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Odvetnik MATOZ FRANCI
Ulica Oh parku 2

6000 Koper

Št.: 1686/2014
Ljubljana, 26.08.2014

Spoštovani kolega,

B:io
- 9 -09- 201

prejeli smo dopis Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Kopijo
prilagamo in vljudno prosimo za pojasnilo po možnosti do 09. 09. 2014.

Prosimo tudi za sporočilo, ali lahko vaše pojasnilo pošljemo prijavitelju v
vednost.

S kolegialnimi pozdravi,

- -~ ~~..-.--...-.. ---' -.-.---

po pooblastilu predsednika zbornice
glavna tajnica Tanja Sedušak

Priloga:
kot zgoraj



Štev.: Su 1411/2014
Datum: 22. 8. 2014

ODVETNiŠKA ZBORNICA
Pražakova 8
1000 Ljubljana
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Zadeva: Prijava Odvetniški zbornici zaradi izjav odvetnika Francija Matoza

Spoštovani!

Zaradi izjav odvetnika Francija Matoza na tiskovni konferenci Odbora 20.14
18. 8. 2014 podpredsednica Vrhovnega sodišča RS na Odvetniško zbornico
Slovenije podajam prijavo, ker ocenjujem, da gre za ravnanje odvetnika, ki ni
v skladu s pravnimi in moralno-etičnimi pravili, kot so določena v Zakonu o
odvetništvu, Statutu Odvetniške zbornice Slovenije in Kodeksu odvetniške
poklicne etike, po katerih morajo ravnati vsi odvetniki pri opravljanju svojega
poklica.

Prnem še-posebejizpostavljam izjavo odvetnika Matoza glede odločitve v 1. i.
zadevi Patria: "Kdaj bo ta odločitev, bo pa seveda odvisno tudi od drugih
okoliščin, ki so pač izven vrhovnega sodišča ne znotraj vrhovnega sodišča."

Posnetek izjave je dostopen na naslednji povezavi: http://www.siol.netlplanet-
tv/arhiv.aspx?caID=13&zaID=0&sort=1&cid=67700 (glej min: 16.22 - 16.34).

Citira na izjava odvetnika Matoza je povzeta tudi v časniku Demokracija z dne
21. 8. 2014, v članku z naslovom "Sodstvo je orodje paradržave", kjer je
navedeno, da "odvetnik predsednika SDS tudi sklepa, da vrhovno sodišče ne
bo odločalo o prekinitvi prestajanja kazni, pač pa bo o zadevi odločilo
vsebinsko. Pri tem domneva, da bo Janša v zadevi oproščen. Kdaj se bo to
zgodilo, Matoz ne more napovedati, meni pa, da bo čas odločitve odvisen od
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-'-~ okoliščin, ki so zunaj in ne znotraj vrhovnega sodišča. "To bo vsakomur jasno,
ko bo odločitev sprejeta" je dodaL"

Prav tako je v tem kontekstu treba izpostaviti naslednjo izjavo odvetnika
Matoza: "Gospe Žalik in ostalim, ki na vrhovnem sodišču o tem odločajo oz. bi
morali odločati je povsem vseeno, da dnevno kršijo pač človekove pravice."

Posnetek izjave je dostopen na naslednji povezavi:
http://www.siol.netlplanet-tv/arhiv.aspx?caID= 13&zaID=0&sort=1&cid=67700
(glej min: 15.16 - 15.27)

Izjava odvetnika Matoza je bila predvajana tudi v oddaji Žarišče na TV SL03,
dne 18. 8. 2014: "Gospe Žalik in ostalim, ki na Vrhovnem sodišču o tem
odločajo oziroma bi morali odločati, je povsem vseeno, da dnevno kršijo

~ .- - ~- ---človekove -pravice, -v'"'1em" primeru. pravico - gospoda"~Janeza--'janše -do~~"-
I učinkovitega in poštenega sojenja."
I

Posnetek je dostopen na naslednji povezavi:
htlp:llava.rtvslo.si/predvajaj/zarisce/ava2.1742911451
(glej min: 05:09 - 05:28)

Prosim, da v okviru svojih pristojnosti presodite, ali gre za ravnanje, ki je v
nasprotju z načeli in pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike oziroma za
dejanja, ki pomenijo disciplinske kršitve odvetnika.

Lepo vas pozdravljam,

pOdPredsedni~\ ~~. \:Dr.?:....sodišča RS
mag 11~
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