Utemeljitev
Odvetniška zbornica Slovenije letos obeležuje veličasten jubilej – 150-letnico organiziranega in
neodvisnega odvetništva na Slovenskem. Je najstarejša stanovska organizacija pri nas.
Obletnica Odvetniške zbornice Slovenije je mogočen simbol. Priča o zgodovinskem prispevku
odvetništva k zorenju narodne zavesti in identitete ter h graditvi slovenske državnosti in o prispevku
odvetnikov, ki jim je bila naložena pomembna zgodovinska, kulturna in narodnobuditeljska vloga. Ne
samo v pravu, temveč tudi v umetnosti, znanosti in politiki. France Prešeren, Ivan Tavčar, Simon Jenko,
Fran Milčinski in še mnogi drugi so študirali pravo in postali odvetniki, ki so s svojim bojem za veljavo
slovenskega jezika, za dvig narodne zavesti, za vladavino prava porajali intelektualno jedro slovenstva.
Ko so pred 150 leti na ljudskih shodih in taborih vsepovsod po naši deželi ljudje različnih prepričanj
enotno vzklikali ideje zedinjene Slovenije, je Kranjska odvetniška zbornica sprejela sklep, da je slovenski
jezik izključni uradni jezik zbornice.
Zgodovinska in sedanja vloga slovenskega odvetništva sta neprecenljivi za obstoj in razvoj slovenskega
naroda in slovenske države, predvsem in zlasti pravne države. Torej je Slovenija zaradi zgodovinskih
razlogov, in ne po naključju, ena redkih držav, v katerih je odvetništvo posebna ustavna kategorija.
Slovensko odvetništvo ima nenadomestljivo vlogo pri omogočanju nemotenega delovanja
pravosodnega sistema in vladavine prava. Odvetniki so pravno državo vedno razumeli kot del
dinamičnega demokratičnega procesa, usmerjenega v krepitev demokratičnosti in človečnosti družbe.
Odvetniška zbornica Slovenije je v svoji dolgi zgodovini dosledno podpirala in spodbujala svoje člane k
varovanju človekovih pravic, ko so bile te najbolj kršene. Človekove pravice in njihovo varstvo kot temelj
svobode državljanov in obstoja demokracije so bile vedno v središču delovanja odvetništva. Nujni pogoj
za to, da so v državi človekove pravice spoštovane, pa je neodvisno in samostojno odvetništvo.
Odvetniška zbornica Slovenije neodvisnost in samostojnost odvetništva zagotavlja ves čas svojega
delovanja. Zagotavljala ju je tudi v časih, ko so si ga totalitarni režimi skušali podrediti, saj je bilo moteče
zavoljo vztrajnih zahtev po pravni državi in varstvu človekovih pravic, v časih, ko je bila zanikana misel
o neodvisnem sodstvu in neodvisnosti treh vej oblasti, pa tudi v časih, ko se je odvetništvo skušalo
omejiti na dejavnost, prepuščeno izključno mehanizmom trga.
V poldrugo stoletje tradicije in uspešnega dela Odvetniške zbornice Slovenije je vtkanih veliko znanja,
vizije, poguma in trme, pa tudi veliko neomajnega boja za temeljne pravice in integriteto posameznika
in njegovega dostojanstva. V tem delu je spoštovanja vreden prispevek k neodvisnosti pravosodnega
sistema in razvoju pravne kulture. Za dosledno uveljavljanje teh vrednot država in državljani izrekamo
Odvetniški zbornici Slovenije hvaležnost in prepričanje, da bo za to poslanstvo in poglabljanje strokovne
odgovornosti odvetništva skrbela tudi v prihodnje.

