\$)lxsi'*
Na podlagi35. dlenaStatutaKS 90je SvetKS 90 na seji SvetaKS 90 dne
31.5.2007
sprejel

KODEKS

PRAvr{E
sI,uZnnxs so
SPLOSNN,
DOLOCBE
1, Clen
KodekspravnesluZbeKS 90je zapisnadelin pmvil,po katerihseravnajopravniki,zaposleni
v KS 90 (v nadaljevanjupravnik), pri opravljanjusvojegadela v skladu s pogodboo
zaposlitvi.
2. Ilen
Kodeksjezbirkanadelin pravilpravnesluZbeKS 90,ki selahkodopolnjuje.
Kodeksvsebujepravila,katedhksitev pomenirazlogza uvedbodisciplinskega
postopkapri
delodajalcuali izrednoodpovedpogodbeo zaposlitviv skladus Pravilnikomo delovnih
razrnerjihKS 90.
Razlagonadelin pravilkodeksadajeSvetKS 90.

3. Ilen
Pravniksamostojno
oceniin po najboljtivestiodlodi,upoitevajevseokoli5dine,
kakonaj
ravnav vsakemposameznem
primeru.
Pravnikovaodloditevnaj ne bo nikdarv nasprotjuz nadeliin pravilitegakodeksa.
V teZjihprimerihnaj seposvetuje
s sodelavci,
da sepo osebniocenine bi odlodilnepravilno.

4. ilen
Pravniknaj pri svojemdelu skrbi, da ohraniosebnoaastin dastsvojegapoklica.

Pra]nik naj vs€lejuposreva
pravilao lepemvedenju,ziasripri delu z individualnimidlani(v
nadaljevanju
dlani)in dlanicamiKS 90.
naj se v humanostiin spostovanju
pizadeya naj si za
ilovekovegadostojanstva.
!$]ityig
visjo kulturov odnosihmedljudmi.

5. tlen
Pravniknaj seodlikujev nadelnosti
in v trdniobrambidelavskihin socialnihpravicter koristi
dlalrov.
Pri..opravljanju.
wojih nalogmorapravnikuzivati zaupanjedlanov,dlanicKS 90, bkmti pa
tudi sodnihin drugih drzavnihorganov,pri katerihjih zastopater uveljavlja njihove pravice
in
kodsti.Zato naj si prizadeva,
da si to zaupanjepridobi,ga utrju.jein, nolenim dejanjemne
onaje.

6. llen
Pmvnikjedollan spoitovatiresnicoin zakonitost.
in popolnoneodvisnost
yj brezpogojno
od vsakegazunanjegavpliva, zlasti vpliva
9ld
delodajalcev,
ko seodloda,kakobo najboljpraviJno,odgouomoin urf"Snorastopalalana.V
vsemsvojemravnanjunaj izkazujeiskrenost.
NEZDRUZLJIVOST
7, ilen
Pravniksene smev svojempoklicnemdelu in zunajnjegaukvarjatis posliin aktivnostmi,
ki
nisozdruZljiviz njegovimdelomv KS 90.
Ne.zd.ruz_.lj]v9
z njegovimdelomje tudi vsakodrugo nastopanje,
ki bi utegniloSkodovati
ugleduKS 90.

8. tlen
Pravnik.nemore biti ustanoviteljin dlan gospodarske
druzbe,ne more opravljati
nalog
'
poslovodnega
organa.ne morebiti v druzbizaposlenin je ne morezastopali.
9. Clen
!9kler
KS 90.

prawik opravlja doloaenofunkcijo v poliridni strarki, ne more biti hkah zaposlenv

,

STROKOVNOST
10.Ilen
Pravniknaj stalnoizpopolajujesvojestrokovnozoanje.
Pravniklabkos svojimshokovnimznanjempomagadrugimpravnikom,zaposlenim
v
sindikatih.
Prispevanaj k shokovniizobrazbipripravnikovv KS 90.

11.Ilen
Pravnikovapokticnain splosnakulturanaj sepokaie v vsemnjcgovempoklicnemdelu,v
Djegovihnastopih,vlogah in govorihter v stikih s dlani, sodelavciin dlanicardKS 90,
sodnimiin drugimiorgani.
12.Elen
Pnvnik laj o4anizira svoje delo, hrambo spisov, widenco rokov in narokov in vse drugo
pisami5koposlovanjetako, da zagotovired in tekodedelo.
Pravnikovipisamiski Fostori Dajbododostojni.

13.lleu
Pravniknajpri svojempoklicnemdeluvarujeugledKS 90.
je krcpiti zaupanje
NjegovadolZnost
dlanovv njegovodelo.
Pravniknaj ne dajeZaljivihali omalovaZujodih
iqlavo delusodelavcev
in njihovihodloCiwah
ter o KS 90.
ZASTOPANJE
14.Ilen

Pravniknaj pri uveljavljanjuin varovanjuzal<onitih
pravicin pravnihkoristidlanovpomaga
sodisiem in drugim organoms svojim nastopomin svojimi predlogi. Zato naj bodo
pravnikovevlogevestnoobrazlozene,
dejanskoin pravnoutemeljene.
Pravniknaj bo v svojihizvajanjihstvaren,strpenin jedmat,bkratipa izdryen,temeljit,vesten
in prepridljiv,njegovaizvajanjanaj bodorazumljivain sprejemljiva.

15.ilen
Pravniknaj svojemukolegune odredepomodis strokovnimposvetomali mnenjem.

16,tlen
Pravnik naj svojemusodelavcune odkloni zaprosenega
nadomeSdanja
brez opravidljivih
razlogov.
Pravnik naj sodelavcapravoiasnozaprosiza nadomesdanje
ter mu pravodasnosporodi
potrebnepodatkein napotila.

RESEVANJE SPOROV

17,ilen
V osebnihsporihs sodelavcinaj si pravnikprizadevaresitisporz neposrednimi
razgovoriali
s posredovanjem
nadrejenega.

PRIPRAVNIKI
18.ilen
Ta kodeksveljatudi zapripravnike,
zaposlene
v KS 90.
Pravnik,ki je mentorpripravniku,moraposvedatiposebnopozomostnavajanjupripravnika
pri opravljanjupoklica in v Zivljenju
na ta kodekster na dostojnoin spodobnoobnasanje
zunaj poklicnegadela.
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19.ilen
Pravnikmoranuditipripravnikuvsestransko
in temeljitopripravoza samostojno
delo.
PriprariniSkapraksane smebiti navidezna.

ODNOSDO INDIVIDUAINIH ELANOV IN dLANIC KS 90

20.ilen
Pravnik naj se zaved4 da je po svoji pogodbi o zaposliwi dolzan dlanomzagotoviti pravno
pomodv skladus pravili,sprejetimiv KS 90.

21.tlen
Pravnikje dolZanvestnoin pozrtvovalnozastopatiin zagovarjatidlanatako, da uporabi zanj
vsamoala in dopustnazakonitasredstva.

ZAUPANJEIN ZVESTOBA
22. ilen
Pravnik naj se zaveda,da je zaupanjedlana osnovnovodilo, ki ga mora upostevatiin ga ne
smeomajati.
ilan in njegovazadevastasredisienjegovepozornostipri delu.

23. tlen
Pravniknaj po moZnostidlanaie vnaprejseznanis potekompostopkav njegovi zadevi.
O svojemdelu in postopanjunaj dlanarednoobveSda,
omogodinaj mu vsakdasvpogledv
starje zadeve,ga pouii o dejanskemstanju in o pravnih vpralanjih ter mu sporodipotebne
podatkeiz sodnihin drugihspisovali iz opravljenihpoizvedb.

SPISI
24. ilen

Pravnik naj varuje svoj ugled pri ilanu in njegovozaupanjetudi z urejenimvodenjem
njegovihspisov.
Posebno
pozomostnaj posvetivestnihambi listin.
Ob prenehanju
zastopanja
ne smeodrediilanu vmitve njegovihlistin, detudiie ni poravnal
obveznosti
KS 90.

POKLICNA TAJNOST

25.ilen
Pravnikmom varovatikot tajnost,kar mu je dlan zaupalali karje kot zaupnozanj zvedel.
Tudi sammoravestnooceniti,kaj ilan zeli varovatikot tajno.
Dolznostvarovaqjapoklicnetajnostivelja tudi za vsebinospisain to tudi po prenehanju
zastopanja
in pri uniaenjuarhivakondarihzadev.

26.Ilen
Izjemomaje pravnikrazreSen
dolZnostivalovanjatajnosti,
- aega dlanizrecnoodvezevarovanjatajnosti,
- deje odkritjetajnostiv oditnokoristdlana,
- deje to potrebnozaradivarovanja
njegovihpomembnih
osebnihinteresov.
Pravnikpa tudi v interesualanane smeodkriti tajnosti,demu dlanizrecnoprepove,razenee
to terjajoizedne okoliSdine
v osebnem
interesudlana.

NASPROTNASTRANKA
2?.ilen
Pravniknaj svojeobnaSanje
nasprotidrugistrankiuravnava
po splosnihetidnihnormah.
Z neosehlostjoin obzimostjo do nasprotnesffankenaj skusapreprediti zaostritevsporov in
dosedimimo reiitev.

28.tlen
Osebnoznanstvopravnikaz nasprotno
strankoje razlog,da odkloniprevzemzastopanja
proti
NJCJ.

eeje vendarpripravljenprevzetizastopanje,
moraprejdlanaobvestitio tempoznanstvu.
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29.llen
Spremembe
in doprolnitve
kodeksapredlagapredsedstvo
KS 90,nzlagapa ga SvetKS 90.
30. Elen
Takodekszadneveljatinaslednjidanpo sprejcmrluporabljatipa sezadnez dnemustanovitve
skupnepravuesluZbeKS 90.

LjubU,nr,dn€31.5.2007
SvetKS 90
BojanZVIKART, prcdsetuik
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