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KOLIKO ŽIVLJENJSKIH ZGODB 
spremljajo odvetniki? In kako spre
minjajo usode žensk in moških, ki se 
spopadajo na sodišču, da bi dokazali 
svoj prav? Odvetniki, običajni smrt
niki, družbo oblikujejo mnogo moč
neje, kot je to videti na prvi pogled, 
saj ljudem v pravnih bitkah tlakujejo 
usodo. 

Dr. Peter Čeferin je osemdesetletnik 
z iskrivo hudomušnim pogledom in 
širokim nasmehom, jezik mu teče in 
pogovor z njim je navdihujoč. Navduši 
te z osredotočenostjo na svoj svet, 
vse se vrti okoli tega in skoraj nemo 
goče ga je zvabiti drugam; ko ti to le 
uspe, te navihano, z deduktivno me
todo, tako pravi on, potegne nazaj. 
Neskončen optimist, ki ljubi življenje. 

V prijetno opremljeni pisarni sva ob  
kavici klepetala in nisem si mogla kaj, 
da ne bi brez diha sledila njegovim 
filmsko napetim prigodam. Doktor 

Čeferin ima nevidno moč in človeka 
preprosto zapelje. 

Reader's Digest: Po vrsti biografij 
ste ob svojem osemdesetem rojstnem 
dnevu izdali novo z naslovom Nes-
podobni odvetnik. Zapisala sta jo 
skupaj s Tadejem Golobom. Kaj bi 
izpostavili pri tej knjigi? 
Dr. Peter Čeferin: Ta knjiga ni samo 
moja biografija, kronika družine 
Čeferin, je analiza in kritika pravo
sodja, organov državne oblasti, kot 
sem jih doživljal v zadnjih petdesetih 
letih, odkar neprekinjeno opravljam 
odvetniški poklic. In zakaj sva s Tade
jem dala knjigi naslov Nespodobni 
odvetnik? Nekoč sva s sinom Alek
sandrom dosegla, da so v nekem pro
cesu našo stranko izpustili iz pripora. 
Sodišče v dveh letih, ki sta minili od 
vložitve obtožnice, ni bilo sposobno 
izreči sodbe – kakor določa za ➸
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Med dvema obratno 
sorazmernima  poloma je 
edini odbijač zagovornik, 
odvetnik.
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kon. Očitali so nama, da sva zavlače
vala postopek, čeprav sva uporabila 
zgolj pravna sredstva, določena z za
konom. Neki učitelj prava me je raz
glasil za nespodobnega odvetnika, 
češ da “odvetnik, ki v imenu klien
tovih koristi izrabi vse zakonite prav 
ne možnosti samo zato, da prepreči 
obsodbo, ravna neetično”. Vedno sem 
se ravnal po načelu, da je odvetniko 
va dolžnost, da stori za svojo stranko 
vse, kar zna in zmore. 
Pa če tudi ga razglasijo 
za nespodobnega! Ne 
koč so me kaznovali za 
razžalitev sodnikov, 
tožilcev, sodnih izve
dencev. V postopku, 
kjer je bil moj klient  
po mojem globokem 
prepričanju po krivici 
obsojen na trideset let 
zapora, naj bi namreč uporabljal preo
stre izraze, in ko sem izčrpal vsa 
pravna sredstva znotraj države, sem 
se obrnil na Evropsko sodišče za člo
vekove pravice, ki je letos razsodilo, 
da so mi slovenska sodišča kršila 
pravico do svobode izražanja, državo 
Slovenijo pa obsodilo, da mi mora 
plačati odškodnino za duševne bole
čine in povrnitev stroškov postopka.
In ker seveda nihče ni upal kritizirati 
najvišjega sodišča v Evropi, so mene 
ponovno obtožili nespodobnosti. 
Tudi zato se moja biografija imenuje 
Nespodobni odvetnik. 

Kdaj ste se odločili postati odvetnik 

in zakaj? 
Preden sem postal odvetnik, sem bil 
sodni pripravnik, novinar, pravnik v 
gospodarstvu. Nikoli nisem prenašal 
šefov, po številnih dramatičnih prigo
dah sem se odločil za neodvisni pok
lic odvetnika. Tudi doktorsko diserta 
cijo sem posvetil neodvisnosti odvet
niškega poklica. Kodeks odvetniške 
poklicne etike določa, da “naj odvet
nik ohrani brezpo gojno in popolno 

neodvisnost od zuna
njih vplivov, ko se odlo 
ča, kako bo najbolj pra 
vilno, odgovorno in us 
pešno zastopal stranko, 
izkazuje naj iskrenost  
in državljanski pogum”. 
Jaz k temu dodajam še 
poklicni pogum. Od 
vseh pravosodnih po 
klicev pa mi je najbližji 

poklic odvetnika – kazenskega zago
vornika. Težko sodim, še težje ob
tožujem, ko branim, pa neskončno 
uživam. 

Kakšni primeri so vam najljubši? 
Rad imam zahtevne primere. Na 
nočni omarici imam blok in svinčnik: 
ko me ponoči prešine ideja, jo zapi
šem. Nekoč sem branil nekoga, ki je 
bil obtožen, da je tihotapil ljudi, in 
moja soproga, žal že pokojna, me je 
vprašala: “Dragi, a mi lahko poveš, do 
kdaj bo ta Lončarič še spal z nama?”

Vas je bilo kdaj strah svojih strank? 
Teorija uči, da je kazenski postopek 

spopad med enormno močnejšo dr
žavo, ki ima monopol nad fizičnim 
nasiljem, na eni strani, in šibkim po
sameznikom na drugi. Med tema ne 
enakima nasprotnikoma je en sam 
odbijač, zagovornik. Ta zagovornik je 
edini obtoženčev prijatelj in med pri
jatelji ni razloga za strah. 

Imate kakšno posebno zgodbo? 
Nekoč sem zagovarjal krutega mo
rilca. Ničesar ni obžaloval. Rotil sem 
ga, naj vendar obžaluje, a je rekel: “Ne 
morem.” Kot bi imel srce iz kamna. 
Medtem ko sva stala v sodni dvorani 
in čakala na sodbo, sem bil globoko 
vznemirjen, in ko je bila sodba izre
čena, me je objel in dejal: “Ne seki
rajte se, odvetnik.” To je prišlo iz ust 
obsojenca in začutil sem ganjenost, 
saj sem se zavedel, da sem prvi človek 
v njegovem življenju, ki je poskušal 
nekaj narediti zanj. 

Kaj vas prepriča pri ljudeh z dna, 
da ste njihov zagovornik? 
Imel sem zelo živahno, divjo mladost. 
Popival sem, pretepal sem se, kršil 
javni red in mir, bil pogosto pridržan 
do iztreznitve. Družil sem se z ljudmi 
z dna in spoznal, da je vsak človek re 
zultat okolja, lopov se ne rodiš, am
pak pos taneš. Teh ljudi nihče ne mara, 
morda prav zato čutim do njih poseb 
no simpatijo. 

Sprejmete vsako stranko, ki pride k 
vam? 
Zakon o odvetništvu določa, da odvet 

nik prosto odloča o tem, ali bo sprejel 
zastopanje oziroma obrambo stranke, 
ki se je nanj obrnila. Moje stališče je 
drugačno. Odvetnik je dolžan sprejeti 
vsako stranko. Z eno samo izjemo: če 
ima negativen odnos do stranke ozi
roma do njenega domnevnega deja
nja, zaradi česar bi njegova obramba 
utegnila biti šibkejša. Nobene stranke 
še nisem odklonil. 

Katera knjiga vam je najbolj pri 
srcu. Ali morda v kakšnem knjižnem 
liku, zgodbi prepoznate svoje 
življenje? 
Zelo mi je všeč knjiga Na robu zakona 
avtorja Johna Grishama. V njej nas
topa odvetnik Sebastian Rudd, ki mi 
je karakterno blizu, brani ljudi, pred 
katerimi drugi odvetniki zaklepajo 
vrata. 

Rosjtni dan imate 28. junija, na isti 
dan kot Elon Musk. Bi šli z njim na 
Mars? 
Kolikor vem, cilj te odprave ni razis
kovanja vesolja, ampak gre za super
luksuzno turistično potovanje, ki si ga 
lahko privoščijo le milijarderji. Jasno 
je, da bi za taka potovanja zapravljena 
sredstva lahko močno prispevala k 
odpravlja nju lakote in drugih tragedij 
človeštva. Zato odklanjam take pro
jekte in jim nasprotujem. 

Zlata ribica rada pomaga ljudem. 
Kaj bi si zaželeli, če bi jo ulovili? 
Zaželel bi si, da bi ostalo v mojem 
življenju vse tako, kot je sedaj.  
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Težko sodim, še 
težje obtožujem, 
kadar branim, 
pa neskončno 

uživam. 


