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1. Glasoval sem za Sklep, s katerim je Ustavno sodišče zavrglo pobudo Avguština Vuka iz Lendave za 

začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 27. člena Zakona o odvetništvu (druga točka 

izreka Sklepa št. U-I-220/99). Strinjam se namreč z obrazložitvijo, podano v 6. točki obrazložitve tega 

Sklepa, ki ugotavlja, da pobudnik "ne izkazuje več pravnega interesa" za izpodbijanje navedene 

določbe Zakona o odvetništvu. Sporna določba zakona se nanaša na odložitev vpisa v imenik 

odvetnikov. Pobudnik je izpodbijal to določbo v času, ko še ni bil vpisan v imenik odvetniških 

kandidatov, naknadno pa je svoj vpis v ta imenik dosegel. S tem je izgubil konkreten in neposreden 

pravni interes in Ustavno sodišče je bilo prisiljeno pobudo glede tega vprašanja zavreči. 

 

2. Ministrstvo za pravosodje je s podpisom ministra g. Tomaža Marušiča dne 3. 12. 1999 posredovalo 

Ustavnemu sodišču mnenje v zvezi s pobudo Avguština Vuka. V tem mnenju zatrjuje Ministrstvo za 

pravosodje, da "ne more argumentirano zavrniti navedb pobudnika glede določil 51. člena v povezavi 

s 25. členom in tretjim odstavkom 27. člena Zakona o odvetništvu, na podlagi katerih se vpis v imenik 

odvetniških kandidatov odloži do pravnomočnosti odločbe v kazenskem postopku. Vpis v imenik se 

formalno sicer ne zavrne, če zoper predlagatelja teče kazenski postopek, vendar pa ima odložitev 

vpisa za predlagatelja enak pravni učinek, kot zavrnitev sama, kar pomeni, da za posameznika 

nastanejo škodljive posledice že pred pravnomočnostjo kazenske sodbe. V skladu s 27. členom 

Ustave RS pa velja za nedolžnega, kdor je obdolžen kaznivega dejanja, dokler njegova krivda ni 

ugotovljena s pravnomočno sodbo. Glede na navedeno se Ministrstvo za pravosodje strinja z 

navedbami pobudnika in pri tem še dodaja, da je v Zakonu o odvetništvu za primer, če je odvetnik ali 

odvetniški kandidat potem, ko je že vpisan v imenik, s pravnomočno sodbo spoznan za krivega 

storitve kaznivega dejanja, zaradi katerega ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje poklica odvetnika 

ali pogojev za odvetniškega kandidata, predpisana ustrezna sankcija - to je izbris iz imenika." Če bi 

Ustavno sodišče sledilo takšnemu mnenju Ministrstva za pravosodje, bi moralo pobudi Avguština Vuka 

ugoditi in razveljaviti tretji odstavek 27. člena Zakona o odvetništvu kot protiustaven. 

 

3. Pravno stališče, zavzeto v mnenju Ministrstva za pravosodje, je zanimivo in argumentirano. 

Razlogovanje Ministrstva za pravosodje je zelo blizu tistemu, kakor sam gledam na ustavnost sporne 

določbe. Vendar se Ustavnemu sodišču ni bilo treba opredeliti do tega in drugačnih mnenj o tem 

vprašanju (Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora na primer meni, da je sporna 

določba skladna z Ustavo in da bi "vpis v imenik med potekom kazenskega postopka lahko povzročil 

številne posledice za zastopanje in tudi odvetniškemu poklicu kot celoti"), ker je pobudo zavrglo zaradi 

pomanjkanja pravnega interesa. Namen tega ločenega mnenja je opozoriti, da bi Ministrstvo za 

pravosodje lahko predlagalo ali celo moralo predlagati spremembo vsake določbe Zakona o 

odvetništvu, za katero meni, da ni skladna z Ustavo, ne glede na to, ali se o njej vodi ustavno-sodna 

presoja ali ne. Zdi se najmanj neobičajno, če ministrstvo izraža negativno mnenje o ustavnosti 

posamezne določbe zakona, ki je s področja, za katero je Ministrstvo za pravosodje neposredno 

odgovorno. Seveda je mogoče, da Ministrstvo za pravosodje ni uspelo s svojimi pobudami za 

spremembo Zakona o odvetništvu v okviru Vlade ali celo v Državnem zboru. V nasprotnem primeru pa 

je negativno mnenje Ministrstva vprašljivo, ker terja od Ustavnega sodišča, da korigira pravno ureditev 

ravno v tistem delu, glede katerega je neposredno soodgovorno. Vlada in pristojna ministrstva morajo 

pri svojem delovanju vseskozi paziti na ustavnost svojih predlogov in sprejetih predpisov s področij, za 

katera so odgovorna. Zato bi moralo Ministrstvo za pravosodje najpozneje takrat, ko se je odločilo, da 

izrazi negativno mnenje o ustavnosti tretjega odstavka 27. člena Zakona o odvetništvu, predlagati 

spremembo te domnevno neustavne zakonske določbe. 
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4. Glede na to, da Ustavno sodišče v obravnavanem Sklepu sploh ni omenilo Mnenja Ministrstva za 

pravosodje, sem želel na vsebino in problematičnost tega Mnenja posebej opozoriti v tem ločenem 

mnenju. 

 

 

dr. Ciril Ribičič 

 

 
 

 


