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Zadeva:

Zahteva za plačilo odvetnikov, ki nudijo pomoč v nujnih zadevah v času
razglašene epidemije, po Odvetniški tarifi
dopis OZS, št. 428/2020 z dne 25. 3. 2020 in 428/2020 z dne 30. 3. 2020

Zveza:

Spoštovani,
z gornjima dopisoma, ki vam jih posredujemo v prilogi tega dopisa, Odvetniška zbornica
Slovenije (OZS) za kategorijo odvetnikov, ki opravljajo odvetniške storitve v nujnih zadevah,
plačnik teh storitev pa je država (zadeve ex offo, zadeve Bpp in zadeve po Zakonu o duševnem
zdravju), zahteva, da so v času, ko velja Odredba predsednika sodišča o posebnih ukrepih
zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
21/20), odvetniki plačani v višini zneska, ki jim pripada po Odvetniški tarifi. V skladu z veljavno
ureditvijo so upravičeni do plačila v višini polovice zneska, ki bi jim pripadal po Odvetniški tarifi
(peti odstavek 17. člena ZOdv).
Uvodoma glede dela predloga, ki zatrjuje protiustavnost polovičnega plačila v sodnih postopkih,
saj naj bi bilo odvetnikom kršena pravica do enakosti pred zakonom, izpostavljamo, da
navedeni pomisleki ne predstavljajo novih dejstev. Prav tako niso novost stališča sodišč v
posameznih primerih (npr. Sodba II U 323/2016-9), kjer sodišče »ni sledilo predlogu tožeče
stranke, da prekine postopek in sproži postopek za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena
ZOdv pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije.«. Na tem mestu ne ponavljamo razlogov, ki
(tudi) po našem mnenju utemeljujejo ustreznost veljavne ureditve, saj so ti v celoti znani tudi
OZS.
Pred nadaljevanjem proučitve ustreznosti zahteve OZS, vrhovno sodišče vljudno prosimo za
stališče zlasti z vidika finančnih posledic, ki bi nastale z uveljavitvijo predlagane spremembe
ZOdv. Po podatkih iz Letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 2018 glede plačil
specifičnim skupinam prejemnikov v procesih sojenja v okviru stroškov sodnih postopkov in
brezplačne pravne pomoč izhaja, da je v okviru proračunskih postavk »Stroški sodnih
postopkov in brezplačna pravna pomoč« bilo v letih 2017 in 2018 največ stroškov namenjenih
za plačila odvetniških storitev. Le-ti v letu 2018 predstavljajo 34,27 odstotni delež.
Poleg tega je treba upoštevati tudi, da predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki bo v

Državnem zboru obravnavan v prihodnjih dneh, v III. delu določa tudi začasne ukrepe za
delodajalce in samozaposlene osebe, katerih namen je omilitev posledic epidemije virusa
COVID-19 na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost.

Lepo pozdravljeni.
mag. Evelin Pristavec Tratar
generalna direktorica

Prilogi:
– kot navedeno.

V vednost:
– Odvetniška zbornica Slovenije, e naslov: info@odv-zb.si,
– Ministrstvo za finance, e-naslov: gp.mf@gov.si,
– Generalni sekretariat Vlade, e-naslov: gp.gs@gov.si (zveza: dopis št. 70000-1/2020/8 z dne
26. 3. 2020.
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