistemom pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. 

106. K 106. členu 

Člen vzpostavlja pravno podlago za ustanovitev pravnih oseb s strani Odvetniške zbornice Slovenije za 
potrebe izobraževanja in mirnega reševanja sporov. 

107. K 107. členu 

Predlagani člen vsebuje kaznovalne določbe za različne položaje. In sicer člen v prvem odstavku sankcionira 
ravnanje določenih subjektov, ki kršijo določbo iz drugega odstavka člena 4, po kateri lahko stranko pred 
sodiščem zastopa samo odvetnik, če zakon ne določa drugače. Predlog varuje pravni promet odvetniških 
storitev in prispeva k naporom po okrepljenem varstvu strank. V drugem odstavku je sankcija določena 
tudi za odgovorno osebo pravne osebe oziroma drugih subjektov, za primer omenjene kršitve.  

Predlog zakona, s sklicevanjem na sodni register in Poslovni register Slovenije, sankcionira protipravno 
ravnanje širokega kroga oseb, kar je utemeljeno, saj obstoji resna potreba po zagotavljanju pravne varnosti 
strank pred ponudniki, ki lahko svoje storitve opravljajo v raznolikih organizacijskih oblikah. Subjekte vpisa 
v sodni register taksativno našteva Zakon o sodnem registru v členu 3,120 medtem ko Zakon o poslovnem 
registru Slovenije (ZPRS-1)121 določa, da je poslovni register osrednja baza podatkov o vseh poslovnih 
subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, 
o njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.  

V tretjem odstavku predlaganega člena je predvidena prekrškovna sankcija za fizične osebe, ki niso 
odvetniki in v nasprotju z zakonom opravljajo odvetniške storitve. Zakon v tej zvezi določa izjemo, in sicer 
je takšno opravljanje dejavnosti dopustno, če fizična oseba opravlja storitve za sorodnika v ravni ali stranski 
vrsti do 4. kolena. 

Četrti odstavek predlaganega člena določa prekršek za tujega odvetnika v primeru kršitev obveznosti, ki so 
določene v IX. poglavja tega zakona (Odvetniška zbornica). 

Končno, peti odstavek zadevnega člena kot pristojno telo za izvajanje nadzora in izrekanje glob določa 
Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Finančno upravo Republike Slovenije. Zakon določa tudi sankcijo 
v primeru ponovitve kršitve. 

108. K 108. členu 

Člen vsebuje kaznovalne določbe za ravnanje v nasprotju z določbami predloga o informiranju javnosti. 

109. K 109. členu 

                                                           
120 Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 
17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1). 
121 Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17). 
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Predlagani člen predvideva uskladitev statuta in drugih splošnih aktov Odvetniške zbornice Slovenije z 
določbami predlaganega zakona v obdobju enega leta od uveljavitve. 

110. K 110. člen 

Člen določa, da odvetniki, vpisani v imenik odvetnikov na podlagi dosedanjih predpisov, nadaljujejo z 
delom po določbah tega zakona. Določba je namenjena zagotovitvi, da se osebam, ki so že pridobile status 
odvetnika, položaj zaradi uveljavitve predlaganega zakona ne bi poslabšal. 

111. K 111. člen 

Člen je posledica ukinitve kolektivnega zavarovanja poklicne odgovornosti in vzpostavlja prehodno 
obdobje za prehod na individualno zavarovanje poklicne odgovornosti. 

112. K 112. členu 

Člen je namenjen varovanju pričakovanih pravic oseb, ki so vloge za vpis v imenik odvetnikov vložile pred 
uveljavitvijo tega zakona oziroma oseb, ki so na dan uveljavitve tega zakona izpolnjevale pogoje za vpis v 
imenik odvetnikov. 

113. K 113. členu 

Člen preprečuje, da bi uveljavitev predlaganega zakona učinkovala na disciplinske postopke, ki so se začeli 
v času veljavnosti trenutno veljavnega Zakona o odvetništvu. Določba je nevtralna z vidika določb 
materialnega in procesnega prava in se za takšne postopke torej uporabijo vse določbe zakona, ki se 
nanašajo na disciplinsko odgovornost in postopek. Predlog zakona upošteva pravilo uporabe milejšega 
kaznovalnega zakona. 

114. K 114. členu 

Predlog v tem členu določa prenehanje veljavnosti trenutno veljavnega Zakona o odvetništvu (Uradni list 
RS, št. 18/93). Predlog torej izrecno derogira predhodno veljavni zakon. 

115. K 115. členu 

Člen določa, da zakon začne veljavi 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok od objave 
do uveljavitve zakona (vacatio legis) je namenjen temu, da bi se tisti, ki se jih tiče, lahko z vsebino zakona 
vnaprej seznanili. 


