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1. UVOD
Gospodarski kriminal se pojavlja v vseh oblikah in v vseh stopnjah poslovanja. Za
gospodarsko kriminaliteto so lahko odgovorne fizične in/ali pravne osebe, usmerjena pa
je lahko zoper gospodarski sistem kot celoto, gospodarske subjekte ali zoper subjekte,
ki so uporabniki blaga ali storitev iz gospodarske dejavnosti oziroma kako drugače
povezani z gospodarstvom.
Sedaj (tudi v času krize) kot še nikoli prej so se klasični primeri zlorab položaja ter
poslovnih goljufij razbohotili in profesionalizirali do te mere, da jih je zelo težko ali
nemogoče zaznati, če pa jih že zaznamo pa je po navadi prepozno, da bi jih uspeli
sankcionirati. Raziskave na področju pregona gospodarskega kriminala nam jasno
povedo, da je zaradi izjemno težke problematike odkrivanja gospodarske kriminalitete ta
statistika in z njo povezana škoda praktično neznana, saj ogromno gospodarskega
kriminala ostaja neodkritega.
Ker lahko v gospodarstvu preživijo le najbolj fleksibilni, pa tudi iznajdljivi in finančno
stabilni, se je ta miselnost (ob odpovedi morale) prenesla tudi na področje
profesionalizacije izvajanja protipravnih ravnanj na področju gospodarske dejavnosti
oziroma gospodarskega poslovanja.
Poslovna goljufija in zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti sta osrednji
kaznivi dejanji na področju gospodarske kriminalitete. Med tem, ko je poslovna goljufija
primarno usmerjena navzven, se pravi med interakcije in preslepitve med dvema
različnima poslovnima subjektoma, je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti primarno usmerjeno navznoter. Pri obeh pa je skupno, da se
prekršijo (vzpostavljena) zaupna poslovna razmerja. Poslovna goljufija je najpogostejše
kaznivo dejanje na področju gospodarske kriminalitete, iz kaznivega dejanja zlorabe
položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti pa izhaja največja povzročena škoda.
Kazensko pravne norme predstavljajo tisti družbeni mehanizem, ki kot skrajno sredstvo
razmejuje med dopustnimi ravnanji in kaznivimi ravnanji. Ravno zaradi razmejitvene
točke med kaznivim in nekaznivim je zelo pomembna vnaprejšnja določenost in
preciznost pravnih norm. Na primer blanketne dispozicije lahko hitro trčijo ob načelo
6

zakonitosti v kazenskem pravu, kot osrednjem in najpomembnejšem načelu kazenskega
prava. Ker je blanketno urejanje kazensko pravnih norm v sferi gospodarskega prava
pravzaprav nujno in neizogibno, je tej temi posvetiti posebno pozornost, predvsem skozi
sodno prakso in odločitve ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Skozi nastajanje magistrskega dela bom poskušal raziskati navedene teze predvsem
skozi sodno prakso in se usmeriti na praktično uporabnost različnih pravnih položajev, ki
jih mora pravnik prepoznavati pri svojem delu oz. delu uprave v gospodarstvu z
namenom zakonitega ravnanja pri poslovanju in izogibanja situacijam, ki bi lahko vodile
v kazenski pregon odgovornih oseb.

KLJUČNE BESEDE: gospodarski kriminal, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti, poslovna goljufija, načelo zakonitosti, sodna praksa, odločitve ustavnega
sodišča.

INTRODUCTION
Economic crime occurs in all its forms and in all stages of business. For economic crime
can be responsible natural persons or legal entities with and can be focused against the
economic system as a whole, economic entities or entities which are users of goods or
services from a business activity or otherwise related to the economy.
Now (even in times of economic crisis) like never before are classic examples of abuse
of position by business activity and business fraud, expanded and professionalized to
such an extent, that they are very difficult or even impossible to detect, but if we detect
it is usually too late to be sanctioned. Research in the field of economic crime prosecution
clarifies, that due to the extremely difficult detection of economic crime, statistics
associated with it and the damages in connection with it is virtually unknown, because
a lot of economic crime remains undiscovered.
Because survival in the economy remains only for the most flexible, resourceful and
financially stable, this mentality (in connection of the loss of the morale) has been
transferred to the area of professionalization of committing crime in the field of business
activity.

7

Business fraud and abuse of position by business activity are the two main criminal
offenses in the area of the economic crime. While the business fraud is primary focused
outwards, in the interaction between two different business entities, the abuse of
position by business activity is primarily focused inward. It is common for both that a
violation of (established) confidential business relationships takes place. Business fraud
is the most common crime in the area of economic crime, from the abuse of position by
business activity the most of the damages occur.
Criminal legal norms are the one that constitute the social mechanism as a last resort
that delimitates between lawful conduct and criminal activities. Because of the
delimitation point of the crime and impunity it is very important that advance
determination and precision of legal norms takes place. Blanket dispositions can quickly
come up against the principle of legality in criminal law, as the central and most
important principle of criminal law. In the sphere of economic law the blanket
dispositions are actually necessary and unavoidable, so this topic deserves particular
attention, especially through case law and decisions of the Constitutional Court of the
Republic of Slovenia.
Through the formation of this master's work I will try to explore that thesis mainly
through case law and to focus on the practical applicability of the various legal situations
that should be recognized if you work in legal sphere in economic activity with intention
to run business in frames of law and to avoid situations that might lead to the prosecution
of those responsible.

KEYWORDS: economic crime, business fraud, abuse of position by business activity,
principle of legality, court case law, constitutional court decisions.
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2. GOSPODARSKA KRIMINALITETA
2.1. ZNAČILNOSTI
Gospodarski kriminal je pojem za zelo raznovrstna kriminalna ravnanja oseb (pravnih,
fizičnih) pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Storilci tako ravnajo oz. delujejo v okviru
legalnega poslovanja in sicer kot posamezniki, ki ravnajo v svojo korist, ali pa kot
predstavniki gospodarskih družb, kateri želijo zagotoviti neupravičen dobiček. Statistično
gledano pa je povzročenih več kaznivih dejanj v primerih ko posamezniki ravnajo v svojo
korist in sicer z različnimi oblikami goljufij in preslepitev1.
Klasična (negospodarska) kriminaliteta je vidnejša in bolj zaznavna. Pri gospodarski
kriminaliteti posledice kriminalnega dejanja niso vedno vidne in zaznavne, ampak se te
ugotovijo oz. odkrijejo le pri pregledu poslovanja gospodarskih subjektov. Pri
gospodarski kriminaliteti lahko govorimo le o tej, ki jo zaznamo oz. obravnavamo, kar pa
je seveda odvisno od mnogih dejavnikov. O velikosti nezaznavne gospodarske
kriminalitete lahko tako le ugibamo in jo ocenjujemo.2
Najnevarnejša oblika gospodarskega kriminala je organizirana gospodarska kriminaliteta,
ki je tudi najtežja za odkrivanje in preiskovanje. Za to je značilno, da se za izvrševanje
kaznivih dejanj poveže več storilcev, ki so ustrezno organizirani. Hkrati je značilna tudi
njena mednarodna razsežnost ter velika premoženjska korist, ki izhaja iz nje. Velika
nezakonita denarna sredstva pa je potem potrebno spraviti v legalni ekonomski sistem
oz. legalizirati umazan denar na različne načine, z različnimi tehnikami in skozi različne
gospodarske in finančne subjekte. 3 To dejavnost pa imenujemo pranje denarja.4

2.2. STORILCI
Storilci gospodarske kriminalitete so večini primerov profesionalci, izobraženi, izkušeni,
strokovno podkovani in inteligentni ljudje, ki vedo kaj delajo in kakšen je njihov cilj.
Kriminalna dejanja izvršujejo v okviru poslovanja gospodarskega subjekta, tudi s

1

Povzeto po: Dvoršek A.: Kriminalistična strategija, Ministrstvo za notranje zadeve, Visoka policijsko-varnostna šola,
Ljubljana, 2001, str. 172.
2
Več o tem: Lamberger I, Gospodarski kriminal, Gradivo za predmet gospodarska kriminaliteta, Ljubljana, 2009, str. 21.
3
Več o tem: Lamberger I, Gospodarski kriminal, Gradivo za predmet gospodarska kriminaliteta, Ljubljana, 2009, str. 21
in 22.
4
Kaznivo dejanje pranja denarja je določeno v 245. členu KZ-1: Kdor denar ali premoženje, za katero ve, da je bilo
pridobljeno s kaznivim dejanjem, sprejme, zamenja, hrani, z njim razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na
drug način, določen z zakonom o preprečevanju pranja denarja, s pranjem zakrije ali poskusi zakriti njegov izvor, se
kaznuje z zaporom do petih let…
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pomočjo strokovnjakov iz različnih področij poslovanja in pravnih strokovnjakov.
Storilcev gospodarske kriminalitete se ne prime stereotip kriminalcev ali družbi nevarnih
ljudi (kot pri klasični kriminaliteti, npr. umor, posilstvo, tatvina, vlom, oborožen rop),
čeprav s svojimi kaznivimi dejanji povzročajo bistveno večjo materialno škodo kot storilci
klasične kriminalitete in pomenijo večjo nevarnost za ekonomski, pravni in socialno razvoj
vsake države.5
''Storilci gospodarskega kriminala so lahko:


posamezniki, ki so lahko povezani v kriminalno združbo in se poklicno za lastno
korist ukvarjajo z izvrševanjem kaznivih dejanj gospodarskega kriminala. Lahko
so to organizirani storilci, ki delujejo na gospodarskem področju, ali storilci, ki
delujejo kot podaljšana roka organizirane kriminalne dejavnosti na drugih
področjih;



vodstva velikih, srednjih in malih podjetij (ali drugih institucij, npr. bank
zavarovalnic), kjer se izvršujejo različne oblike podjetniškega kriminala v korist
podjetja, pri tem kršijo predpise, ki določajo pravila za izvajanje legalne poslovne
dejavnosti, vključno s fiskalnimi predpisi (davčni delikti, zlorabe subvencij) in



posamezniki, ki izkoriščajo priložnosti za kriminalno ravnanje (navadno) znotraj
oškodovanih podjetij.''6

Za kriminalno dejavnost v gospodarstvu se storilci po navadi odločajo po premisleku
oziroma tudi po predhodnem strokovnem posvetu, ko temeljito pretehtajo možnosti
oziroma verjetnost, da bo kaznivo dejanje odkrito oziroma ne bo odkrito. Če npr. davčni
zavezanec ve, da je verjetnost odkritja lažnih podatkov v davčni prijavi zelo majhna in
da je v primeru odkritja dosti možnosti, da jo bo poceni odnesel (dolgotrajni postopki,
zastaranje, pogojne obsodbe) ima ta pred seboj precej lahko odločitev. Z vzpostavitvijo
ustreznih nadzorov (pri davčnih zatajitvah), bi se npr. tehtanje med dobičkom in
tveganjem moralo izraziti v spoznanju, da je riziko prevelik.7

5

Več o tem: Lamberger I, Gospodarski kriminal, Gradivo za predmet gospodarska kriminaliteta, Ljubljana, 2009, str. 23.
Dvoršek A.: Kriminalistična strategija, Ministrstvo za notranje zadeve, Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana, 2001,
str. 178.
7
Več o tem: Mazi F.: Razmerje med preventivnimi in represivnimi intervencijami v gospodarstvu, Podjetje in delo št. 67/2003, GV založba, Ljubljana, 2003, str. 1305.
6
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2.3. PREISKOVANJE GOSPODARSKE KRIMINALITETE
Problem gospodarske kriminalitete je v njenem odkrivanju in zbiranju dokaznega
gradiva, ki je pri tej vrsti kriminalitete v obliki poslovne dokumentacije. Poslovanje
gospodarskih družb in samo področje delovanja gospodarskih družb je urejeno s
številnimi zakoni, podzakonskimi predpisi ter tudi uredbami in direktivami EU.
Preiskovalci tovrstne kriminalitete, bi zato morali zraven policijskega znanja podrobno
obvladovati tudi znanja iz področno specifičnih predpisov glede na dejavnost
gospodarskih družb, ki jih preiskujejo. Način zbiranja (listinskih) dokazov je popolnoma
drugačen kot pri zbiranju materialnih dokazov pri konvencionalnem kriminalu, ravno zato
pa imamo različne specializirane policijske enote za preiskovanje gospodarskega
kriminala. Glede na vedno večji mednarodni značaj gospodarske kriminalitete pa je nujno
povezovanje organov pregona in njihovo sodelovanje v boju proti gospodarski
kriminaliteti.8
''Tipična skupina za preiskovanje gospodarskega kriminala sestoji iz:


Veščaka za preiskovanje gospodarskega kriminala – forenzičnega računovodje,



Pravnega svetovalca – pravnika,



Revizorja – pooblaščeni revizor,



Varnostnega osebja – varnostno in/ali policijskega osebja,



Informacijskega eksperta ali računalniškega forenzika,



Specialista psihologa za medsebojne odnose,



Predstojnik poslovodstva in



Potrebni zunanji svetovalci za posebna področja.''9

''Vnovčevanje premoženjske koristi velja za eno najbolj šibkih točk klasičnega
premoženjskega kriminala. Na ukradeni plen preži policija z nadzorom storilcev
povratnikov, nadzorom kritičnih mest (komisijskih trgovin, zlatarn, sejmišč, zabavišč,
zlasti tistih, ki so vezana na nočno življenje), nadzorom ponudbe preko oglasov in
podobno. Pri gospodarskem kriminalu je vnovčevanje premoženjske koristi lažje. Poteka
kot normalni poslovni dogodek v obliki nakupov predmetov večje vrednosti, nepremičnin,
vrednostnih papirjev, bančnih depozitov in podobno. Že samo prikrivanje je lažje, saj se
8

Več o tem: Lamberger I, Gospodarski kriminal, Gradivo za predmet gospodarska kriminaliteta, Ljubljana, 2009, str. 21.
in 22 in Dvoršek A.: Kriminalistična strategija, Ministrstvo za notranje zadeve, Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana,
2001, str. 172.
9
Kolar I.: Forenzično računovodstvo v boju z gospodarskim kriminalom, Korporacijski kriminal – praktični in teoretični
vidiki, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, 2009, str. 122-123.
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korist skriva za različnimi poslovnimi stroški, ki so sicer normalni sestavni del legalnega
poslovanja. Prikaz takšnih stroškov sicer temelji na listinah z lažno vsebino, za kar pa
vedo le neposredno vpleteni udeleženci.''10
''Gospodarska kriminaliteta se od klasične kriminalitete razlikuje po splošnih značilnostih
kot tudi po postopkih in metodah preiskovanja, ki se razlikujejo od tistih, ki so značilna
za klasično kriminaliteto.
Pri preiskovanju kriminalitete se v fazi odkrivanja in zaznavanja srečujemo s tremi
pojavnimi oblikami:
1. vrsta kaznivega dejanja in storilec sta znana ob zaznavi kaznivega dejanja,
2. vrsta kaznivega dejanja je znana ob zaznavi kaznivega dejanja, storilec je
neznan,
3. vrsta kaznivega dejanja in storilec sta neznana ob zaznavi kaznivega dejanja.
Glede na to s katero izmed naštetih oblik kriminalitete se ob zaznavi srečamo, so odvisni
tudi način, tehnika in metode preiskovanja. Pri klasični kriminaliteti se najpogosteje
srečujemo z zaznavo posledice kaznivega dejanja (telesna poškodba, truplo, odvzeta
premičnina…), storilec kaznivega dejanja pa je pogosto neznan. Preiskava klasične
kriminalitete v takšnem primeru poteka na naslednji način:
1. zaznava posledice kaznivega dejanja,
2. zbiranje in evidentiranje sledov kaznivega dejanja, ki lahko služijo kot dokaz,
3. s pridobljenimi sledovi pridemo do storilca kaznivega dejanja.
Pri zaznavanju gospodarske kriminalitete pa se največkrat srečujemo s situacijo, ko
posledica kriminalnega dejanja kaže na storilca ali nek ožji krog oseb, ki bi lahko bili
storilci kaznivega dejanja, v trenutku zaznave pa še ni znano, za katero vrsto kaznivega
dejanja bi lahko šlo. Preiskava gospodarske kriminalitete v takšnem primeru poteka na
naslednji način:
1. zaznava posledice kriminalnega dejanja,
2. pregled dokumentacije gospodarskega subjekta, zbiranje obvestil in druga
kriminalno tehnična opravila nas privedejo so potencialnih storilcev oziroma
storilca kaznivega dejanja,

10

Dvoršek A.: Kriminalistična strategija, Ministrstvo za notranje zadeve, Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana, 2001,
str. 181-182.
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3. glede na status storilca, njegovo ravnanje in druge okoliščine pridemo do vrste
kaznivega dejanja, storitev katerega je storilec osumljen.''11

2.4. PREGON POSLOVNE GOLJUFIJE IN ZLORABE POLOŽAJA ALI
ZAUPANJA PRI GOSPODARSKI DEJAVNOSTI V SLOVENIJI

2.4.1. Povzetek letnega poročila o delu policije za leto 2015
Iz poročila o delu policije za leto 201512 izhajajo naslednji statistični podatki:

11

Lamberger I: Gospodarski kriminal, Gradivo za predmet gospodarska kriminaliteta, Ljubljana, 2009, str. 20.
Poročilo o delu policije za leto 2015, poročilo je objavljeno na spletnih straneh http:// www.policija.si, Ljubljana, april
2016.
12

13
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Glede na to, da so kazniva dejanja zoper gospodarstvo v osnovi specialne oblike
premoženjskih kaznivih dejanj in v večjem delu usmerjena v pridobivanje premoženjske
koristi na eni strani oziroma povzročanje premoženjske škode na drugi, je temu primerna
tudi statistka glede škode gospodarskih kaznivih dejanj. Velja omeniti, da je pravo stanje
kaznivih dejanj in povzročene škode zaradi izjemno težkega odkrivanja precej večje in
zelo težko ocenljivo, v nekaterih primerih tudi neocenljivo.

2.4.2. Povzetek poročila vrhovnega državnega tožilstva za leto 201513
Iz poročila državnega tožilstva za leto 2015 izhaja, da je temeljno kaznivo dejanje
gospodarske kriminalitete14 kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ
oziroma kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240.
členu KZ-1. Pri zlorabah položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti gre praviloma
za kvalificirane oblike teh kaznivih dejanj, ker gre za pridobljeno veliko premoženjsko
korist ali povzročeno škodo. Ta dejanja je potrebno dokazovati s pomočjo izvedencev, ki
ocenjujejo pravo vrednost premoženja, nepremičnin, deležev podjetij itd. Le včasih si je
mogoče pomagati s pridobljenimi izvedenskimi mnenji iz drugih sodnih postopkov.
Problem predstavlja tudi dejstvo, da vrednosti zemljišč in nepremičnin, kakor jih je
ovrednotila Geodetska uprava RS in so javno dostopne, ne veljajo za upoštevanja vredno
cenitev pri ugotavljanju tržnih vrednosti. Problemi se pojavljajo kadar gre za postopke
pri katerih je vključenih več držav, saj je v več primerih oteženo zbiranje in pridobivanje
podatkov in dokumentacije. Pri tovrstnih zadevah je dokumentacijo potrebno pogosto
preverjati in prevajati, kar je časovno in cenovno zahtevno. Pojavlja se problem sredstev
za ta namen in izpolnjevanje merila pravočasnosti. Pretežna večina kaznivih dejanj
povezanih z bankami, je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic. Specializirano
državno tožilstvo RS je veliko pozornost namenilo predvsem obravnavi kaznivih dejanj
na škodo bank, pri čemer gre tako za dejanja, ki so jih storili zaposleni v bankah kot tudi
dejanja t.i. zunanjih storilcev. Pri vseh navedenih kaznivih dejanjih gre za obsežne in
zahtevne zadeve, saj so povezane z obsežno dokumentacijo, ki jo je pogosto potrebno
pridobivati v tujini, potrebna pa so tudi specifična znanja s področja bančništva. Ne glede
na vse težave pa so v letu poročanja ob intenzivnem usmerjanju predkazenskih

13

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2015, Vrhovno državno tožilstvo republike Slovenije, poročilo je
objavljeno na spletnih straneh http:// www.dt-rs.si, Ljubljana, april 2016.
14
Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2015, str.: 98: ''Za gospodarsko kriminaliteto štejemo vsa kazniva
dejanja iz poglavja Kazniva dejanja zoper gospodarstvo iz 24. poglavja kazenskega zakonika, tako iz KZ kot iz KZ-1. Poleg
teh pa še kaznivo dejanje poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja iz 209. člena KZ-1 ter kaznivo dejanje
organiziranje denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo iz 212. člena KZ-1.''
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postopkov, tožilci v bančnih zadevah vložili tudi osem zahtev za preiskavo zoper 26 oseb
ter štiri obtožne akte zoper 11 oseb, kar pomeni, da se je ob koncu leta poročanja v fazi
preiskave nahajalo skupno 15 zadev zoper skupno 49 oseb, v fazi obtožbe pa skupno
pet zadev zoper 13 oseb. Skupna vrednost povzročene škode oziroma pridobljene
premoženjske koristi v navedenih zadevah znaša 138.346.000 EUR. Pri ostalih
obravnavanih kaznivih dejanjih zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
pa med izvršitvenimi oblikami tega dejanja prevladuje pridobivanje premoženjske koristi
na podlagi fiktivnih poslov in finančnih tokov, ki ne temeljijo na opravljenem prometu
blaga ali storitev, pa tudi financiranje nakupov nepremičnin z nikoli vrnjenimi krediti,
odobravanje kreditov za prevzem povezanih gospodarskih družb, pri čemer slednji krediti
prav tako niso bili vrnjeni.
Poslovna goljufija iz členov iz 228. člena KZ-1 in 234.a člena KZ je med gospodarskimi
kaznivimi dejanji najpogostejše kaznivo dejanje. Prejete ovadbe za kaznivo dejanje
poslovne goljufije so se nanašale predvsem na neizpolnitev dogovorjenih obveznosti med
gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki oziroma fizičnimi osebami (npr.:
neplačilo dobavljenega blaga, neopravljene že plačane storitve, ipd.). V številnih primerih
pa so bile družbe ali samostojni podjetniki, ki obveznosti niso izpolnili, že v času sklepanja
posla ali njegovega izvajanja v slabem finančnem in poslovnem položaju. Še vedno pa
storilci odgovornost za nastale dolgove pripisujejo finančni nedisciplini svojih poslovnih
partnerjev in slabi finančni situaciji. Izvršitvene oblike kaznivih tovrstnih kaznivih dejanj
so vsebinsko podobne, gre predvsem za lažne obljube o plačilu oziroma prikrivanje, da
obveznosti ne bodo izpolnjene. Sodišča pa postavljajo precej visoke dokazne standarde
predvsem glede dokazovanja naklepa storilca. Tako velikokrat gre za civilno pravna
razmerja med poslovnimi partnerji in ne za kaznivo dejanje, zato je bilo veliko število
ovadb zavrženih. V poslovanju med poslovnimi subjekti ni finančne discipline, na število
zadev pa vpliva tudi gospodarska situacija. Večkrat se oškodovanci raje odločijo za
kazensko ovadbo zoper storilca, saj je postopek hitrejši in cenejši, kot pa bi vložili tožbo
oziroma izvršbo na sodišče. Kot v vseh letih, vse od inkriminacije tega kaznivega dejanja,
so upniki tudi v letu 2015 marsikdaj »zlorabili« predkazenski postopek (podajali kazenske
ovadbe, saj je to za njih brezplačno) za reševanje civilno pravnih razmerij. Podane
kazenske ovadbe so tako služile predvsem kot dodaten pritisk na plačilo obveznosti,
marsikdaj tudi uspešno, čeprav so bile kasneje ovadbe zavržene. Pri tem je potrebno še
povedati, da so zneski zatrjevanega oškodovanja v ovadbah skoraj v vseh primerih
pretirani (zajemajo tudi obresti, stroške izterjav, itd ). Še vedno velja, da so ovaditelji
16

premalo skrbni pri sklepanju poslov, zlasti samostojni podjetniki in mala podjetja bonitete
sopogodbenikov ne preverjajo, pa tudi če jo, in ta ni najboljša, sprejmejo riziko, očitno
s ciljem, povečati prihodke. Značilnost pri obravnavanju ovadb poslovne goljufije je, da
je veliko število ovadb podano istočasno tako za fizične kot tudi za pravne osebe. K
velikemu številu vseh zavrženj za tovrstna kazniva dejanja prispeva tudi velik delež
zavrženj kazenskih ovadb za dejanja pravnih oseb saj so tožilci prejeli ovadbe za 806
kaznivih dejanj in jih kar za 808 zavrgli. Pri tem je pogosto šlo za pravne osebe brez
premoženja, v stečajnem postopku ali so bile že zbrisane iz registra in je bil zato
uporabljen razlog smotrnosti iz 28. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja.
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3. GOSPODARSKO KAZENSKO PRAVO
3.1. POJEM GOSPODARSKEGA KAZENSKEGA PRAVA
Za gospodarsko kazensko pravo ne obstaja enoznačna definicija, obstaja pa pravno
teoretični vsebinski opis področja, ki bi ga ta naj zajemal. Gospodarsko kazensko pravo
je v bistvu pravni odziv na gospodarsko kriminaliteto oziroma pravna panoga znotraj
kazenskega prava, ki preučuje kazniva dejanja in prekrške iz sfere gospodarstva. Za
gospodarsko kazensko pravo v praksi in teoriji praktično ne obstaja enotna definicija,
lahko pa rečemo, da gospodarsko kazensko pravo preučuje vsa kazniva dejanja, ki so
storjena v zvezi z gospodarsko dejavnostjo oz. v zvezi z gospodarskimi subjekti. Sem
uvrščamo le kazniva dejanja, izvršena pri opravljanju gospodarske dejavnosti (ali v zvezi
z njo), pri čemer se ta kriterij presoja iz zornega kota storilca. 15
''Gospodarsko kazensko pravo v ožjem pomenu je skupnost pravnih pravil, ki določajo
gospodarska kazniva dejanja, sankcije za ta dejanja ter pogoje, pod katerimi so za
gospodarska kazniva dejanja lahko odgovorne pravne in fizične osebe, v svojem širšem
pomenu, pa ta panoga zajema tudi gospodarske prekrške.''16
Evropsko sodišče za človekove pravice se je opredelilo, da sodi kategorija kaznivih dejanj,
ki jih označujemo kot prekrške, v kategorijo kazenskih zadev v smislu Evropske
konvencije za človekove pravice (EKČP), prav tako pa tudi, da je treba organe, ki vodijo
postopek o prekrških, opredeliti kot sodišča. V postopkih o prekrških morajo biti
zagotovljene garancije EKČP, zlasti 6. člen (pravica do poštenega obravnavanja). Po
EKČP se pojem kazenske zadeve razlaga zelo široko. V odločitvah Evropskega sodišča za
človekove pravice (ESČP) je jasno izraženo stališče, da morajo temeljna načela
kazenskega prava in temeljna procesna zagotovila v njem veljati ne le za kazniva dejanja,
ampak za vse vrste kaznivih ravnanj, ki so po naravi ''kazenske zadeve'', torej tudi za
prekrške.17

15
16
17

Selinšek L.: Gospodarsko kazensko pravo, GV založba, Ljubljana, 2006, str. 171.
Več o tem: Selinšek L.: Gospodarsko kazensko pravo, GV založba, Ljubljana, 2006, str. 60-61.
Več o tem: Tratar B.: Prekrški – kazensko ali upravno pravo? Podjetje in delo št. 6-7/2002, str. 1430.
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3.2. KAZNIVA DEJANJA IN PREKRŠKI
V Sloveniji imamo tako kot v večini evropskih držav dve kategoriji kaznivih ravnanj in
sicer kazniva dejanja in prekrške.18 Pri slednjih gre praviloma za blažje oblike kaznivih
ravnanj, za katere so predpisane blažje sankcije v primerjavi z kaznivimi dejanji.
V skladu z 16. členom KZ-1 je kaznivo dejanje človekovo protipravno ravnanje, ki ga
zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa
njegove znake ter kazen za krivega storilca.
V skladu z 6. členom ZP-1 je prekršek dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade,
odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj
predpisana sankcija za prekršek.
V Sloveniji, ne samo na področju kaznivih dejanj zoper gospodarstvo govorimo o t.i.
dihotomiji deliktov: kaznivih dejanj in prekrškov. O dihotomiji govorimo takrat, ko delikti
glede na značilno strukturo kazensko pravnih norm, s katerimi se določajo kazni za
protipravna dejanja, sicer tvorijo celoto, vendar pa se v preostalem po pravnem pomenu
toliko med seboj razlikujejo, da jih je treba obravnavati kot dva ločena podsistema
kazenskega prava.19
Pravo o prekrških je poleg kazenskega prava del kaznovalnega prava pravnega reda
Republike Slovenije. V tujih pravnih sistemih po katerih se klasificirajo kazniva ravnanja
delimo v dve skupini:
1. pravni sistemi ki obravnavajo prekrške kot kazniva dejanja in
2. pravni sistemi, ki prekrškov ne uvrščajo v kategorijo kaznivih dejanj, temveč v
posebno kategorijo prekrškovnih ravnanj.20
Najmanj zaželena posledica dihotomije je v primeru, da bi zakonodajalec za ista
protipravna dejanja določal hkrati kazniva dejanja in prekrške, kar bi lahko privedlo do
odstopanj od načela zakonitosti, nespoštovanja prepovedi dvojnega kaznovanja in
neenakost pred zakonom.21
18

Jakulin V.: Kazniva dejanja in prekrški zoper javni red in mir, Podjetje in delo, št. 6-7/2002, str. 1457.
Več o tem: Bele I.: Elementi protipravnosti in krivde v kazenskem pravu in pravu o prekrških, Podjetje in delo, št. 67/2002, str. 1419.
20
Več o tem: Tratar B.: Prekrški – kazensko ali upravno pravo? Podjetje in delo št. 6-7/2002, str. 1429.
21
Več o tem: Bele I.: Elementi protipravnosti in krivde v kazenskem pravu in pravu o prekrških, Podjetje in delo, št. 67/2002, str. 1419.
19
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Ustavno sodišče se je v odločbi U-I-88/07 glede prekrivanja zakonskih znakov kaznivega
dejanja

in

prekrškov

opredelilo,

da

zahteva

glede

določnosti

in

jasnosti

kazenskopravnega pravnega pravila ne pomeni le, da je mogoče določiti njegovo
vsebino, ampak tudi, da je prepoznavno v sistemu pravnih pravil in tako ločeno od
katerihkoli drugih pravil kaznovalne narave. Če bi se zakonski znaki kaznivega dejanja in
prekrška popolnoma prekrili, tako, da med njima ne bi bilo ločnic oziroma bi dispozicija
kaznivega dejanja ostala brez kakršnegakoli presežka glede na dispozicijo prekrška, bi
to ustvarjalo pravno negotovost, represivnim organom oblasti pa omogočalo arbitraren
pregon. Tak položaj bi pomenil anomijo pravnega reda, ki bi bila v nasprotju z načeli
pravne države (2. člen Ustave), posegel pa bi tudi v načelo zakonitosti v kazenskem
pravu (prvi odstavek 28. člena Ustave).

3.3. GOSPODARSTVO KOT OBJEKT KAZENSKO PRAVNEGA VARSTVA
''Gospodarski kriminal je tisti, pri katerem storilec ali več storilcev s kaznivimi dejanji na
področju gospodarskih dejavnosti ogroža premoženje znotraj gospodarskih družb ali
drugih gospodarskih subjektov ali pa s kaznivimi dejanji ogroža premoženje pri
medsebojnem gospodarskem poslovanju gospodarskih subjektov.''22
S pravnega vidika je gospodarstvo v bistvu nepretrgan pravni promet, v katerega smo
vsi bolj ali manj vpleteni. V gospodarstvu nihče ne deluje povsem individualno, ampak v
povezavi z več subjekti. Kazniva dejanja v gospodarstvu se stori v zvezi s sklepanjem in
izvrševanjem pravnih razmerij v katerih so v naprej določene pravice in obveznosti
subjektov. Za kazniva dejanja v gospodarstvu se štejejo kršitve pravil, ki veljajo v
gospodarski dejavnosti kot pravno dovoljeni dejavnosti.23
Gospodarstvo, kot temeljno vrednoto oziroma objekt kazensko pravnega varstva je treba
razumeti kot krovni izraz za skupnost vrednot in dobrin iz širše sfere gospodarstva,
razčlenjene na:


gospodarsko poslovanje, kot skupek dejavnosti, prek katerih gospodarski subjekt
uresničuje svojo osnovno funkcijo, to je opravljanje gospodarske dejavnosti na
trgu,

22

Ferlinc A: Gospodarski kriminal po spremembah kazenske zakonodaje, Podjetje in delo št. 1/1999, GV založba, Ljubljana,
1999, str. 2.
23
Več o tem: Bele I.: Subjekti kaznivih dejanj zoper gospodarstvo (aktivni in pasivni), Podjetje in delo št. 6-7/2003, GV
založba, Ljubljana, 2003, str. 1295 in 1303.
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odnose med gospodarskimi subjekti, ki zajemajo tržna razmerja oz. razmerja, ki
nastanejo med tržnimi udeleženci kot posamezniki, ki vzpostavljajo medsebojne
premoženjske odnose, ki jih ureja zlasti obligacijsko pravo in



Odnose v gospodarskih subjektih, ki obsegajo poklicno etiko oseb znotraj
gospodarskega subjekta in izvirajo iz njihovih dolžnosti do gospodarskega
subjekta na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na podlagi drugega pravnega
temelja.24

3.4. SVOBODNA GOSPODARSKA POBUDA
3.4.1. Svobodna gospodarska pobuda in ultima ratio kazensko
pravnega urejanja
V skladu z 74. členom Ustave RS je gospodarska pobuda svobodna25, a je ta vendarle
omejena s predpisi na področju statusnega, civilnega in tudi kazenskega prava.
Tako kot v primeru, da kazenski zakonik inkriminira določeno ravnanje in s tem posega
v kako človekovo pravico ali svoboščino, (lahko) gre v primeru gospodarskih kaznivih
dejanj ravno tako za poseganje v pravico do svobodne gospodarske pobude.
Eno od vprašanj, pri katerih mora v pravni državi26 biti upoštevano, je uporaba kazensko
pravne prisile, ki se uporablja samo zaradi varovanja pravnih vrednot in še to s
pridržkom, da je ustrezno dozirana. Pogoj, da se kazenska prisila lahko uporabi le kadar
in kolikor je to potrebno, je treba razumeti v smislu, da se prisila šteje za ultima ratio v
mejah pooblastil države, se pravi, da tukaj ni odločilno le varstvo vrednot ampak tudi
sorazmerje med njihovo ogroženostjo.
Se pravi, da se kazenska prisila uporablja le v primeru:


da se ogroženost ne more odvrniti z drugačnim ukrepanjem države in

24

Več o tem: Selinšek L.: Gospodarsko kazensko pravo, GV založba, Ljubljana, 2006, str. 166-167.
74. člen URS: ''(1) Gospodarska pobuda je svobodna. (2) Zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih
organizacij. Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. (3) Prepovedana so dejanja nelojalne
konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco.''
V sklepu št. U-I-67/95 je Ustavno sodišče celo izrecno poudarilo, da je po prvem odstavku 74. člena Ustave gospodarska
pobuda svobodna in da ta ustavna pravica zagotavlja vsem gospodarskim subjektom avtonomijo oziroma pravico do
svobodne izbire dejavnosti, ne glede na velikost, statusno obliko ali druge značilnosti.
26
Načelo pravne države posamezniku med drugim zagotavlja varnost pred samovoljnimi, nezakonitimi in čezmernimi
posegi kazenskega represivnega aparata. V kazenskem materialnem pravu je varstvo pred takimi posegi posebej
zagotovljeno z načelom zakonitosti.
25
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takrat ko o upravičenosti kazensko pravne prisile ni moč dvomiti.27

Kot pri naravnih stvareh lahko tudi pravo deluje v želeni smeri, če se uporablja pri jasnih
znakih ogroženosti in v pravem odmerku, nasprotnem primeru28 (nejasna ogroženost,
prevelik odmerek) pa pride do pogubnega nasprotnega učinka.29

3.4.2. Načelo pravne države in načelo zakonitosti v smislu omejitve
kazensko pravne represije
''Pri oblikovanju kazenskega prava in njegovi uporabi sta zakonodajalec in sodnik vezana
na določena temeljna načela. Med njimi sta še posebno pomembni načelo zakonitosti in
načelo krivdne odgovornosti. Načelo zakonitosti zahteva: da se sme kazniva dejanja in
kazenske sankcije določati le v naprej (prepoved retroaktivnosti), z zakonom, ki mora
biti pisen, jasen in določen ter katerega vsebino ni dopustno širiti v škodo storilca na
podlagi sklepanja po podobnosti (prepoved analogije).''30
Ustavno sodišče se je v odločbi U-I-172/94 opredelilo, da načelo pravne države zahteva,
da je zakonska ureditev dovolj jasna in nedvoumna, torej taka, da zagotavlja varovanje
pravic in onemogoča zlorabo zakonskih določb.
Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-335/02 glede načela zakonitosti31 poudarja, da načelo
zakonitosti postavlja več pogojev32 za uporabo kazenskopravne represije, in sicer:

27

Kazensko pravo v sodobni, demokratično zasnovani družbi je skrajnje sredstvo družbe, sredstvo, ki ga država in pravni
red uporabita, ko izčrpata vse druge možnosti, in ki ga tudi takrat, ko ga uporabita, uporabita modro, v zmernem obsegu
in količini. Šelih A.: Kazensko pravo kot zakonsko pravo, Pravna praksa št. 46/2004, GV založba, Ljubljana, 2007, str. 23.
28
V preteklosti so namreč totalitarni družbeni sistemi pokazali, da pretirana uporaba tako nasilnega sredstva, kot je
kazensko pravo po svoji naravi, ne pelje do zmanjšanja (ampak v najboljšem primeru le do prikritja) kriminalitete - ki
lahko nato ob spremenjenih družbenih pogojih izbruhne z vso silovitostjo. Šelih A.: Kazensko pravo kot zakonsko pravo,
Pravna praksa št. 46/2004, GV založba, Ljubljana, 2007, str. 23.
29
Več o tem: Bele I: Kazenski zakonik s komentarjem, Splošni del, GV založba, Ljubljana, 2001, str. 36-37.
30
Ambrož M: Kazensko materialno pravo, Splošne predpostavke kaznivosti, 3. Spremenjena izdaja vključuje novelo KZ1B, GV založba, Ljubljana, 2013, str. 1.
31
Glede načela zakonitosti je ustavni sodnik dr. M. Zupančič v ločenem mnenju glede odločbe ustavnega sodišča Up40/94 zapisal naslednje: ''Vloga materialnega kazenskega prava namreč ni v pozitivnem normiranju družbene represije
družbi nevarnega ravnanja, ampak predvsem v (negativnem) normiranju omejitve kaznovalne oblasti države. Načelo
zakonitosti iz katerega v edini določbi, ki zadeva materialno kazensko pravo, izhaja tudi Ustava v svojem 28. členu, ko
pravi, da "zakon določa," kaj je kaznivo ima za svoj v doktrini nesporen namen omejiti to kaznovalno oblast. Kazenskega
prava ne potrebuje niti policija, niti tožilstvo, niti ga ne potrebujejo sodišča. Vsi ti eksponenti represivne oblasti države bi
svoje funkcijo laže opravljali, če jih v tem ne bi omejevalo prav omenjeno načelo zakonitosti. Kazenski zakon pa potrebuje
obdolženec, ki ga pred samovoljnim kaznovanjem lahko zavaruje le stroga razlaga kazenskega zakona.''
32
Iz načela zakonitosti za zakonodajalca izhajajo predvsem štiri vrste obveznosti, tako Bele I: Kazenski zakonik s
komentarjem, Splošni del, GV založba, Ljubljana, 2001, str. 30. Enako (štiri razsežnosti načela zakonitosti) tudi Ambrož
M: Kazensko materialno pravo, Splošne predpostavke kaznivosti, 3. Spremenjena izdaja vključuje novelo KZ-1B, GV
založba, Ljubljana, 2013, str. 1. in (elementi načela zakonitosti) Bavcon L., Šelih A.: Kazensko pravo, splošni del, Peta
izdaja, Uradi list Republike Slovenije, Ljubljana, 2009, str. 124-126.
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1. prepoved določanja kaznivih dejanj in kazni s podzakonskimi akti ali z običajnim
pravom (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta);
2. prepoved analogije33 pri ugotavljanju obstoja kaznivih dejanj in izrekanju kazni
(nullum crimen, nulla poena sine lege stricta);
3. prepoved določanja kaznivih dejanj in kazni s pomočjo praznih, nedoločljivih ali
nejasnih pojmov (nullum crimen, nulla poena sine lege certa);
4. prepoved povratne veljave predpisov, ki določajo kazniva dejanja in kazni zanje
(nullum crimen, nulla poena sine lege praevia).

3.5. GOSPODARSKA DEJAVNOST

3.5.1. Opredelitev pojma gospodarske dejavnosti skozi veljavnost
Kazenskega zakonika RS
Kazenski zakonik

Pojem gospodarske dejavnosti

Veljavnost
pojma

KZ
(Uradni list RS, št.
63/94)

126. člen KZ (5. odstavek)
Za gospodarsko dejavnost po KZ se šteje:
1) proizvodnja in promet blaga, opravljanje storitev na trgu, bančno in
drugo finančno poslovanje;
2) vodenje in sodelovanje pri upravljanju, zastopanju in nadzorstvu v
prejšnjih točkah navedenih dejavnosti.

od 1.1.1995
do 4.5.2004

Ne spreminja pojma gospodarske dejavnosti

/

Ne spreminja pojma gospodarske dejavnosti

/

KZ-B (Uradni list RS, št.
40/04)

126. člen (5. odstavek) KZ
Za gospodarsko dejavnost po KZ se šteje:
1) proizvodnja in promet blaga, opravljanje storitev na trgu, bančno in
drugo finančno poslovanje;
2) opravljanje dejavnosti, poklica ali nalog, za katere je predpisano ali
dogovorjeno plačilo;
3) vodenje in sodelovanje pri upravljanju, zastopanju in nadzorstvu v
prejšnjih točkah navedenih dejavnosti.

od 5.5.2004
do
31.10.2008

KZ-1
(Uradni list RS 55/2008)

Ne opredeljuje več pojma gospodarske dejavnosti – pravna
praznina (od 1.11.2008 do 14.5.2012)

/

Popravek (Uradni list
RS, št. 70/94
KZ-A (Uradni list RS, št.
23/99)

Analogija legis – zakonska analogija: kazensko pravna norma se raztegne tudi na primere, ki jih zakon izrecno ne
navaja, so pa podobni tistim, ki so obseženi v omenjeni normi. Analogija juris – pravna analogija: za kaznivo dejanje se
šteje tudi kakšno dejanje, ki ni zapisano v zakonu, iz splošnih pravnih načel pa bi izhajalo, da je družbi nevarno. Analogija
intra legem – zakonodajalec je v opisu kaznivega dejanja navedel izrecno nekaj njegovih znakov, ne pa vseh, ki bi se
lahko pojavili. Bavcon L., Šelih A.: Kazensko pravo, splošni del, Peta izdaja, Uradi list Republike Slovenije, Ljubljana, 2009,
str. 125.
33
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Popravek / (Uradni list
RS, št. 66/2008)
KZ-1A / (Uradni list RS,
št 39/09)

Ne odpravlja pravne praznine

/

Ne odpravlja pravne praznine

/

Odpravlja pravno praznino pojma gospodarske dejavnosti:
99. člen KZ-1,10. odstavek:
Za gospodarsko dejavnost po KZ-1 se šteje:
1) vsaka dejavnost, ki se opravlja proti plačilu na trgu;
2) vsaka dejavnost, ki se za dogovorjeno ali predpisano plačilo opravlja
poklicno ali organizirano.

KZ-1B / (Uradni list RS,
št. 91/11)

99. člen KZ-1, 11. odstavek:
Za opravljanje gospodarske dejavnosti oziroma gospodarsko
poslovanje po KZ-1 se štejejo:
1) izvajanje, upravljanje, odločanje, zastopanje, vodenje in nadziranje
v okviru dejavnosti iz desetega odstavka tega člena;
2) upravljanje nepremičnin, premičnin, denarnih sredstev, dohodkov,
terjatev, kapitalskih naložb, drugih oblik finančnega premoženja ter
drugih sredstev pravnih oseb javnega ali zasebnega prava,
razpolaganje s temi sredstvi in nadzorstvo nad njimi.

KZ-1C / (Uradni list RS,
št. 54/15)
KZ-1D / (Uradni list RS,
št. 38/16)

od
15.5.2012
naprej

Ne spreminja pojma gospodarske dejavnosti

/

Ne spreminja pojma gospodarske dejavnosti

/

Kot je razvidno iz zgornje tabele je novi kazenski zakonik (KZ-1) v primerjavi s prejšnjim
(KZ) opustil opredelitev pojma gospodarske dejavnosti, ki je v različnih inačicah zakonski
znak več kaznivih dejanj iz poglavja ''Kazniva dejanja zoper gospodarstvo''. Opredelitev
gospodarske dejavnosti v KZ-1 naj ne bi bilo več potrebno, ker gre za uveljavljeni pravni
pojem34.
Navedena (ne)ureditev (pravna praznina) pa je povzročala številne dvome in negotovosti
v sodni praksi, hkrati pa je bila tudi sistemsko nesprejemljiva35. Tako smo iz urejenega
pojma gospodarske dejavnosti (KZ) do prišli do pravne praznine oz. do blanketne pravne
norme oz. napotitve, o kateri se je morala izreči sodna praksa. Navedeno pravno
praznino je tako (v naprej) odpravila KZ-1B, s tem, da je ta novela sledila prejšnji ureditvi
(KZ) in uveljavljeni sodni praksi.
Glede na to, da sta z KZ-1B bili uvedeni novi opredelitvi gospodarske dejavnosti in
opravljanja gospodarske dejavnosti oziroma gospodarskega poslovanja ju v skladu s
34

Več o tem: Jenull, H.: Pomen in razlaga pojmov gospodarskega prava kot znakov kaznivih dejanj, Pravosodni bilten, št.
2/2010, str. 11-20.
35
Iz predloga zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika – splošni del (KZ-1B), gradivo z dne 27.12.2010
izhaja da ne opredelitev gospodarske dejavnosti tudi ni v skladu z zahtevami iz mednarodno sprejetih obveznosti Republike
Slovenije na področju korupcije, saj ne omogoča učinkovitega pregona na področju neprofitnih nalog, ki so izrazito
izpostavljene možnosti aktivnega in pasivnega podkupovanja. Ta dejanja namreč, če ne gre za čista uradna dejanja,
nimajo kazenskopravnega varstva, ker ne sodijo k gospodarskemu poslovanju v čistem podjetniškem smislu tega pojma
(poslovanja). Po drugi strani pa lahko gre tudi pri takih nalogah za očitne in merljive zasebne koristi, ki so v nasprotju s
pravili odplačnega poslovanja primerljivega s pravnimi osebami in podjetniki, ki so formalno ustanovljeni kot gospodarski
subjekti.
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pravilom, da se za kaznivo dejanje primarno uporablja zakon, ki je veljal v času izvršitve
dejanja, pa se v odprtih postopkih nanju ne bo mogoče sklicevati kot na veljavno pravo.

3.5.2. Razčlenitev pojma gospodarske dejavnosti po KZ-1
V KZ-1 je gospodarska dejavnost (kot bo razvidno v nadaljevanju) zelo široko
opredeljena. Iz zakonskega besedila in predloga KZ-1B je razviden namen oz. potreba
za tako široko urejanje. Praksa je namreč pokazala neučinkovit pregon pri
negospodarskih in nepridobitnih dejavnosti. S tem se je razširil tudi domet kaznivih
dejanj katerih zakonski znak sta ta pojma gospodarske dejavnosti in opravljanja
gospodarske dejavnosti oz. gospodarskega poslovanja tudi na negospodarske in
nepridobitne dejavnosti.
Za gospodarsko dejavnost se v skladu z 10. odstavkom 99. člena KZ-1 šteje:
1. vsaka dejavnost, ki se opravlja proti plačilu na trgu:


v KZ-1 je tako uveljavljeno splošno merilo pridobitne dejavnosti (na trgu in
proti plačilu), ki je izhodišče tudi za sorodne opredelitve v ZGD-1 in OZ
(odplačnost in tržnost).



statusna oblika pri tem ni pomembna. Lahko gre za lahko gre za gospodarske
družbe, zavode, samostojne podjetnike posameznike, posameznike, ki
samostojno opravljajo dejavnost (kmetje, zdravniki, notarji, odvetniki ipd.),
sem pa sodijo tudi javni zavodi, zadruge, ustanove, društva, združenja ipd.,
če opravljajo svojo (neprofitno) dejavnost po komercialnih načelih oz.
dejansko na pridobiten način, ali pa občasno ali vzporedno opravljajo tudi
pridobitno dejavnost.36

2. vsaka dejavnost, ki se za dogovorjeno ali predpisano plačilo opravlja poklicno ali
organizirano:

36

Več o tem: Selinšek L., Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (1. del), Pravna praksa št. 35/2012, GV
Založba, Ljubljana, 2012, str. 22-24.
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ta točka pa zraven 1. točke, 10. odstavka, 99. člena KZ-1 zajema tudi vsako
drugo dejavnost, ki ni (izvirno) pridobitna se pa opravlja kot urejen podjem,
se pravi poklicno ali organizirano ter na podlagi dogovorjenega ali
predpisanega plačila, ki je lahko komercialno ali proračunsko37.



Tipični primeri tovrstne dejavnosti so šole, vrtci, zdravstveni domovi,
bolnišnice, humanitarne organizacije, društva ipd., in sicer v delu v katerem
nastopajo kot neprofitni subjekti.



Z navedeno točko oz. tovrstnim opisom dejavnosti se omogoča, da bodo
kot kazniva dejanja obravnavane različne kršitve, ki sodijo v širši pojem
zlorabe položaja in pooblastil ali med koruptivna dejanja na področjih, ki
niso izvirno gospodarska, zaradi dogovorjenega ali predpisanega plačila
(predvsem v primerih proračunskega ali javnega financiranja), pa lahko
imajo na teh področjih storjena dejanja enake učinke okoriščanja oz.
oškodovanja. Gre za primere pri zlorabah ali podkupovanju v zdravstveni
ali športni dejavnosti, na področju izobraževanja, raziskovanja in pri drugih
oblikah delovanja zunaj gospodarstva. Take dejavnosti so organizirane na
načelih nepridobitnosti, ki pa omogočajo okoriščanje s kršitvijo pravil, ki jih
formalno ni mogoče prištevati k uradovanju oz. nimajo narave izvajanja
javnih pooblastil, zaradi dogovorjenega ali predpisanega plačila ob
omejenem dostopu, pa so podani ekonomski pogoji za smiselno enako,
protipravno ravnanje kot velja v gospodarski dejavnosti38.

''Ali gre v konkretnem primeru za opravljanje gospodarske dejavnosti po prvi ali po drugi
točki (alineji) desetega odstavka 99. člena KZ-1, je torej odvisno od okoliščin
konkretnega primera. Kadar bodo v kaznivo dejanje vpleteni subjekti, ki so po naravi in
zakonu ustanovljeni zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti (predvsem gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo
dejavnost), umestitev njihove dejavnosti v prvo točko desetega odstavka 99. člena KZ1 ne bi smela biti problematična. Kadar pa bodo udeleženi subjekti, ki lahko po naravi
opravljajo tako pridobitno kot tudi nepridobitno dejavnost (na primer javni zavodi,

37

Več o tem: Selinšek L., Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (1. del), Pravna praksa št. 35/2012, GV
Založba, Ljubljana, 2012, str. 22-24.
38
Povzeto po: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika – splošni del (KZ-1B), gradivo z dne
27.12.2010.
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društva), pa bo treba na podlagi preučitve vseh okoliščin primera presoditi, ali je bilo
dejanje izvršeno pri opravljanju pridobitne dejavnosti ali pa pri opravljanju osnovne
(poklicne oziroma organizirane) dejavnosti takega subjekta, za katero ta dobiva
plačilo.''39

3.5.3. Razčlenitev pojma opravljanja gospodarske dejavnosti oz.
gospodarskega poslovanja po KZ-1
Pojma gospodarske dejavnosti in pojem opravljanja gospodarske dejavnosti oz.
gospodarskega poslovanja sta tesno povezana, ker je zakonski znak večine kaznivih
dejanj zoper gospodarstvo opravljanje gospodarske dejavnosti oz. gospodarsko
poslovanje, ne pa sama gospodarska dejavnost kot taka.
Definiranje pojma opravljanja gospodarske dejavnosti oz. gospodarskega poslovanja v
11. odstavku 99. člena KZ-1 je namenjeno definiranju načinov opravljanja dejavnosti na
konkretni ravni, z vidika oseb, ki znotraj gospodarskih subjektov gospodarsko dejavnost
konkretno izvajajo. Na ta način se pojem (področje) gospodarske dejavnosti, kot okvir v
oz. na katerem se uresničujejo znaki gospodarskih kaznivih dejanj, jasno loči od ravnanja
posameznikov, ki to dejavnost izvršujejo.
Za opravljanje gospodarske dejavnosti oziroma gospodarsko poslovanje se v skladu z
11. odstavkom 99. člena KZ-1 šteje:
1. izvajanje, upravljanje, odločanje, zastopanje, vodenje in nadziranje v okviru
dejavnosti iz 10. odstavka 99. člena KZ-1:


''Ta opredelitev ne pušča dvoma o tem, da opravljanje gospodarske dejavnosti
oziroma gospodarsko poslovanje ne zajema le golega sklepanja poslov oziroma
neposrednega izvrševanja poslovne, finančne ali druge tržne funkcije, ampak
pravzaprav vse dejavnosti oziroma opravila, ki so povezana z delovanjem
subjekta, ki opravlja gospodarsko dejavnost, oziroma služijo gospodarskemu
namenu v najširšem smislu.''40

39

Selinšek L., Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (1. del), Pravna praksa št. 35/2012, GV Založba,
Ljubljana, 2012, str. 22-24.
40
Selinšek L., Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (1. del), Pravna praksa št. 35/2012, GV Založba,
Ljubljana, 2012, str. 22-24.
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2. upravljanje nepremičnin, premičnin, denarnih sredstev, dohodkov, terjatev,
kapitalskih naložb, drugih oblik finančnega premoženja ter drugih sredstev
pravnih oseb javnega ali zasebnega prava, razpolaganje s temi sredstvi in
nadzorstvo nad njimi:


Točka 2 predstavlja dopolnitev točke 1, s katero se zagotavlja kazenskopravno
varstvo na področju gospodarjenja z javnimi sredstvi (javnim premoženjem), ne
glede na organizacijsko obliko v kateri se nahaja, če gre za zlorabe ali druga
protipravna dejanja iz poglavja zoper gospodarstvo, ki glede na naravo
zaupanega razmerja ne predstavljajo izvrševanja pooblastil državne uprave (v
smislu regulatornih odločitev, upravnih dejanj), ker sodijo med akte poslovanja
(gospodarjenja).
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4. KAZNIVO DEJANJE POSLOVNE GOLJUFIJE
4.1. Uvod
Kaznivo dejanje poslovne goljufije je najpogostejše kaznivo dejanje na področju kaznivih
dejanj zoper gospodarstvo in je primarno usmerjeno na interakcije med gospodarskimi
subjekti. Poslovna goljufija je bila inkriminirana leta 1999 z novelo KZ-A.
Poslovna goljufija je po 228. členu KZ-1 posebna (specialna) oblika kaznivega dejanja
goljufije iz 211. člena KZ-141. Razlika med njima42 je v tem, da je kaznivo dejanje
poslovne goljufije možno storiti le pri opravljanju gospodarske dejavnosti43 ter da pri tem
kaznivem dejanju ni potrebno, da bi storilec zasledoval goljufivi namen že od vsega
začetka, torej od sklenitve posla, temveč je izvršitev dejanja možna tudi med njegovim
izvajanjem.44
Poslovna goljufija je tista goljufija, pri kateri storilec ali več storilcev na področju
gospodarskega poslovanja goljufa osebe znotraj gospodarskega subjekta ali pa v
poslovanju z drugimi gospodarskimi subjekti in fizičnimi osebami goljufa osebe v teh
gospodarskih subjektih ali fizične osebe same. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je
glavna značilnost povzročitev zmote pri oškodovancu. Ker pa je zmota psihološki pojem,
pa je potrebno upoštevati, da so le osebe - ljudje lahko v zmoti, ne morejo pa biti v zmoti
sami gospodarski subjekti, če jih obravnavamo kot nekakšen depersonaliziran nadpojem,
ne da bi pri tem upoštevali, da vse gospodarske in druge odločitve sprejemajo fizične
osebe ali druge osebe, ki sestavljajo t.i. managerski sloj45.
Za poslovno goljufijo gre običajno takrat, kadar pri poslovanju storilec naklepno preslepi
drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da ne bodo
mogle biti izpolnjene kasneje, pa si, zaradi neizpolnitve obveznosti, pridobi premoženjsko
korist ali drugemu povzroči škodo.
41

Člen 211 KZ-1, 1. odstavek: Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi
koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta
v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let.
42
I Ips 361/2004.
43
Iz sodbe I Ips 84/2009 izhaja, da pri gospodarski dejavnosti ne gre le za neposredno zadovoljevanje potreb s
proizvodnjo, prometom, trgovino, ampak tudi za opravljanje raznih podjetniških funkcij, ki niso neposredno vezane na
zadovoljevanje družbenih potreb.
44
Iz tega razloga je prišlo do inkriminacije poslovne goljufije, saj običajna neizpolnitev pogodbe zaradi nezmožnosti ali
namerne kršitve pogodbe še ni pomenila kaznivega dejanja, če ni bilo goljufivega namena ob sklenitvi pogodbe. Nepošteni
udeleženci poslovnega prometa so tako lahko npr. pridobili zaupanje poslovnega partnerja, s tem, da so v celoti in
pravočasno poravnali nekaj začetnih obveznosti in se tako tudi učinkovito izognili kazensko pravnim posledicam.
45
I Kp 624/2008.
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Načini preslepitve so lahko različni. Pogosto gre za ustvarjanje lažnih predstav o
preteklem uspešnem poslovanju, navedbe o (ne)obstoju določenih okoliščin ali za
zagotavljanje, da je posel zanesljiv, čeprav v resnici ni. Najpogosteje gre za lažna
zagotovila, da bo dobavljeno blago plačano. Med goljufivim namenom storilca in
nastankom protipravne korist storilca oz. nastankom škode pa mora biti podana vzročna
zveza. 46

Kot izhaja iz že omenjenega poročila vrhovnega državnega tožilstva so se prejete ovadbe
za kaznivo dejanje poslovne goljufije nanašale predvsem na neizpolnitev dogovorjenih
obveznosti med gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki oziroma fizičnimi
osebami (npr.: neplačilo dobavljenega blaga, neopravljene že plačane storitve, ipd.).

4.2. Opis kaznivega dejanja po kazenskem zakoniku RS
Kazenski zakonik
KZ
(Uradni list RS, št.
63/94)
Popravek (Uradni list
RS, št. 70/94

Opis kaznivega dejanja poslovne goljufije

Veljavnost

(''navadna'' goljufija je inkriminirana z 217. členom KZ)

Ni inkriminirana

/

/

/

Inkriminacija poslovne goljufije

KZ-A (Uradni list RS,
št. 23/99)

KZ-B (Uradni list RS,
št. 40/04)

Poslovna goljufija
234.a člen KZ
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali
izvajanju pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo
obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo ali ne
bodo mogle biti izpolnjene, zaradi delne ali celotne neizpolnitve
obveznosti pa nastane za stranko ali koga drugega premoženjska
škoda, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika
premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
Poslovna goljufija
234.a člen KZ
1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali
izvajanju pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo
obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo ali ne
bodo mogle biti izpolnjene, zaradi delne ali celotne neizpolnitve
obveznosti pa nastane za stranko ali koga drugega premoženjska
škoda, se kaznuje z zaporom do petih let.

od
23.4.1999
do
4.5.2004

od 5.5.2004
do
31.10.2008
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I Ips 84/2009: …Nastanek škode pa mora biti vedno pogojen z dejanjem storilca, kar pomeni, da mora biti med
goljufivim ravnanjem storilca in nastankom škode podana vzročna zveza. Zakonski tekst namreč ne predvideva nekega
aktivnega ravnanja oškodovanca kot posledico storilčevih aktivnosti (tako kot pri kaznivem dejanju goljufije, kjer pretežni
del aktivnosti s katerimi nastane škoda, izvrši oškodovanec sam). Okoliščina, da je preslepitev storjena pri opravljanju
gospodarske dejavnosti, že sama po sebi pomeni, da je oškodovanca lažje preslepiti…
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KZ-1
(Uradni list RS 55/2008)

(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika
premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
(3) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena nastala
majhna premoženjska škoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do enega leta.
Poslovna goljufija
228. člen KZ-1
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali
izvajanju pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo
obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo ali ne
bodo mogle biti izpolnjene, zaradi delne ali celotne neizpolnitve
obveznosti pa si pridobi premoženjsko korist ali nastane za stranko ali
koga drugega premoženjska škoda, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka pridobljena velika
premoženjska korist ali nastala velika premoženjska škoda, se storilec
kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena pridobljena
majhna premoženjska korist ali nastala majhna premoženjska škoda,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Popravek / (Uradni list
RS, št. 66/2008)
KZ-1A / (Uradni list RS,
št 39/09)
KZ-1B / (Uradni list RS,
št. 91/11)
KZ-1C / (Uradni list RS,
št. 54/15)
KZ-1D / (Uradni list RS,
št. 38/16)

od
1.11.2008
naprej

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Člen 228 KZ-1 se deli na tri odstavke. V prvem odstavku je vsebovano temeljno kaznivo
dejanje poslovne goljufije, katerega posledica je pridobitev premoženjske koristi ali
premoženjske škode za stranko ali koga drugega. V drugem odstavku je opredeljeno
kaznivo dejanje s hujšo posledico, ki se kaže v veliki pridobitvi premoženjske koristi ali v
veliki premoženjski škodi. V tretjem odstavku pa je opredeljena milejša oblika kaznivega
dejanja, ki je podana, če je posledica poslovne goljufije majhna premoženjska korist ali
majhna premoženjska škoda. V opisu kaznivega dejanja poslovne goljufije po 228. členu
KZ-1 ni blanketnih napotitev.47
Opis kaznivega dejanja poslovne goljufije predstavlja alternativno dispozicijo t.j.
dispozicijo, ki pove, da se kaznivo dejanje lahko stori na dva ali več načinov, torej z
dvema ali več različnimi ravnanji oz. izvršitvenimi dejanji. V primeru alternativne
dispozicije zakon zajame vse možne primere ali pa hoče, da sta kazniva samo dva oz.
tisti načini, ki jih je zakon navedel, ne pa tudi druge možne storitve ali opustitve.48

47

Več o tem: Selinšek L., Gospodarsko kazensko pravo, GV založba, Ljubljana, 2006, str. 375.
Več o tem: Bavcon L., Šelih A.: Kazensko pravo, splošni del, Peta izdaja, Uradi list Republike Slovenije, Ljubljana, 2009,
str. 186.
48
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Glede same premoženjske škode so zelo pomembni razmejitveni zneski te škode, saj je
od teh zneskov odvisna višina kazni v konkretno obravnavanem primeru. V 9. odstavku
99. člena KZ-1 so določeni zneski, ki razmejujejo majhno, večjo in veliko premoženjsko
škodo/korist. Pri majhni premoženjski koristi/škodi znesek škode ne presega 500 EUR,
pri večji premoženjski koristi/škodi znesek škode presega 5.000 EUR, pri veliki
premoženjski koristi/škodi pa znesek škode presega 50.000 EUR.

4.3. Storilec
Kaznivo dejanje poslovne goljufije lahko stori:
1. oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnosti49 in
2. oseba ki sodeluje pri opravljanju gospodarske dejavnosti s pooblastili za
sklepanje pogodb in poslov.
Ob tem je treba omeniti, da je za kaznivo dejanje poslovne goljufije v skladu z Zakonom
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja lahko odgovorna tudi pravna oseba.50
Ob tem je seveda jasno, da kaznivega dejanja ne stori odgovorna oseba, ampak storilec
v imenu odgovorne osebe.51
Iz sodbe sodišča II Kp 85411/2010 izhaja, da je škoda zaradi ravnanja obdolženega
(neplačilo računov) nastala oškodovancu, zato jo je obdolženec kot storilec kaznivega
dejanja dolžan povrniti. Zaradi njegovega ravnanja je družba, ki je odgovorna za kaznivo
dejanje po v izreku sodbe navedenih določilih ZOPOKD (obdolženec pa je bil tisti, ki je
bil zadolžen za to, da se plačilo računov izvrši), pridobila premoženjsko korist, hkrati pa
je obdolženec s svojim ravnanjem oškodovancu povzročil škodo.

49

Sodba I Ips 25746/2013-69: Storilec kaznivega dejanja poslovne goljufije je lahko vsakdo, ki dejansko opravlja
gospodarsko dejavnost, ne glede na status. Sodba I Ips 24809/2010-143: pogoj opravljanja gospodarske dejavnosti se
zahteva za storilca, medtem ko se za drugo pogodbeno stranko oziroma drugo osebo, ki jo storilec preslepi, ta pogoj ne
zahteva. Ali tudi ta oseba opravlja gospodarsko dejavnost, za obstoj tega kaznivega dejanja ni pomembno.
50
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja – ZOPOKD (Uradni list RS, št. 59/99, 12/2000, 50/2004, 65/2008,
57/2012). V skladu z 9. točko, 25. člena ZOPOKD so pravne osebe odgovorne za ta kazniva dejanja iz posebnega dela
Kazenskega zakonika in sicer iz 24. poglavja za kazniva dejanja po 225. do 250. členu, med katere spadata tudi kaznivi
dejanji poslovne goljufije in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.
51
V skladu z 4. členom ZOPOKD je za kaznivo dejanje, ki ga je storilec storil v imenu, na račun ali v korist pravne osebe,
ta pravna oseba kazensko odgovorna: (1) če pomeni storjeno kaznivo dejanje izvršitev protipravnega sklepa, naloga ali
odobritve njenih vodstvenih ali nadzornih organov; (2) če so njeni vodstveni ali nadzorni organi vplivali na storilca ali mu
omogočili, da je storil kaznivo dejanje; (3) če pridobi protipravno premoženjsko korist iz kaznivega dejanja ali predmete,
nastale s kaznivim dejanjem; (4) če so njeni vodstveni ali nadzorni organi opustili dolžno nadzorstvo nad zakonitostjo
ravnanja njim podrejenih delavcev.
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4.4. Izvršitveni načini
''Izvršitvena načina poslovne goljufije sta naslednja:
1. preslepitev drugega z prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene,
2. prikrivanje drugemu, da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene.''52

4.4.1. Preslepitev drugega z prikazovanjem, da bodo obveznosti
izpolnjene
4.4.1.1. Dejanje fizične osebe
Fiktivni primer: Družba X ima sklenjeno okvirno letno pogodbo z družbo Y, na podlagi
katere družba X izjavi, da bo kot kupec redno, pravočasno in v celoti poravnavala kupnino
iz naslova bodočih nabav na podlagi naročilnic. Direktor družbe X ob podpisu pogodbe
še izjavi, da vodi uspešno podjetje z novimi dobičkonosnimi naročili. Družba Y na podlagi
prejetih naročilnic izda blago v veliki vrednosti in izstavi račune. Družba X pa teh prejetih
računov ne poravna. Družba Y svoje terjatve ne uspe izterjati oz. se ne more poplačati
niti iz menice, ki je bila dana v zavarovanje plačil, ker na transakcijskem računu družbe
X ni bilo nobenih sredstev. Družbi Y zaradi tega nastane velika premoženjska škoda.
Direktor je tako pri opravljanju gospodarske dejavnosti preslepil drugega, da bodo
obveznosti izpolnjene, zaradi celotne neizpolnitve obveznosti pa je nastala za stranko
velika premoženjska škoda. Direktor družbe X je odgovoren za kaznivo dejanje poslovne
goljufije.
Preslepiti drugega (I Ips 140/2004) - pomeni ustvariti pri oškodovancu zmotno predstavo
o določenih okoliščinah. Konkretizaciji tega znaka je v opisu kaznivega dejanja poslovne
goljufije po 1. odstavku 234.a člena KZ (enako velja za 228. člen KZ-1) zadoščeno z
navedbo, da je obtoženec pri oškodovancu z izročitvijo naročilnice za blago ustvaril
zmotno predstavo z lažno zavezo, da bo naročene izdelke plačal v roku dospelosti (česar
pa ni storil) in je oškodovano podjetje s tem preslepil in zapeljal, da so mu blago izročili.

52

Selinšek L., Gospodarsko kazensko pravo, GV založba, Ljubljana, 2006, str. 375.
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4.4.1.2. Dejanje pravne osebe
Na podlagi fiktivnega primera je tudi ugotoviti, da je za kaznivo dejanje poslovne goljufije
odgovorna tudi družba X, ker je njen direktor kaznivo dejanje storil v imenu in v korist
družbe X, ki je s sprejemom materiala tudi razpolagala z veliko premoženjsko koristjo.

4.4.2. Prikrivanje drugemu, da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle
biti izpolnjene
4.4.2.1. Dejanje fizične osebe
Fiktivni primer: Družba X ima sklenjeno okvirno letno pogodbo z družbo Y, na podlagi
katere družba X izjavi, da bo kot kupec redno, pravočasno in v celoti poravnavala kupnino
iz naslova bodočih nabav na podlagi naročilnic. Družba X s prikrivanjem okoliščin, da ima
blokiran račun in je plačilno nesposobno še naprej izdaja naročilnice na katerih je v
skladu s pogodbo naveden rok plačila. Družba Y na podlagi prejetih naročilnic izda blago
v veliki vrednosti in izstavi račune. Družba X pa teh prejetih računov ne poravna ker je
plačilno nesposobna, družbi Y pa zaradi tega nastane velika premoženjska škoda.
Direktor družbe X, ki je zamolčal dejstva in podpisoval naročilnice je tako pri samem
izvajanju pogodbe preslepil družbo Y s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo mogle biti
izpolnjene. Zaradi navedenega je odgovoren za kaznivo dejanje poslovne goljufije.
Glede ravnanja v goljufivem namenu je sodišče (Kp 300/2007) odločilo tako: s tem ko je
obtoženec pri opravljanju gospodarske dejavnosti oškodovanima vseskozi, tudi po tem,
ko je zašel v likvidnostne težave katerih obseg je bil takšen da izdobavljenega blaga ni
več mogel plačati, trdil da bo blago plačal, je ravnal v goljufivem namenu kar pomeni,
da so v njegovem ravnanju podani tako objektivni kot subjektivni znaki očitanih mu
kaznivih dejanj.
Glede presoje obstoja oziroma neobstoja goljufivega namena ni potrebno, da bi storilec
z nekim aktivnim ravnanjem, na primer z lažnimi trditvami drugega zapeljal v zmoto.
Dovolj je aktivno ravnanje storilca, ki je imelo za posledico nastanek škode drugemu.53

I Ips 65/2007: ''Ta očitek se kaže v navedbi "preslepil drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene"
(abstraktni del izreka) "ko je v času od 24.2.2000 do 18.8.2000 .... nabavljal v trgovini N. različen gradbeni material, ter
...., pri izdobavi materiala pa se je zavezal, da bo v roku trideset dni material plačal, česar pa ni storil ter je na ta način
oškodoval N.S. za 312.791,50 SIT", kar je konkretizacija zakonskega abstraktnega dejanskega stanu. Preslepiti drugega
pomeni namreč ustvariti pri oškodovancu zmotno predstavo, v konkretni zadevi, da bo blago plačal, saj se je pri izdobavi
53
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''V praksi se nemalokrat pri določitvi storilca oziroma udeleženca vsaj za trenutek pojavi
tudi dilema ali in pod kakšnimi pogoji je lahko kazensko procesiran npr. poslovodja
trgovinske poslovalnice, ki posluje v okviru gospodarske družbe, še zlasti seveda v
kontekstu, ko je prav poslovodja dejansko tisti, ki na podlagi letne pogodbe, ki jo je sicer
sklenil direktor družbe, izvaja sukcesivna naročila blaga, za katero kupnina zatem s strani
družbe ni plačana. V večini primerov se izkaže, da poslovodja ne more biti kazenskopravno relevantno udeležen pri storitvi kaznivega dejanja poslovne goljufije. V njegov
delokrog sicer dejansko sodi tudi ''polnjenje polic'' v prodajalni in z njim povezana
naročila blaga pri dobaviteljih, vendar pa se z njegovim dnevnim odvajanjem izkupička
od prodaje blaga na transakcijski račun družbe, njegov ''nadzor'' nad denarjem v celoti
izčrpa. Na nadaljnje odločanje v zvezi z denarnimi sredstvi in s tem tudi o tem ali, kdaj
in v kolikšnem obsegu se bodo poravnali s strani dobaviteljev izstavljeni računi, pa tako
ali drugače nima nikakršnega vpliva. Za sostorilstvo bi eventualno odgovarjal, če bi
deloval v navezi z direktorjem družbe in bi vedel najmanj npr. za prezadolženost družbe,
pa bi ob izdajanju naročil za blago kljub takšnemu vedenju predstavnikom dobavitelja
lažno obljubljal pravočasno in celotno poplačilo kupnine.''54

4.4.2.2.Dejanje pravne osebe
Na podlagi fiktivnega primera je tudi ugotoviti, da je za kaznivo dejanje poslovne goljufije
odgovorna tudi družba X, ker je njen direktor kaznivo dejanje storil v imenu in v korist
družbe X, ki je s sprejemom materiala tudi razpolagala z veliko premoženjsko koristjo.

4.4.3. Poslovanje gospodarskih subjektov in odloženo plačilo
Ob obeh predstavljenih izvršitvenih načinih kaznivega dejanja poslovne goljufije se je
potrebno dotakniti tudi odloženega plačila pogodbenih obveznosti, ki je pravzaprav
pravilo pri poslovanju med gospodarskimi subjekti.

materiala zavezal, da bo to storil v roku trideset dni od prejema računa. Gre torej za aktivno ravnanje obdolženca, ki
pomeni za prodajalca zagotovitev plačila za prodano blago, takšno njegovo ravnanje pa je imelo za posledico, da mu je
oškodovanec blago tudi izročil oziroma je nastala prepovedana posledica. V obravnavanem primeru tako izrek vsebuje
abstraktni dejanski stan in konkretni del opisa, oboje pa predstavlja celoto in ni potrebno, da se za razumljivost oziroma
konkretizacijo kaznivega dejanja določeni znaki ponavljajo, še posebej, če so ti dovolj konkretizirani v abstraktnem delu.''
54

Kozina J.: Korporacijska kriminaliteta – izkušnje in problemi prakse, v: Korporacijski kriminal – praktični in teoretični
vidiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009, str. 42.
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Za gospodarske subjekte se v smislu Obligacijskega zakonika – OZ55 štejejo gospodarske
družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter samostojni
podjetniki posamezniki, pa tudi druge pravne osebe, kadar se v skladu s predpisom
občasno ali ob svoji pretežni dejavnosti ukvarjajo tudi s pridobitno dejavnostjo, če gre
za pogodbe, ki so v zvezi s tako pridobitno dejavnostjo. Pogodbe, ki jih sklepajo med
seboj gospodarski subjekti so gospodarske pogodbe.
Odloženo plačilo lahko ponazorimo s primerom, da gospodarska subjekta skleneta
pogodbo o dobavi in se v njej dogovorita, da bo kupec (dolžnik) dobavljeno blago plačal
prodajalcu (upniku) v 30 dneh od izstavitve računa56. V tem primeru je upnik kot
gospodarski subjekt precej izpostavljen tveganju, da dolžnik ne bo izpolnil obveznosti. V
primeru goljufije (zlorabe) mu tudi ne bo pomagalo nobeno zavarovanje plačila.
''Izkušnje iz vsakdanjega poslovnega življenja namreč kažejo, da se dolžniki navkljub
zavedanju protipravnosti svojih ravnanj in vseh možnih tako civilnih kot tudi kazenskih
konsekvenc v smislu odkritja in njihovega sankcioniranja, vse pogosteje odločajo za
neizpolnitev

pogodbenih

obveznosti

in

zasledovanje

pridobitve

protipravne

premoženjske koristi, saj pri tem očitno menijo, da bodo svoje protipravno ravnanje
uspeli prikazati kot podjetniški neuspeh oziroma kot splet drugih, od njihove volje
neodvisnih okoliščin.''57
Institut odloženega plačila v povezavi z možnostjo zlorab je tudi predmet državno tožilske
kritike, ki sicer izhajajoč iz izkušenj v smeri, da je možnost navedenih goljufivih praks
znotraj običajnih razmerjih in po sistemu blago – takojšnje plačilo, praktično minimalno.
Iz tega vidika je tožilec Kozina postavil tudi drzno tezo, da v najširšem pomenu besede
pravni sistem prav z vzpostavitvijo, še bolj pa pri nadaljnjem vztrajanju pri institutu
odloženega plačila vse več udeležencem gospodarskega poslovanja omogoča ''odprt lov''
na podjetniški dobiček na povsem nemoralen in nezakonit način. Ob tem pravni sistem
sicer skuša na načelni ravni zavarovati omenjeno tveganje s sklicevanjem na načelo
vestnosti in poštenja (zlasti v smislu dolžnosti pravočasne in celotne izpolnitve
obveznosti), na dobre poslovne običaje, načelo skrbnosti ipd., vendar se ta v praksi glede
na izkušnje ne izide. Ob tem avtor izraža misel, da predstavlja inkriminacija poslovne
55

Obligacijski zakonik - OZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 97/2007).
V skladu z OZ morajo pri sklepanju obligacijskih razmerij in pri izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz teh
razmerij udeleženci spoštovati načelo vestnosti in poštenja ter ravnati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
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Kozina J.: Korporacijska kriminaliteta – izkušnje in problemi prakse, v: Korporacijski kriminal – praktični in teoretični
vidiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009, str. 42.
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goljufije zgolj odraz očitne nezmožnosti nudenja efektivnega civilnega varstva upnikom
pred tistimi dolžniki, ki zlorabljajo njihovo zaupanje in bi zato bilo potrebno institut
odloženega plačila odpraviti. Ob tem izpostavlja da bi se z prehodom na ''klasičen''
poslovanja v družbi odpravili ogromno stroškov povezanih z odkrivanjem, pregonom,
sojenjem, škodi povzročeni upnikom posledice stečaja itn.58
Čeprav je pritrditi razmišljanju tožilca Kozine, pa dvomim, da bi to odpravilo goljufive
prakse in zaščitilo upnika, saj sočasnosti izpolnitve v gospodarskem poslovanju med
srednje velikimi in velikimi gospodarskimi družbami praktično ni mogoče doseči, zaradi
običajno večjega kroga oseb, ki morajo npr. finančni službi potrditi plačilo, v primeru, da
je z dobavo vse kot dogovorjeno. V kolikor pa bi kupec blaga le te-ga plačal v naprej, pa
bi (goljufivi) dolžnik ne dobavil materiala. Tako bi goljufive prakse (lahko) potekale le v
obratni smeri z enakim učinkom. Pri samem poslovanju gospodarskih družb zaradi
likvidnostnih težav, tudi med poštenimi subjekti prihaja do zamika plačil. V tem primeru
je najpogostejša poslovna praksa, da ti dobavitelj več ne dobavi blaga preden ne plačaš
vseh zapadlih obveznosti in hkrati zahteva predplačilo za novo naročeno blago.

4.5. Stališča sodne prakse glede naveznih okoliščin pri ugotavljanju
obstoja oziroma neobstoja preslepitvenega namena
Kot ugotavlja dr. Selinškova je poslovna goljufija izključno naklepno kaznivo dejanje, pri
kateri malomarnostna oblika ni predvidena.59
Kot nesporno lahko ugotovimo, da odsotnost pravočasne poravnave zapadle obveznosti
sama po sebi še ne predstavlja izpolnitve vseh znakov kaznivega dejanja poslovne
goljufije. Pravna praksa je morala tako postaviti oprijemljive kriterije za razlikovanje med
siceršnjim dolžniško-upniškim razmerjem in tistim, iz katerega je mogoče glede na
okoliščine konkretnega primera utemeljeno sklepati na obstoj preslepitvenega namena
ene izmed pogodbenih strank. Obdolženec se običajno brani v smeri, da sicer obstaja
neporavnana obveznost, vendar gre v njegovem primeru za povsem običajno civilnopravno oziroma dolžniško-upniško razmerje in da pri obravnavanem poslu ni zasledoval
goljufivega namena. Pri naveznih okoliščinah je potrebno ločiti tiste, ki so obstajale ob
58

Več o tem: Kozina J.: Korporacijska kriminaliteta – izkušnje in problemi prakse, v: Korporacijski kriminal – praktični in
teoretični vidiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009, str. 42-44.
59
Več o tem: Selinšek L., Gospodarsko kazensko pravo, GV založba, Ljubljana, 2006, str. 376, enako Deisinger M.:
Kazenski zakonik s komentarjem, posebni del, GV založba, Ljubljana, 2002, str. 480.
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sklenitvi oziroma izvajanju pogodbe ali posla in tistimi, ki zadevajo dolžnikovo ravnanje
po zapadlosti računa v plačilo, torej po nastanku premoženjske škode in je iz njih mogoče
sklepati na obstoj zakonskega znaka kaznivega dejanja poslovne goljufije.60

4.5.1. Kupčevo zamolčanje njegovih finančnih težav zaradi njegove
nelikvidnosti, kapitalske neustreznosti ali insolventnosti
Kot ugotavlja Kozina je na strani obdolžencev pogosto zaslediti stališče, da jih
zakonodaja pri sklepanju oziroma izvajanju poslov ne zavezuje k razkritju finančnega
stanja gospodarske družbe. Takšnemu stališču so nemalokrat sledila tudi prvostopenjska
sodišča z argumentom, da je potrebno pri opravljanju gospodarske dejavnosti računati
tudi s poslovnim tveganjem, vendar to ni stališče sodne prakse na tem področju61. V
skladu z načelom vestnosti in poštenja npr. upnik ki dobi naročilnico upravičen domneva,
da bo dobil storitev oziroma dobavo plačano.62
Glede prikrivanja plačilne nezmožnosti se je sodišče izreklo v sodbi I Ips 228/2006 in
sicer: ''v gospodarskem poslovanju se v skladu z načeloma vestnosti in poštenja
domneva, da bo naročnik z naročilnico naročeno storitev ali blago tudi plačal. Načeli
vestnosti in poštenja v gospodarskem poslovanju tudi narekujeta, da pogodbenik, ki
naroči blago ali storitev, seznani drugo stran, da ni zmožen plačila v običajnem roku. S
prikrivanjem plačilne nezmožnosti, s tem pa tudi namena, da naročenega ne bo plačal,
storilec uresniči zakonski znak kaznivega dejanja poslovne goljufije''.
Glede preslepitvenega namena višje sodišče v sklepu sklep II Kp 7786/2014 pojasnjuje,
da zgolj podpis pogodbe ter neplačilo obveznosti po tej pogodbi ne izkazujejo
preslepitvenega namena obdolženca63. Kaznivo dejanje po prvem odstavku 228. člena
KZ-1 stori tisti, ki pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali izvajanju
60

Povzeto po: Kozina J.: Korporacijska kriminaliteta – izkušnje in problemi prakse, v: Korporacijski kriminal – praktični in
teoretični vidiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009, str. 49.
61
Iz Sodbe I Ips 270/2004 Vrhovnega sodišča izhaja: … Narava pravnih poslov in odnosov storilcem vsaj v pretežnem
številu primerov ne nalaga dolžnosti, da bi pogodbene partnerje obveščali o finančnem in bilančnem stanju svoje
gospodarske družbe oziroma podjetja, razen če posamezni gospodarski partner tega izrecno ne zahteva. … Iz sodbe I Ips
3975/2010-68 vrhovnega sodišča pa izhaja, da to stališče ni absolutno in je odvisno od okoliščin primera ki jih mora pri
presoji konkretnega dejanskega stanja upoštevati sodišče.
62
Več o tem: Kozina J.: Korporacijska kriminaliteta – izkušnje in problemi prakse, v: Korporacijski kriminal – praktični in
teoretični vidiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009, str. 49-50.
63
Iz konkretnega opisa dejanja v izreku obtožbe pa je razvidno le, da je obdolženi kot direktor družbe B. d. o. o. na
podlagi sklenjene pogodbe št. 76/2008 z dne 24. 9. 2008 z družbo X d. d. in na podlagi predhodnih naročil, prejel različne
proizvode družbe X d. d., za kar so mu bile izdane dobavnice, ki so v izreku obtožbe naštete, ki jih pa obdolženi kot
direktor družbe ni plačal oziroma jih ni nikoli poravnal, prav tako se ni odzval na poslane opomine in dolgovanega zneska
ni poravnal niti v treh obrokih, kot je obljubil 9. 1. 2009, neuspešna pa je bila tudi izvršba, saj družba v letu 2011 ni imela
stalnih denarnih prejemkov in ni imela odprtega transakcijskega računa.
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pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene ali s
Prikrivanjem, da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene, zaradi delne ali
celotne neizpolnitve obveznosti pa si pridobi premoženjsko korist ali nastane za stranko
ali koga drugega premoženjska škoda. Izvršitveno dejanje se lahko stori ob sklepanju
posla, ali pa ob njegovem izvajanju. Izvršitveno dejanje predstavlja preslepitev z lažnim
prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, ali s Prikrivanjem, da tega ne bo oziroma
ne bo mogel storiti. Lažnivo prikazovanje dejanskih okoliščin pomeni, da storilec pri drugi
osebi ustvari zmotno predstavo o kaki okoliščini. Ta zmota je posledica storilčevih lažnih
trditev o teh dejanskih okoliščinah. Prikrivanje dejanskih okoliščin pa pomeni, da storilec
drugi osebi ne pojasni določenih okoliščin, čeprav jih je bil zavezan glede na pravno
razmerje med njima ali glede na ustvarjeno medsebojno razmerje, ki pri takšnem
pravnem poslovanju predvideva takšno pojasnilo.
Medtem ko zapeljati v zmoto (I Ips 361/2004) pri kaznivem dejanju poslovne goljufije
lahko pomeni že samo dejstvo, da je storilec z načinom sklenitve pogodbe, ki mu je
včasih dodana še pisna garancijska izjava, zagotavljal, da je posel zanesljiv, čeprav v
resnici ni bil.
Tudi npr. podatek, da je gospodarska družba v postopku redne likvidacije je za upnika
pomemben, saj kaže, da bo gospodarska družba prenehala obstajati, kar je bilo
odločilnega pomena za oškodovano družbo, ki se ukvarja s špediterskimi storitvami, saj
je bila po preteku v carinski odločbi določenega roka plačila dolžna založiti sredstva za
carinske dajatve za posamične uvozne obveznosti. Izvršitveno dejanje kaznivega dejanja
poslovne goljufije (I Ips 123/2008) je tudi zamolčanje dejstva, da je podjetje v postopku
redne likvidacije.

4.5.2. Dolžnikovo izmikanje poslovnim kontaktom z upnikom po
neizpolnitvi zapadle obveznosti
V kolikor je dolžnik po zapadlosti računov v zamudi in se ne odziva na upnikove opomine,
telefonske klice, predloge za razrešitev nastale situacije, ali je ta nedosegljiv, to zadošča
za utemeljen očitek o obstoju njegovega preslepitvenega namena. V skladu z načelom
vestnosti in poštenja se mora vsak udeleženec gospodarskega poslovanja v zvezi z
neizpolnjevanjem njegovih pogodbenih obveznosti in možnostjo nastopa kazenskopravnih posledic zavedati, da je mogoče od trenutka neizpolnitve zapadle obveznosti
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govoriti tudi že o nastanku premoženjske škode za upnika in da se pričakuje maksimalna
dolžnikova angažiranost za čimprejšnjo izpolnitev zapadle obveznosti in poravnavo
povzročene škode. V skladu s pričakovano skrbnostjo dobrega strokovnjaka
(profesionalca) se torej pričakuje, da bo dolžnik tisti, ki bo prevzel pobudo in upnika
redno in čim bolj pogosto kontaktiral ter ga obveščal o svojih prizadevanjih in načrtih
glede izpolnitve obveznosti. V kolikor bi se dolžnik iz tega naslova znašel v kazenskem
postopku bi se iz primeža očitkov v smeri obstoja preslepitvenega namena le ob
predložitvi dokazov (zlasti listinskih) iz katerih bi nedvoumno izhajalo, da si je ves čas po
nastopu zamude dejavno prizadeval za sanacijo nastalih težav in da je v navedeni smeri
z upnikom tudi ves čas sodeloval.64
V praksi je seveda situacija v večini primerov povsem drugačna, saj se dolžniki izogibajo
upnikom, bodisi iz nerodnosti, bodisi iz drugega razloga. Dejstvo pa je, da v primeru
nelikvidnosti dolžnik upniku praktično nima kaj za povedati v smislu poplačila, še posebej
če ne ve, kdaj bo imel na voljo likvidna sredstva za poplačilo obveznosti. V primeru
likvidnostnih težav je zelo težko krmariti z izpolnitvami obveznosti, saj je teh pri
poslovanju veliko. Direktor se tako lahko znajde med odločitvijo izplačila plač zaposlenim
(kjer so kazni po ZDR-1 nenormalno visoke) ali plačilu dobavitelju z zamudnimi obrestmi,
kar bi predstavljalo ugodnejši položaj za dolžnika. Z obvestilom upniku, ima velike
likvidnostne težave oz. probleme s solventnostjo bi si dolžnik zagotovo ''nakopal'' izvršbo,
ki bi mu lahko ogrozila likvidnost v nadaljnjem poslovanju. Navedeno seveda velja za
primer, ko ne gre za preslepitveni namen.

4.5.3. Dolžnikova (ne)aktivnost in prizadevanje v smeri izpolnitve
obveznosti
Obdolženci za kaznivo dejanje poslovne goljufije se pogosto zagovarjajo v smeri, da so
neporavnane obveznosti do oškodovanca v neposredni vzročni zvezi z izostankom
poravnave obveznosti njihovih dolžnikov. Seveda so v tem primeru za uspeh obrambe
potrebne listine, ki dejansko izkazujejo obstoj takšnih terjatev in seveda v primerljivi
višini. Učinkovito bi se obdolženec ekskulpiral očitka preslepitvenega namena, če bi
dokazal, da je v takšnem primeru oškodovancu predlagal cesijo svojih terjatev ali ponudil
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Več o tem: Kozina J.: Korporacijska kriminaliteta – izkušnje in problemi prakse, v: Korporacijski kriminal – praktični in
teoretični vidiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009, str. 49-50.
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kakšno drugo obliko kakovostnega in za upnika primernega zavarovanja, vendar je ta
takšno ponudbo zavrnil.65

4.5.4. Naknadno pavšalno sklicevanje na stvarne oziroma pravne
napake ob sklenitvi ali izvajanju posla
Dolžnikovo naknadno in povsem pavšalno sklicevanje na stvarne oziroma pravne napake
je ravno tako okoliščina iz katere se vidi obdolženčev preslepitveni namen. Takšno
sklicevanje je brezpredmetno in za obdolženca celo obremenjujoče tedaj, ko se izkaže,
da zatrjevanih napak ni grajal v skladu z obligacijskimi predpisi v zakonsko določenem
roku, torej niti ob prejemu blaga ali opravljeni storitvi niti neposredno po izstavitvi
računa, temveč šele veliko pozneje, na primer v postopku podanega ugovora zoper sklep
o izvršbi, po vložitvi kazenske ovadbe ali celo v kazenski preiskavi oziroma na glavni
obravnavi.66

4.5.5. Kupovanje časa in prazne obljube
V praksi smo mnogokrat priča situaciji, da se dolžnik sicer ne izmika kontaktom z
upnikom ampak se ta znajde in:


upnika znova in znova z raznimi praznimi obljubami upnika prepričuje da bo
obveznost v kratkem plačana,



upniku tvezi vedno nove in nove izgovore zakaj njegova obveznost še ni bila
plačana67.

Kot navaja Kozina68 takšno ravnanje v praksi pogosto ne vzbuja preslepitvenega namena,
vendar je izpostaviti dejstvo, da je možno tako dolžnikovo ravnanje kazensko pravno
tolerirati le okoliščinam primera ustrezno kratko časovno obdobje, maksimalno nekaj
mesecev.
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Povzeto po: Kozina J.: Korporacijska kriminaliteta – izkušnje in problemi prakse, v: Korporacijski kriminal – praktični in
teoretični vidiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009, str. 51.
66
Povzeto po: Kozina J.: Korporacijska kriminaliteta – izkušnje in problemi prakse, v: Korporacijski kriminal – praktični in
teoretični vidiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009, str. 52.
67
I Kp 162/2006: … Na goljufiv namen obdolženca pa nenazadnje kažejo tudi okoliščine, da je oškodovancu vedno natvezil
nove in nove izgovore, zakaj računa še ni plačal, ter da računa vse do danes ni poravnal, ter da ni niti pokazal namena,
da ga bo poravnal …
68
Kozina J.: Korporacijska kriminaliteta – izkušnje in problemi prakse, v: Korporacijski kriminal – praktični in teoretični
vidiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009, str. 52.
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4.5.6. Nezmožnost upnikovega poplačila iz naslova danega zavarovanja
Ob sklepanju gospodarske pogodbe se lahko pogodbena partnerja dogovorita za
zavarovanje

obveznosti

npr.

v

obliki

menice,

izvršnice,

bančne

garancije,

dokumentarnega akreditiva, za zastavo premičnin, za zastavo nepremičnin, delnega
avansa ali kako drugo obliko zavarovanja ali utrditve obveznosti.69 S strani dolžnika do
upnika predstavljajo tovrstna zavarovanja garancijo, da bodo obveznosti iz posla
poplačane. V kolikor obveznosti kljub danim zavarovanjem niso poplačane npr. iz menice
ali izvršnice, ker na računih ni sredstev, iz zastave nepremičnin, ker je npr. upnik drugi
v vrsti za poplačilo iz hipoteke, se to šteje za dodatni preslepitveni manever dolžnika, s
katerim je pri upniku ustvaril lažno predstavo o svojem plačilnem namenu in od upnika
z dodatno lažno obljubo izmamil željeno blago. Smiselno velja enako v primeru, ko se
upnik ne uspe poplačati niti v izvršilnem oziroma stečajnem postopku, ki se je začel na
predlog dolžnika.70

4.5.7. Izostanek dolžnikove poravnave obveznosti daljše časovno
obdobje
in
pomen
njegove
izpolnitve
obveznosti
tekom
predkazenskega oziroma kazenskega postopka
''Glede na naravo posameznega primera je moč kot eno izmed naveznih okoliščin, iz
katere se v hkratni povezavi z drugimi obstoječimi okoliščinami zrcali obdolženčev
preslepitveni namen, šteti tudi izostanek plačila, ki se vleče skozi več let oziroma se konča
potem, ko je dolžnik že obravnavan s strani policije v predkazenskem postopku ali je
zoper njega že vložena zahteva za preiskavo ali celo obtožnica. V takih primerih je treba
izostanek poravnave obveznosti skozi nerazumno dolgo časovno obdobje nedvomno šteti
kot izraz dolžnikovega namena trajne prilastitve protipravne premoženjske koristi kot
kolerata hkratno povzročene premoženjske škode, ki jo utrpi oškodovanec in s tem tudi
kot zunanjo manifestacijo obdolženčevega preslepitvenega namena. Njegovo izpolnitev
obveznosti po vložitvi kazenske ovadbe je potrebno z vidika obstoja njegovega
preslepitvenega namena presojati zlasti v kontekstu časovnega zamika med zapadlostjo
računa in vložitvijo kazenske ovadbe. Iz tožilske prakse je mogoče zaznati okoliščino, da
oškodovanci večkrat nekritično in neutemeljeno vlagajo kazenske ovadbe zoper dolžnike,
69

I Ips 270/2004: … Zapeljati v zmoto torej pri kaznivem dejanju poslovne goljufije lahko pomeni že samo dejstvo, da je
storilec z načinom sklenitve pogodbe, ki mu je včasih dodana še pisna garancijska izjava, zagotavljal, da je posel zanesljiv,
čeprav v resnici ni bil…
70
Več o tem: Kozina J.: Korporacijska kriminaliteta – izkušnje in problemi prakse, v: Korporacijski kriminal – praktični in
teoretični vidiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009, str. 52-53.
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ne da bi prej poskušali svoje terjatve izterjati na drug način, npr. po civilni poti. Ker gre
v takšnih primerih za izsiljene kazenske ovadbe, ki jih oškodovanci vlagajo praviloma
neposredno ali v krajših rokih po zapadlosti in neplačilu računa ter prvenstveno iz drugih
nagibov (zastraševanje dolžnikov, zasledovanje minimalnih stroškov, pričakovanje
učinkovitejše izterjave ipd.), je potrebno dolžnikovo izpolnitev obveznosti po vložitvi
takšne kazenske ovadbe obravnavati prvenstveno kot korektno in temu ustrezno takšno
kazensko ovadbo zaradi odsotnosti preslepitvenega namena zavreči. Po drugi strani pa
pomeni dolžnikova izpolnitev obveznosti šele tekom sodne kazenske preiskave ali celo
po vložitvi obtožnice (upoštevajoč pri tem seveda običajno večletni časovni zamik med
zapadlostjo računov in začetkom kazenskega postopka) le kot olajševalno okoliščino pri
izreko kazenske sankcije, ne pa tudi kot podlago državnemu tožilcu oziroma sodišču za
odstop od kazenskega pregona, umik obtožnice oziroma izrek oprostilne sodbe.''71

4.6. (Zlo)raba kaznivega dejanja poslovne goljufije v praksi
Že splošno znano dejstvo je, da si upniki pri izterjavi svojih terjatev zaradi (tudi
stroškovne) neučinkovitosti izterjave dolgov radi pomagajo z vlaganjem kazenskih
ovadb, da bi na ta način ''prestrašili'' dolžnike, da jim poravnajo obveznosti. Tema je
doživela že kar nekaj diskusije s strani stroke. V tem poglavju bom zato povzel raziskavo
ter izsledke raziskave dr. Cirila Kešmanca72, ki nazorno prikažejo (zlo)rabo in mejnost
kaznivega dejanja poslovne goljufije do civilnopravnih razmerij. Gre za formulaično
spisane kazenske ovadbe, ki omogočajo skoraj neposredno primerjavo dejavnikov in v
nekaterih primerih privedejo do:


zavrženja ovadb,



ustavitev postopka,



zavrnilne ali oprostilne sodbe ali celo do



obsodilne sodbe.73

V tem primeru lahko rečemo, da je bilo kazensko pravo uporabljeno kot ultima ratio,
vendar zgolj v širšem, sistemskem smislu, zaradi neučinkovitosti civilno pravnih
postopkov. To pa seveda ni v skladu z načelom ultima ratio v ožjem, kazensko pravnem
smislu, po katerem kazenskega prava ne bi smeli zlorabiti kot substitut za (očitno) ne

71

Kozina J.: Korporacijska kriminaliteta – izkušnje in problemi prakse, v: Korporacijski kriminal – praktični in teoretični
vidiki, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009, str. 52-53.
72
Keršmanc C.: Preslepitve na meji in onstran pregona, Analiza poslovnih goljufij in zlorab položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti v pravosodni praksi, Ljubljana, GV Založba, 2014, str. 146-195.
73
V takem primeru se seveda na prvi pogled pojavi vprašanje glede načela enakosti in zakonitosti v kazenskem pravu.
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dovolj učinkovit sistem civilnopravne izvršbe. Iz raziskave bom povzel dejavnike, ki so v
različnih fazah odločanja nagnili tehnico v smer odločanja ali gre za civilno pravno zadevo
ali pa že za kazenskopravno relevantno (goljufivo) preslepitev.74
Ugotovitve kot so:


vsako neplačilo ne pomeni, da je dolžnik storil kaznivo dejanje,



neplačilo samo za sebe ne more predstavljati zadostne podlage, ki bi upravičila
domnevo o obstoju kaznivega dejanja,



neplačilo finančnih obveznosti zaradi finančnih težav ne zadošča za storitev
kaznivega dejanja,



navedbe o preslepitvenem namenu so pavšalne,



v tem primeru gre zgolj za civilno in ne kazensko pravno zadevo.

Take navedbe nam sicer podajo končno vrednostno sodbo glede konkretne zadeve,
vendar so v vsebinskem smislu relativno prazne, ker nam ne razkrivajo odločilnih
dejavnikov za tak sklep oz. nam ne pomagajo pri razmejitvi enostavnega plačila od
goljufive preslepitve.
Iz raziskave izhajajo naslednji razmejitveni dejavniki:


gre za dalj časa trajajoče razmerje,



neplačilo glede na obseg (in trajanje) predhodnega poslovanja je zanemarljivo,



predhodna poravnava obveznosti je bila zgledna,



dolžnik je imel v času sklenitve pogodbe sredstva na svojem tekočem računu,



dolžnik je imel v času zapadlosti terjatve sredstva na svojem računu,



dolžnik v obdobju X ni imel blokiranega tekočega računa,



dolžnik ni imel drugih neporavnanih obveznosti,



s.p. kot fizična oseba odgovarja z vsem svojim premoženjem in ima sredstva za
poplačilo,



obstaja (neizkoriščena) možnost izvršbe,



upnik je izpolnjeval pogodbo o sukcesivnih dobavah ne glede na to, da
predhodnih dobav dolžnik ni plačal,



dolžnik priznava dolg,



ovaditelj in domnevni storilec sta poslovala tudi po podaji ovadbe,

74

Povzeto po: Keršmanc C.: Preslepitve na meji in onstran pregona, Analiza poslovnih goljufij in zlorab položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti v pravosodni praksi, Ljubljana, GV Založba, 2014, str. 146-153.
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obstaja spor glede konkretne terjatve,



do sporne terjatve so bila plačila redna,



dolžnik ni v finančnih težavah,



ne gre za znesek takšne višine, ki ga dolžnik ne bi mogel poravnati,



upnik ni zahteval zavarovanje svoje terjatve,



s strani dolžnika ni bilo dano nikakršno zavarovanje,



dolžnik izkazuje solidno poslovanje (ni blokad računa, resnih težav z likvidnostjo,
je solventen),



civilnopravno razmerje in gospodarsko poslovanje sama po sebi vsebujeta nekaj
tveganja glede neplačila računov, ki ga ni mogoče sanirati v kazenskem pregonu,



dolžniku njegovi dolžniki niso poravnali dolgov,



dolžnik ima x zaposlenih,



dolžnik je v razmerju do partnerjev reden plačnik,



neplačevitost je rezultat nepredvidenih razmer na tržišču,



odplačana je bila večina dolga,



dolžnik v svojem poslovanju izkazuje dobiček,



v danem primeru je prišlo zgolj za zamik plačila, zaenkrat ne gre za kaznivo
dejanje,



obveznosti so bile poravnane po vložitvi ovadbe, še pred policijskim poročilom,



obveznosti so bile poravnane po vložitvi ovadbe, po policijskem poročilu,



obveznosti so bile skoraj polovično poravnane,



obveznosti so bile delno poravnane,



obveznosti so bile delno poravnane pred ovadbo…

Ob tem je treba opozoriti, da se navedeni dejavniki praviloma pojavljajo v kombinacijah,
ki šele skupaj določajo t. i. ''sklenjen dokazni krog'' oziroma kontekst in s tem odločitev
v konkretni zadevi.
Iz raziskave izhaja, da imamo v tem primeru opravka z različnimi podtipi zavrženj in sicer
navadno tožilsko zavrženje bodisi po dopolnitvah ovaditelja ali policije, do katerih pride
po vložitvi zahteve za preiskavo (in pred uvedbo preiskave) po ''namigu'' preiskovalnega
sodnika in pa zavrženja s strani zunajobravnavnega senata. Po mnenju dr. Keršmanca
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je tako okrožno državno tožilstvo začetni selekcijski filter, ki ustavi večji del civilno pravne
''nesnage'', kar uide pa odstranita preiskovalni sodnik in zunajobravnavni senat75.
Ko pride do ustavitve postopka zaradi odstopa s strani okrožnega državnega tožilca, so
zanimivi primeri z vidika vsebinske identifikacije dejavnikov odločanja, saj nakazujejo, da
si je okrožni državni tožilec od uvedbe preiskave, s katero je preiskovalni sodnik
pravzaprav potrdil njegovo izhodiščno tezo, premislil in ni vložil obtožnice. Postopek
lahko ustavi tudi zunajobravnavni senat v primeru nestrinjanja preiskovalnega sodnika
in okrožnega državnega tožilca.
Kot izhaja iz navedene raziskave so razlogi za ustavitve postopka praktično identične kot
pri zavrženjih. Ob tem je tudi zanimivo vprašanje v kolikšni meri in na kakšen način lahko
pride pri odločanju o obstoju kaznivega dejanja poslovne goljufije ''soprispevek''
oškodovanca. Sam način poslovanja oškodovanca je bil rizično usmerjen, njegov cilj pa
zgolj optimiranje prodaje. Kljub neplačilom je oškodovanec tudi več (do 6) mesecev
nemoteno dobavljal blago dolžnikom.
Pri zavrnitvi preiskave s strani zunajobravnavnega senata je bila preiskava zavrnjena na
podlagi dejstva, da je bila že pred podajo ovadbe plačana velika večina dolgovanega
zneska po vtoževanih računih. Pri oprostitvi obdolženca pa je tako sodišče upoštevalo
soprispevek oškodovanca. Ta je namreč s svojim načinom poslovanja, kljub temu, da je
vedel, da ima dolžnik težave, še vedno nadaljeval z dobavami. Če je oškodovanec računal
na to, da obstaja možnost da iz posla ne bo poplačan, pa je z njo soglašal zaradi lastne
ekonomske koristi oziroma sprejemljivega tveganja, je težko sprejeti tezo, da je bil
preslepljen.
Za razliko od dejanskih znakov poslovne goljufije na strani dolžnika (poglavje 4.5) pa se
je raziskava dr. Keršmanca ukvarjala z incidenčnimi dejanskimi znaki na strani upnika, ki
lahko posamezna ravnanja dolžnika nevtralizirajo v smislu ugotavljanja obstoja
kaznivega dejanja poslovne goljufije, in sicer:


dalj časa trajajoče poslovno razmerje, v katerem upnik tolerira (oziroma prenaša)
dolg iz enega obdobja v drugega in ne ustavlja dobav/storitev,



upnikova zavest o slabem/rizičnem poslovnem stanju dolžnika,
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Povzeto po: Keršmanc C.: Preslepitve na meji in onstran pregona, Analiza poslovnih goljufij in zlorab položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti v pravosodni praksi, Ljubljana, GV Založba, 2014, str. 153-158.
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upnikovo zavestno rizično poslovanje, ki postavlja tržni delež oziroma promet
pred finančno realizacijo (na primer upnik ne zahteva zavarovanja svoje terjatve,
ne preverja bonitete svojih strank – to je še posebej aktualno pri serijskih
ovaditeljih),



upnikovo zavračanje dolžnikovih pobud o alternativnih načinih poplačila (na
primer cesija dolžnikovih terjatev do tretjih oseb na upnika),



dejstvo, da se upnik pred podajo ovadbe ne poskuša poplačati preko izvršilnega
postopka…

V izsledkih raziskave dr. Keršmanc tako ugotavlja, da gre pri zadevah za vzorčen primer
(zlo)rabe kaznivega dejanja poslovnih goljufij kot sredstva za dosego poplačila
civilnopravnih terjatev s prevalitvijo stroškov izvršbe na državo. Visok odstotek zavrženih
ovadb potrjuje, da se organi pregona tega zavedajo in relativno dobro opravljajo svojo
''filtracijsko'' funkcijo. Kljub visokemu deležu zavrženih ovadb to ne pomeni, da upniki
svojega cilja niso dosegli – aktivacija kazenskopravnega aparata ima svoj ''kolateralni''
učinek ne glede na končni izid kazenske zadeve. Kot je bilo opaženo v raziskavi, pogosto
že obisk policista vzpodbudi dolžnika k plačilu. Vprašanje, ki se odpira, pa je, ali je
učinkovito z vidika alokacije omenjenih virov za pregon gospodarske kriminalitete.76

76

Več o tem: Keršmanc C.: Preslepitve na meji in onstran pregona, Analiza poslovnih goljufij in zlorab položaja ali zaupanja
pri gospodarski dejavnosti v pravosodni praksi, Ljubljana, GV Založba, 2014, str. 172-175.
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5. KAZNIVO DEJANJE ZLORABE POLOŽAJA ALI ZAUPANJA PRI
GOSPODARSKI DEJAVNOSTI
5.1. Uvod
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je temeljno
kaznivo dejanje gospodarske kriminalitete. Za razliko od poslovne goljufije je kaznivo
dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti usmerjeno predvsem
navznoter oz. v intrasistemske interakcije. Namen tega kaznivega dejanja je
sankcioniranje najtežjih kršitev lojalnosti internih razmerij.
Pri tem kaznivem dejanju gre za veliko število pojavnih oblik kot npr. preusmerjanje
poslov, sklepanje škodljivih pogodb, odpisi in drugi načini opuščanja izterjave terjatev,
uporaba službenih sredstev brez ustrezne domene, poslovanje samim s seboj, preplačila,
izplačila neupravičenih nagrad, odpravnin, stroškov, bonitet, dnevnic, sklepanje fiktivnih
pogodb, izraba kreditne sposobnosti družbe preko izdaje bančnih garancij, menic,
poroštev za ''prijatelje'', privolitev v netržni način plačila, škodljive pripojitve, spojitve
oddelitve… Veliko število pojavnih oblik kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja
pri gospodarski dejavnosti kaže na širino tega kaznivega dejanja nasproti kaznivemu
dejanju poslovne goljufije. To širino omogoča relativna nedoločnost in odprtost treh
formalnih izvršitvenih oblik pri tem kaznivem dejanju: zlorabe položaja, prekoračitve
pravic ali opustitve dolžnosti, ki so v bistvu zelo široke (tihe) blankete. Ravno ta
nedoločnost pojavnih oblik pa je bila tudi večkrat kritizirana s strani obrambe z vidika
načela zakonitosti.77
Velja omeniti, da so pri tem kaznivem dejanju, v nasprotju z klasično kriminaliteto že po
naravi stvari zabrisane meje med še dopustno gospodarsko prakso in ravnanjem, ki
vsebuje zakonske znake kaznivega dejanja. Kot že uvodoma omenjeno gre pri tem
kaznivem dejanju za najtežje oblike odkrivanja. Iz prakse pa je zaznano, da zelo velika
večina teh kaznivih dejanj (če sploh katera) ostanejo neodkrita.
''Med takšnimi zadevami posebej izstopajo primeri zlorabe položaja, pri katerih je zaradi
pogosto strokovno in poslovno dobro podkovanih storilcev ter v dokaznem smislu
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Več o tem: Keršmanc C.: Preslepitve na meji in onstran pregona, Analiza poslovnih goljufij in zlorab položaja ali zaupanja
pri gospodarski dejavnosti v pravosodni praksi, Ljubljana, GV Založba, 2014, str. 196.
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zapletene poslovne dokumentacije zahtevno že njihovo odkrivanje. Zapletenost se nato
stopnjuje med dokaznim postopkom pri ugotavljanju pravno relevantnih dejstev, še zlasti
v zvezi z ugotavljanjem krivde, ter ne nazadnje pri razreševanju pravnih vprašanj, ki
nemalokrat nakazujejo na različne rešitve.''78
Pri zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti gre za izključno naklepno
kaznivo dejanje, pri čemer mora storilec, poleg tega da zajame posamezne izvršitvene
načine dejanja razviti tudi določen namen, t.j. pridobitev protipravne premoženjske
koristi ali povzročitev premoženjske škode.

5.2. Opis kaznivega dejanja po kazenskem zakoniku RS
Kazenski zakonik

Zloraba položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti (KZ-1)

Veljavnost

Zloraba položaja ali pravic
244. člen KZ
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti z namenom, da bi sebi
ali komu drugemu pridobil premoženjsko korist ali povzročil
premoženjsko škodo, izrabi svoj položaj ali prestopi meje svojih pravic
ali ne opravi svoje dolžnosti, pa pri tem niso podani znaki kakšnega
drugega kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom do petih letih.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika
premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je
storilcu šlo za to, da sebi ali komu drugemu pridobi tako premoženjsko
korist ali drugemu povzroči tako premoženjsko škodo, se kaznuje z
zaporom od enega do osmih let.

od
1.1.1995
do
22.4.1999

Popravek (Uradni list
RS, št. 70/94

/

/

KZ-A (Uradni list RS,
št. 23/99)

Zloraba položaja ali pravic
244. člen KZ
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti z namenom, da bi sebi
ali komu drugemu pridobil premoženjsko korist ali povzročil
premoženjsko škodo, izrabi svoj položaj ali prestopi meje svojih pravic
ali ne opravi svoje dolžnosti, pa pri tem niso podani znaki kakšnega
drugega kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom do petih letih.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika
premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je
storilcu šlo za to, da sebi ali komu drugemu pridobi tako premoženjsko
korist ali drugemu povzroči tako premoženjsko škodo, se kaznuje z
zaporom od enega do osmih let.
(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno z
namenom, da storilec sebi ali komu drugemu pridobi nepremoženjsko
korist, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

od
23.4.1999
do
31.10.2008

KZ-B (Uradni list RS,
št. 40/04)

/

/

Zloraba položaja ali zaupanja
pri gospodarski dejavnosti
240. člen
(1) Kdor pri vodenju ali nadzorstvu gospodarske dejavnosti, zato da bi
sebi ali komu drugemu pridobil premoženjsko korist ali povzročil
premoženjsko škodo, zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje glede
razpolaganja s tujim premoženjem, upravljanja podjetja ali vodenja
gospodarske dejavnosti, prestopi meje svojih pravic ali ne opravi svoje
dolžnosti, se kaznuje z zaporom do petih let.

od
1.11.2008
do
14.5.2012

KZ
(Uradni list RS, št.
63/94)

KZ-1
(Uradni list RS
55/2008)

78

Zloraba položaja ali pravic (KZ)

Verdel-Kokol V.: Kaznivo dejanje zlorabe položaja v sodni praksi, Podjetje in delo št. 7/2009, Ljubljana, 2009, str. 1565.
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(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika
premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je
storilec hotel sebi ali komu drugemu pridobiti tako premoženjsko korist
ali drugemu povzročiti tako premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom
od enega do osmih let.
(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno zato, da
storilec sebi ali komu drugemu pridobi nepremoženjsko korist, se
storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

Popravek / (Uradni
list RS, št. 66/2008)
KZ-1A / (Uradni list
RS, št 39/09)

KZ-1B / (Uradni list
RS, št. 91/11)

KZ-1C / (Uradni list
RS, št. 54/15)
KZ-1D / (Uradni list
RS, št. 38/16)

/

/

/

/

Zloraba položaja ali zaupanja
pri gospodarski dejavnosti
240. člen
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti, zato da bi sebi ali
komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist ali povzročil
premoženjsko škodo, zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, prekorači
pravice ali opusti dolžnosti, ki jih ima na podlagi zakona, drugega
predpisa, akta pravne osebe ali pravnega posla glede razpolaganja s
tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika
premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je
storilec hotel sebi ali komu drugemu pridobiti tako premoženjsko korist
ali drugemu povzročiti tako premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom
od enega do osmih let.
(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno zato, da
storilec sebi ali komu drugemu pridobi nepremoženjsko korist, se
storilec kaznuje z zaporom do dveh let.

15.5.2012

/

/

/

/

od
naprej

Ob analizi 240. člena KZ-1 ugotovimo, da opis kaznivega dejanja zlorabe položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti za razliko od kaznivega dejanja poslovne goljufije
sicer ne vsebuje neposrednih blanketnih napotitev na predpise izven sfere kazenskega
prava79, vendar je pri tem popolnoma jasno, da je potrebno upoštevati predpise s
področja gospodarskega prava, da v posameznem primeru sploh lahko ugotovimo kakšni
so položaj, pravice, pooblastila ali dolžnosti posameznika pri opravljanju gospodarske
dejavnosti v konkretnem primeru. Gre za t.i. tiho blanketno normo. 80

79

Neposredna banketna napotitev je npr. določena v 1. odstavku, 245. člena KZ-1 (pranje denarja): Kdor denar ali
premoženje, za katero ve, da je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, sprejme, zamenja, hrani, z njim razpolaga, ga
uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na drug način, določen z zakonom o preprečevanju pranja denarja, s pranjem
zakrije ali poskusi zakriti njegov izvor, se kaznuje z zaporom do petih let.
80
I Ips 47112/2010-72: Za blanketne veljajo vse tiste norme, ki same ne določajo v celoti zakonskega stanu kaznivega
dejanja, marveč se glede posameznih znakov - izrecno ali konkludentno - sklicujejo na norme z drugih pravnih področij
(dopolnilne norme).
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Člen 244. KZ je bil tudi predmet ustavne presoje, med drugim tudi v smislu, da je
opredelitev kaznivega dejanja zlorabe položaja pravic preširoka (izpostavljen pojem
"izraba položaja"). Ustavno sodišče se je v odločbi U-I-268/05 opredelilo, da je z
ustaljenimi metodami razlage kazenskopravne norme (jezikovna, logična in sistemska
razlaga) mogoče ugotoviti vsebino navedenega prepovedanega ravnanja. Razlaga
namreč privede do ugotovitve, da gre za situacijo, ko ima storilec pooblastilo za dejanje,
ki ga opravi, vendar ga ne opravi v takšnem smislu, kot ga narekujejo interesi
gospodarskega subjekta, ker ne ravna s skrbnostjo vestnega in poštenega
gospodarstvenika. To pomeni, da storilec pri izvrševanju svojih pooblastil namesto
interesov gospodarskega subjekta zasleduje svoje lastne interese oziroma interese tretjih
oseb. Ali je bilo konkretno ravnanje protipravno, seveda ugotavljajo sodišča v kazenskem
postopku. Pri tem v vsakem konkretnem primeru presojajo vprašanje, ali je oseba pri
opravljanju gospodarske dejavnosti izrabila (zlorabila) svoj položaj, na podlagi aktov
gospodarskega prava, ki urejajo področje, na katerem naj bi oseba protipravno delovala.
Glede same premoženjske škode so zelo pomembni razmejitveni zneski te škode, saj je
od teh zneskov odvisna višina kazni v konkretno obravnavanem primeru. V 9. odstavku
99. člena KZ-1 so določeni zneski, ki razmejujejo majhno, večjo in veliko premoženjsko
škodo/korist. Pri majhni premoženjski koristi/škodi znesek škode ne presega 500 EUR,
pri večji premoženjski koristi/škodi znesek škode presega 5.000 EUR, pri veliki
premoženjski koristi/škodi pa znesek škode presega 50.000 EUR.

5.3. Blanketni opisi kaznivih dejanj pri gospodarskih kaznivih dejanjih

5.3.1. Splošno
Za opise kaznivih dejanj zoper gospodarstvo je značilno, da ne vsebujejo pojmov
gospodarskega prava, ampak so ti pojmi tja ''prenešeni'' preko blanketnih opisov kaznivih
dejanj. S tem se nekako olajša določanje prava, hkrati pa je njegova uporaba v določenih
primerih precej otežena, saj je potrebno kazensko pravno razlago usklajevati z razlagami
različnih kompleksnih pravnih področij81.
81

Za razliko od nedoločenih pojmov (generalne klavzule, pravni standardi, relativne vrednostne označbe, nedoločene
vrednostne količine, analogija intra legem, diskrecijsko odločanje), kjer se določena vsebina zakona ugotovi šele ob
njegovi uporabi. Že sam zakonodajalec in razlagalci norm morajo v tem primeru paziti, da se nedoločnost pojma spreminja
v določnost po napotilih, vsebovanih v drugih sestavinah kazensko pravne določbe, v katerih je naveden takšen pojem,
pa tudi v širši sistemski razlagi kazenskega prava. Več o tem: Bele I: Kazenski zakonik s komentarjem, Splošni del, GV

51

5.3.2. Pristopi blanketnega urejanja
Pri blanketnem urejanju lahko zakonodajalec uporabi različne pristope:


Posamična (čista) blanketna norma: je značilna za položaj, ko želi zakonodajalec
(kazensko) protipravnost upoštevati v povsem enakem obsegu in vsebini kot v
normi z drugega pravnega področja, torej z neposrednim in jasnim sklicevanjem.
To je značilno zlasti za prekrškovno pravo, npr. ''Z globo od 16.000 do 62.000
eurov se za prekršek kaznuje družba če ne vodi poslovnih knjig v skladu s tretjim
odstavkom 54. člena tega zakona.'' (4. točka, 1. odstavka 685. člena ZGD-1)



Splošna (generična) blanketna norma: gre za položaj ko opis kaznivega dejanja
oz. je njegova zapoved ali prepoved izražena v obliki celotnega ali dela predpisa
nekega področja, npr. ''Kdor v poslovne knjige, spise ali druge poslovne listine in
evidence, ki jih mora voditi po zakonu ali na podlagi drugih predpisov, izdanih na
podlagi zakona, in so pomembne za poslovni promet z drugimi pravnimi ali
fizičnimi osebami ali so namenjene za odločitve v zvezi z gospodarsko ali finančno
dejavnostjo ali kot podlaga za davčni nadzor, vpiše lažne podatke ali ne vpiše
kakšnega pomembnega podatka ali s svojim podpisom potrdi tako knjigo, listino
ali spis z lažno vsebino ali omogoči sestavo knjige, listine ali spisa z lažno vsebino,
se kaznuje z zaporom do dveh let.'' (1. odstavek 235. člena KZ-1)



Skrita (tiha) blanketna norma: je značilna za položaj ko sklicevanje na predpis ni
izrecno izraženo, npr. pri zlorabi monopolnega položaja ''Kdor pri opravljanju
gospodarske dejavnosti v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo konkurence, krši
prepoved omejevalnih sporazumov med podjetji, zlorabi prevladujoči položaj
enega ali več podjetij ali ustvari prepovedano koncentracijo podjetij in s tem
prepreči ali pomembno ovira ali izkrivlja konkurenco v Republiki Sloveniji ali na
trgu Evropske unije ali njenem pomembnem delu, ali pomembno vpliva na
trgovino med državami članicami, kar ima za posledico veliko premoženjsko korist
za to podjetje ali za ta podjetja ali veliko premoženjsko škodo za drugo podjetje,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.'' (225. člen KZ-1)



Nedoločena blanketna norma: gre za položaj kjer so uporabljeni primeri uporabe
izrazov, ki ga noben (gospodarski zakon) ne uporablja, ali pa je uporabljen v
različnih predpisih v različnih pomenih. Pravo mora v takem primeru najti nov

založba, Ljubljana, 2001, str. 676 in Bele I.: Zapolnjevanje nedoločnih pravnih pojmov v kazenskem pravu, Podjetje in
delo, št. 6/1992, str. 687.
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pomen pojma kot znaka kaznivega dejanja. Kot primer je potrebno omeniti pojem
(nedefinirane) gospodarske dejavnosti po 228. ali 240. členu KZ-1.82

5.3.3. Blanketne dispozicije in načelo zakonitosti
Iz odločbe Ustavnega sodišča U-I-335/02 izhaja, da je pravilo, ki se uporablja za
razumevanje kakšnega znaka v blanketni dispoziciji, lahko:


drug zakon,



podzakonski predpis,



individualni pravni akt (predvsem pri opustitvenih kaznivih dejanjih, ko pomeni
vir dolžnostnega ravnanja)



ali pa celo nepravno pravilo (npr. pravila zdravniške znanosti in stroke v primeru
kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja iz 179. člena KZ-1).

Navedeno ne pomeni, da je zaradi blanketne tehnike kršeno načelo zakonitosti83 in v
njegovem okviru določenosti kaznivega dejanja v zakonu (nullum crimen sine lege). V
primeru blanketne norme so namreč vsi znaki kaznivega dejanja vsebovani že v normi
zakona, ki je inkriminiral posamezno ravnanje. Napotitev na drug predpis84 je tako
82

Več o tem: Jenull, H.: Pomen in razlaga pojmov gospodarskega prava kot znakov kaznivih dejanj, Pravosodni bilten, št.
2/2010, str. 8-10.
83
Iz odločbe Ustavnega sodišča RS Up-40/94 tako izhaja, da zakonodajalec pri kreiranju zakonskih določb, na katere
odkazuje blanketna kazenska materialna določba, praviloma nima pred očmi kazenskopravnih posledic takšne norme.
Zato je še toliko bolj, od kasnejše razlage takšne norme, ki je oblikovana s pomočjo blanketne določbe, odvisno, ali bo v
posamičnem primeru spoštovano načelo zakonitosti. Prav pri blanketnem sklicevanju na normo izven kazenskega zakona
je zelo nevarno, da bo razlaga te norme, ki je praviloma ohlapnejša od tiste v kazenskem zakonu, prišlo do ex post facto
subsumpcije obdolženčevega ravnanja pod nekaj, kar zakonodajalec v času, ko je izven-kazenskopravno normo sprejemal,
sploh ni imel v mislih.
84
Ob tem je potrebno upoštevati oz. biti pazljiv na vidik časovne veljavnosti blanketnih norm in sicer na: (1) Upoštevanje
začasnih predpisov (temporalni zakoni): za njih velja, da če ni določeno drugače, se uporabijo za dejanja, storjena v času
njihove veljavnosti, tudi še potem ko je njihova veljavnost potekla, saj bi sicer sankcioniranje tovrstnih zakonov izgubilo
pomen. (2) Načelo milejšega zakona (lex mitior) : (2.1) Prenehanje veljavnosti norme: če dopolnila norma, ki je z
blanketnim urejanjem postala sestavni del opisa kaznivega dejanja, prenehala veljati, tudi samo kaznivo dejanje iz
kazensko pravne določbe preneha biti določeno v zakonu. (2.2) Sprememba dopolnilne norme (dve različni mnenji): Prvo
mnenje: Sprememba ne omogoča uporabe spremenjene določbe kot milejšega (dopolnilnega) zakona, razen če je
povezana s spremenjeno družbeno nevarnostjo samega kaznivega dejanja. Npr. ker je tihotapstvo je še zmeraj kaznivo,
se sprememba (odprava) carinske črte ne šteje za milejši zakon. Po tem mnenju se znižanje davčne stopnje v naslednjem
davčnem obdobju ne upošteva in velja lestvica iz časa storitve kaznivega dejanja. S tem se zagotavlja stabilnost pravnega
reda. Drugo mnenje: sprememba dopolnilne norme ima enak učinek kot sprememba kazenske norme in če se ta spremeni
na milejše, mora to spremembo upoštevati tudi kazensko pravo. Povzeto po: Povzeto po: Bele I: Kazenski zakonik s
komentarjem, Splošni del, GV založba, Ljubljana, 2001, str. 43-44 in Pomen in razlaga pojmov gospodarskega prava kot
znakov kaznivih dejanj, Pravosodni bilten, št. 2/2010, str. 10-11.
Kp 497/93: ni samo na sebi umevno, da je vsakič, ko pride do spremembe blanketne določbe v prid obdolžencu in
dekriminacije očitanega dejanja, potrebno uporabiti milejši kazenski zakon. Odločilnega pomena pri presoji ali ima taka
blanketna določba retroaktivno delovanje ali ne, je, ali je s to spremembo vsebine blanketnega kazenskega zakona prišlo
tudi do spremembe pravnega vrednotenja družbene nevarnosti konkretno obravnavanega kaznivega dejanja. Zgolj takrat,
ko iz razlage predpisa, ki spreminja ali odpravlja prejšnji predpis, na katerega se navezuje blanketni kazenski zakon, izhaja
sklep, da je zakonodajalec s tem spremenil svoje naziranje o družbeni nevarnosti dejanj storjenih v času spremenjenega
oz. odpravljenega predpisa, se upošteva pravilo o retroaktivni uporabi milejšega kazenskega zakona.
Kp 497/93: s spremembo Zakona o igrah na srečo je zakonodajalec dopustil prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih
avtomatih tudi zasebnikom, ki za to izpolnjujejo pogoje in na ta način pokazal svoje spremenjeno gledanje na družbeno
nevarnost takega ravnanja. …neizpolnjevanje pogojev Zakona o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne avtomate pri prirejanju teh iger, opredeljeno le kot
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razlagalno pravilo, ki naslovljencu in uporabniku kazenskega zakona omogoča
razumevanje znaka kaznivega dejanja. Pri tem mora drugi predpis, na katerega
napoti blanketna norma, ostati v okviru napotitve, da bi bila takšna razlaga utesnjujoča
in kot takšna skladna z načeli kazenskega prava. V nasprotnem primeru, če bi drugi
predpis širil polje kaznivosti, kot ga je temeljno začrtal kazenski zakon, bi šlo za
nedopustno razširjajočo razlago. Če je temu zadoščeno, z vidika zahteve po nullum

crimen sine lege ni bistveno, kakšne narave je predpis, ki se uporablja na
temelju blanketne dispozicije, saj so sicer vsi znaki kaznivega dejanja že vsebovani v
(kazenskem) zakonu.

5.3. Storilec
Storilec kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti lahko
izvršijo le osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo pri tem določen položaj,
pravice, pooblastila ali dolžnosti. Kaznivo dejanje se lahko stori le z direktnim naklepom85.
Storilčev naklep je namreč motiviran. Storilec v svojem naklepu zajame posamezne
izvršitvene načine ravnanja, hkrati pa mora imeti določen namen, t.j. pridobitev
protipravne premoženjske koristi ali povzročitev premoženjske škode.

86

Glede samega spreminjanja zakonskega besedila, vezanega na krog storilcev, je iz točke
5.2. je zaznati, da se je ureditev z novelo KZ-1B spremenila oz. vrnila na ureditev KZ87.
Dejanje po noveli KZ-1B tako ni več omejeno le na storilce iz sfere vodenja ali
nadzorstva.88

prekršek in ne kot kaznivo dejanje. Zato je sodišče prve stopnje ravnalo prav, ko je sprejelo sklep, da je prirejanje iger
na srečo z igralnimi avtomati dekriminirano in da je potrebno spremembo blanketne določbe, ki je obdolžencema v prid,
upoštevati retroaktivno.
85
Predpisan je direktni naklep, tudi glede nastanka posledice, kar v praksi predstavlja velik problem pri dokazovanju, saj
se storilci, ki so sklenili za pravno osebo očitno škodljiv posel, branijo, da niso bili seznanjeni z možnostjo nastanka take
posledice. Mazi F.: Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 244. členu Kazenskega zakonika, Pravosodni bilten št.
3/2008, str. 109.
86
Več o tem: Selinšek L., Gospodarsko kazensko pravo, GV založba, Ljubljana, 2006, str. 366, Deisinger M.: Kazenski
zakonik s komentarjem, posebni del, GV založba, Ljubljana, 2002, str. 517.
87
KZ-1 je namreč zožil krog možnih storilcev na tiste ki pri vodenju ali nadzorstvo zlorabijo svoj položaj. Za preostale
delavce, ki niso imeli ''statusa'' organa vodenja in ki so že bili v kazenskem postopku z novo inkriminacijo niso bili zajeti,
saj se v kazenskem pravu uporablja za storilca milejši zakon.
Sodba I Ips 116/2009: ''V KZ-1 opredeljenega kaznivega dejanje zlorabe položaja ali zaupanja se ne stori več pri
opravljanju gospodarske dejavnosti, ki se nanaša na celotno delovanje družbe oziroma na vse, ki delajo za družbo, ampak
le pri vodenju ali nadzorstvu gospodarske dejavnosti, ki zajema le izvajanje temeljnih gospodarskih funkcij v družbi, ki pa
so pridržane managementu.''
88
Iz predloga zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika – KZ-1, z dne 19.4.2011 izhaja: S predlaganim
preoblikovanjem kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen zakonika) po obsegu
kaznivosti ostaja v veljavnih mejah, razen glede nabora možnih storilcev. Ta je bil po KZ-1 brez posebnega razloga omejen
le na storilce z vodstvenimi in nadzorstvenimi pooblastili. Pri tem pa ni bilo jasno, glede na vključene nove izvršitvene
oblike (»zlorabi dano zaupanje«), ali je zakonodajalec res imel tak namen, kot ga je v zožujoči uporabi prepoznala sodna
praksa. V tem delu nova določba razširja krog storilcev na vse, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kot je veljalo tudi po
KZ/1994. Sicer glede namena, izvršitvenih oblik in predmetov »napada« oz. varovanih dobrin določba ostaja v celoti v
dosedanjem okviru. Le ubeseditev je bolj enostavna, sledi uveljavljenim gospodarsko pravnim pojmom ter podlagam za
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Tako iz Sodbe I Ips 134/2009 izhaja, da je storilec kaznivega dejanja zlorabe položaja
ali pravic po 244. členu KZ (smiselno enako za 240. člen KZ-1B) lahko le tisti, ki je nosilec
položaja, pravic ali dolžnosti zato, ker mu je zaupano tuje premoženje, praviloma
premoženje gospodarske družbe, v okviru katere deluje, zato je protipravnost ravnanja
storilca treba iskati v okviru zapovedi in prepovedi, ki urejajo razmerja med njim in
gospodarskim subjektom. 89
Navedena sprememba zakonskega besedila, vezana na krog storilcev ne bi imela vpliva
na odprte postopke. S tem, ko se je krog možnih storilcev razširil na način, da zajema
tudi nižje ravni, je inkriminacija strožja in se v tem delu ne more uporabiti za nazaj. Glede
obstoječih zakonskih znakov iz opisa kaznivega dejanja po prvem odstavku 240. člena
KZ-1 pa nobeden ni bil spremenjen tako, da bi lahko bil za storilca milejši, zato se za
dejanja, izvršena pred uveljavitvijo novele KZ-1B, nov prvi odstavek ne more uporabiti
in se odprti postopki končajo glede na zakonski opis, ki je veljal v času izvršitve kaznivega
dejanja.90
Zanimiv je primer iz prakse oz. t.i. primer ''toaletni papir''.91 ''Pravna kvalifikacija po
obtožbi je bila zloraba položaja ali pravic po drugem odstavku 244. člena prejšnjega
Kazenskega zakonika (KZ) (zdaj zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
po drugem odstavku 240. člen KZ-1) v sostorilstvu, pravno presojo pa je zapletla
okoliščina, da se je po izvršitvi dejanja zakonski opis tega kaznivega dejanja dvakrat
spremenil. Krog možnih storilcev pri tem kaznivem dejanju je bil sicer vselej omejen na
posameznike, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, novi zakonski opis dejanja v KZ‑1 pa
je ta krog še dodatno omejil na kader, ki opravlja vodenje ali nadzorstvo gospodarske

podelitev položaja, zaupanja, pravic in obveznosti, ki so podlaga možne zlorabe (predpis, akt pravne osebe, pravni posel)
in se izogiba nepotrebnemu ponavljanju.
89
VSL sklep I Kp 1001/2004: Kaznivo dejanje zlorabe položaja po 244. členu KZ je uvrščena v XXIV. poglavje KZ - kazniva
dejanja zoper gospodarstvo. Varstveni objekt je notranja varnost gospodarskega subjekta in to kaznivo dejanje pomeni
nezvestobo do lastnika podjetja oziroma delovanje, ki ni v interesu podjetja. Zato ravnanje samostojnega podjetnika, ki
naj bi denar, ki ga je odtrgal od plače delavca zaradi odplačevanja kredita in ga ni nakazal na banko, temveč si ga je
prilastil, ne obsega znakov kaznivega dejanja po členu 244 KZ.
90
Več o tem: Selinšek L., Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (2. del), Pravna praksa št. 36/2012, GV
Založba, Ljubljana 2012, str. 24-25.
91
V tej medijsko odmevni zadevi so vpleteni pridobili veliko premoženjsko korist na podlagi fiktivnih dobav velikih količin
toaletnega papirja in toaletnih brisač Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (ZPIZ). Pokojni
A ter obsojenca B in C so bili zaposleni na ZPIZ, in sicer A kot direktor splošnega sektorja, B kot vodja nabave in
ekonomata, C pa kot skladiščnik. ZPIZ je z dobaviteljem M., d.o.o., v obdobju od 7. januarja 1999 do 24. aprila 2002
sklepal fiktivne pogodbe za nabavo velikih količin toaletnih potrebščin. Te v takem obsegu nikoli niso bile dobavljene – če
bi bile, jih institucija niti ne bi imela kje hraniti, saj je šlo za enormne količine: po enem od izračunov približno 13,6 rolic
toaletnega papirja na zaposlenega na delovni dan, kar z vidika življenjskega izkustva precej presega realne potrebe. Na
ta način so pridobili premoženjsko korist v skupnem znesku 477.073,45 evra. Ambrož M: Sostorilstvo pri kaznivem dejanju
zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), Odvetnik št. 1, marec 2014, str. 6.
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dejavnosti. Novela KZ-1B, ki je v času sojenja že veljala, je to dodatno omejitev kroga
možnih storilcev odpravila. Zaradi opisanih zakonskih sprememb se je v dani zadevi
zastavilo vprašanje uporabe milejšega zakona. KZ-1 z zožitvijo kroga možnih storilcev
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti obsojencem
zagotovil nekaznivost. Spremenjeni zakonski opis je resda zožil krog možnih storilcev, ni
pa zožil kroga možnih udeležencev v ožjem smislu (napeljevalcev in pomagačev). To
pomeni, da bi bilo treba sodelujoče, ki niso (več) izpolnjevali pogojev za storilce,
obravnavati kot pomagače. Za udeležence v ožjem smislu pa velja tisto, kar je o
»prenosljivosti« statusa zapisalo pritožbeno sodišče. Odgovornost napeljevalcev in
pomagačev je namreč utemeljena akcesorno in je odvisna od dejanja glavnega storilca:
pri pravih delicta propira odgovarjajo za isto kaznivo dejanje kot storilec, čeprav sami
nimajo zahtevanih lastnosti. KZ-1, ki je z zožitvijo kroga možnih storilcev obsojence
degradiral na raven pomagačev, je za njih nesporno milejši, zato bi ga bilo treba v tej
zadevi uporabiti retroaktivno.''92
Ob tem je treba omeniti, da je za kaznivo dejanje poslovne goljufije v skladu z Zakonom
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja lahko odgovorna tudi pravna oseba.93
Ob tem je seveda jasno, da kaznivega dejanja ne stori odgovorna oseba, ampak storilec
v imenu odgovorne osebe.94
''Med storilci se najpogosteje znajdejo vodilni menedžerji, in sicer direktorji družb z
omejeno odgovornostjo, sicer pa tudi predsedniki in člani uprav delniških družb,
prokuristi in drugi. Delničarji, ki praviloma ne morejo posegati v vodenje poslov delniške
družbe, tako ne pridejo v poštev kot potencialni storilci v nasprotju z družbeniki družbe
z omejeno odgovornostjo, ki skladno z družbeno pogodbo lahko dajejo navodila oziroma
soglasja k posameznim odločitvam poslovodnih organov. Seveda pa lahko člani družb

92

Ambrož M: Sostorilstvo pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
Odvetnik št. 1, marec 2014, str. 6-8.
93
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja – ZOPOKD (Uradni list RS, št. 59/99, 12/2000, 50/2004, 65/2008,
57/2012). V skladu z 9. točko, 25. člena ZOPOKD so pravne osebe odgovorne za ta kazniva dejanja iz posebnega dela
Kazenskega zakonika in sicer iz 24. poglavja za kazniva dejanja po 225. do 250. členu, med katere spadata tudi kaznivi
dejanji poslovne goljufije in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.
94
V skladu z 4. členom ZOPOKD je za kaznivo dejanje, ki ga je storilec storil v imenu, na račun ali v korist pravne osebe,
ta pravna oseba kazensko odgovorna: (1) če pomeni storjeno kaznivo dejanje izvršitev protipravnega sklepa, naloga ali
odobritve njenih vodstvenih ali nadzornih organov; (2) če so njeni vodstveni ali nadzorni organi vplivali na storilca ali mu
omogočili, da je storil kaznivo dejanje; (3) če pridobi protipravno premoženjsko korist iz kaznivega dejanja ali predmete,
nastale s kaznivim dejanjem; (4) če so njeni vodstveni ali nadzorni organi opustili dolžno nadzorstvo nad zakonitostjo
ravnanja njim podrejenih delavcev.

56

(tako delničarji kot družbeniki) de facto prevzamejo vlogo poslovodnega organa95
družbe, kar bi lahko imelo za posledico tudi njihovo kazensko odgovornost.''96
V primeru dejanskega koncerna poslovodstvo obvladujoče družbe upravlja družbo na
podlagi večinske udeležbe. To pomeni, da obvladujoča družba v dejanskem koncernu
določa podjetniške cilje, odloča o poslovni politiki in o tekočih poslih v odvisni družbi.
ZGD-1 v tem primeru prepoveduje, da bi odvisna družba zase opravila škodljiv posel, da
bi nekaj storila ali opustila v svojo škodo, razen če ji obvladujoča družba prikrajšanje
nadomesti.97 Iz sodbe in sklepa VSL sodba in sklep II Kp 45162/2011 tako izhaja, da je
v primeru dejanskega koncerna je načeloma prepovedan vpliv obvladujoče družbe na
odvisno družbo. V kolikor pa pride do vpliva in odvisna družba kaj stori ali opusti v svojo
škodo, pa je takšen vpliv dovoljen, če se prikrajšanje nadomesti. Nadomestitev mora biti
jasno določena in časovno opredeljena zaradi varstva upnikov odvisne družbe, interesa
delavcev in države. Nasprotno ravnanje odgovorne osebe pri odvisni družbi pomeni, da
odgovorna oseba ne ravna v dobro odvisne družbe, kar je zavezana po določilih 263.
člena ZGD-1.

5.4. Izvršitveni načini
Iz 240. člena KZ-1 razberemo 4 (alternativne) izvršitvene načine vezane na razpolaganje
s tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja in sicer:
1. ''Zloraba položaja; če storilec zlorabi pooblastila, ki izhajajo iz njegovega
položaja pri gospodarskem subjektu ali drugi pravni osebi in imajo svojo podlago
v predpisih, splošnih aktih (na primer statutu, družbeni pogodbi) ali odločitvah
organov upravljanja (v obliki sklepov, navodil ipd.). Storilec v tem primeru sicer
ima pooblastilo za izvršeno dejanje, vendar ga ne opravi skladno z interesi
gospodarske družbe ali druge pravne osebe in v tem smislu prekorači interna
pooblastila znotraj korporacijsko pravnega razmerja med njim in družbo. Gre

95

Glede storilca velja omeniti tudi t.i. slamnate može oziroma direktorje v senci, ki formalno pravno sicer niso imenovani
za direktorje ampak odločitve v sprejemajo iz ozadja. Vrhovno sodišče se je do navedene situacije v sodbi Sodba I Ips
159/2011 opredelilo: ''Za ugotovitev kazenske odgovornosti za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 zadošča, da storilec de facto prevzame vlogo poslovodnega organa družbe.''
96
Verdel-Kokol V.: Kaznivo dejanje zlorabe položaja v sodni praksi, Podjetje in delo št. 7/2009, Ljubljana, 2009, str. 1567.
97
Več o tem: Ivanjko Š, Kocbek M., Prelič S. : Korporacijsko pravo: pravni položaj gospodarskih subjektov, druga
dopolnjena in predelana izdaja, Ljubljana, GV Založba, 2009, str. 976.
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torej za poslovno nezvestobo storilca do lastnika podjetja, seveda "lastnika" v
smislu kvazi lastninskopravnega razmerja.
2. Zloraba zaupanja; gre za zaupanje, ki ne izhaja že iz samega položaja, pri
čemer je varovano le podeljeno zaupanje glede razpolaganja s tujim
premoženjem, upravljanja podjetja ali vodenja gospodarske dejavnosti in ne
morebiti zaupanje, ki se nanaša na kakšne druge posle. Zloraba zaupanja tako
pokriva zlorabe pooblastilnih razmerij, ki jih storijo osebe, ki nimajo posebnega
položaja v gospodarskem subjektu ali drugi pravni osebi, temveč razpolagajo s
tujim premoženjem in vodijo posle na podlagi splošnega (na primer prokura) ali
posebnega pooblastila.
3. Prekoračitev pravic; če storilec opravi dejanje, ki presega okvir njegovih
pooblastil in torej stori nekaj, za kar ni imel pooblastila. Razlika glede na zlorabo
položaja je v tem, da so posli, sklenjeni v prekoračitvi pravic navzven, praviloma
nični in družbe ne zavezujejo.
4. Opustitev dolžnosti; če storilcu poseben predpis, splošni akt (na primer statut)
ali odločitev organa upravljanja nalaga določeno ravnanje, tega pa storilec ne
opravi. Torej opusti določeno dejanje, ki bi ga sicer moral opraviti.''98
Ob analizi izvršitvenih načinov ugotovimo, da je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti možno izvršiti na več načinov, pri čemer gre za skrito
oz. tiho blanketno normo, saj se vprašanje, ali je prišlo do zlorabe položaja, zlorabe
zaupanja, prekoračitve pravic ali opustitve dolžnosti presoja na podlagi aktov
gospodarskega prava, ki urejajo področje na katerem naj bi storilec protipravno ravnal.

5.5. Praktični primeri pojavnih oblik zlorabe položaja99
5.5.1. Zloraba službenih/položajnih (iz)plačil, stroškov bonitet, nagrad,
izobraževanj, potovanj…

98

Verdel-Kokol V.: Kaznivo dejanje zlorabe položaja v sodni praksi, Podjetje in delo št. 7/2009, Ljubljana, 2009, str. 1567.
Praktični primeri pojavnih oblik zlorabe položaja so navedeni v raziskavi dr. C. Keršmanca. Keršmanc C.: Preslepitve na
meji in onstran pregona, Analiza poslovnih goljufij in zlorab položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v pravosodni
praksi, Ljubljana, GV Založba, 2014, str. 271-300.
99
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V tem primeru gre za najbolj klasične pojavne oblike zlorab položaja. V tej kategoriji so
bili preganjani ali ovadeni:


Direktor, ki je podpisal fiktivne potne naloge, s katerim je odredil sebi ali
delavcem izplačilo večjih potnih stroškov od dejanskih za potovanja, ki jih sploh
ni bilo. (gre za klasično neupravičeno obogatitev);



Direktorica, ki je lažno prikazovala stroške potovanj v in iz službe, na podlagi
katerih si je obračunavala potne stroške, čeprav je vedela, da to teh po pogodbi
o zaposlitvi ni upravičena, ker je po pogodbi o zaposlitvi imela v uporabi službeni
avtomobil. Zraven tega si je na račun družbe privoščila še druge osebne storitve
kot npr. jezikovni tečaj, plačilo osebnih članarin, motivacijski trening, avionske
karte, kemične čistilnice…;



Direktorica, ki naj bi si fiktivno obračunavala potne stroške iz kraja A. v L., čeprav
je z družino prebivala v L.;



Bivši/odstopljeni direktor družbe naj bi odredil izplačilo več računov v breme
družbe, čeprav je vedel, da storitve niso bile opravljene za družbo, temveč je šlo
za osebne stroške (abonma za gledališče, smučanje, službeni apartma v termah);



Direktor je odrejal izplačila iz računa oškodovane družbe za plačilo najemnine za
tenis igrišče, uporabljal naj bi poslovno kreditno kartico za plačevanje gostinskih
storitev, naročenih in uporabljenih izključno za njegove osebne namene izven
nalog pri delodajalcu, brez utemeljenih potreb in koristi za delodajalca in brez
poročila o upravičenosti uporabe omenjenih sredstev;



Plačila iz sredstev podjetja za osebnega vrtnarja, hišno pomočnico, šoferja,
varuško,…;



Plačilo zavarovanja, vzdrževanja in parkiranja zasebnega vozila;



…

5.5.2. Zloraba oziroma dejanje na razpolago delovne sile in druge
(škodljive) enostranske odločitve glede sredstev družbe.
Pri zlorabi delovne sile imamo pred očmi uporabo oz. dajanje na razpolago delavcev s
strani odgovorne osebe za zasebne namene oziroma koristi tretjih brez odmene družbi,
ki ima te delavce na plačilni listi. Predvsem je ta oblika zlorabe potencialno zelo nevarna
v gradbeništvu. Iz navedene raziskave pa izhajajo naslednji primeri:


Vodja splošnega vzdrževanja v družbi Y je delavcu odredil, da z viličarjem, ki je
last tega podjetja za potrebe družbe X opravi dvigovanje bremena zunaj dvorišča
oz. delovnega območja družbe Y;
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Upravitelj je dal na razpolago delavce in opremo družbe X družbi Y, v kateri je
imel sam lastniški interes;



Direktor podjetja je pooblaščenemu vodji za izgradnjo komunalne infrastrukture
v podjetju odredil, naj v okviru projekta na stanovanjskih hišah poleg zemljišča
za izgradnjo infrastrukture opravijo še druga dela, ki jih pogodba ni pokrivala
(kupci teh hiš pa so bili zaposleni v podjetju oz. njihovi sorodniki);



Direktor je odredil izdelavo in montažo strehe na apartmajih v lasti tretje osebe,
kar so njegovi delavci tudi storili. Po opravljenih delih račun tretji osebi ni bil
izdan;



Direktor družbe X je sklenil najemno pogodbo s svojim zasebnim podjetjem Y,
pri čemer ni terjal najemnine oziroma ni izdajal računov;



Oseba, zadolžena za izterjavo dolgov je vodstvo podjetja lažno prikazovala, da je
vlagala izvršilne predloge, čeprav jih ni;



Direktor podjetja X naj bi odpisal zaloge repro-materiala (domnevno zaradi
pokvarjenosti, čeprav z materialom ni bilo nič narobe), ki jih je nato prodajal v
okviru svojega podjetja Y;



Pooblaščeni delavec je zunanjemu kupci izročil 15 oken, pri čemer se je izdajnica
glasila na 12 oken in jih odpremil pod navedbo, da gre za nekurantna okna (škart
roba);



…

5.5.3. Zloraba kreditne sposobnosti družbe
Kreditna sposobnost je v najširšem smislu njeno finančno zdravje, ki ji omogoča dajanje
posojil na eni in njen poslovni ugled na drugi strani, ki ji omogoča pridobitev dodatnih
finančnih sredstev. Tako kot opredmeteno premoženje je tudi kreditna sposobnost
družbe lahko predmet zlorab s strani odgovorih oseb:


Sekretar društva je sklenil posojilno pogodbo med samim in društvom, pri čemer
je poskrbel za paraf računovodkinje na pogodbi in s tem zavedel predsednika v
podpis. Znesek vrnjenih obrokov ni dosegal niti glavnice;



v.d. direktorice je sklenila 4 posojilne pogodbe po 4% obrestni meri čeprav je
vedela, da je to prenizka obrestna mera in brez revalorizacijske klavzule, ki so
bile v tistem obdobju standardne – škoda je bila izračunana kot razlika med
tržnimi in dejanskimi obrestmi;



direktorica družbe X je sklenila več posojilnih pogodb z družbo S, pri čemer je
zneske razbila in obšla statutarna pravila glede višine poslov, do katerih lahko
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sklepa pogodbe. Pri sklepanju pogodb ni poskrbela za osebna niti stvarna
zavarovanja, razen menice, ki je ni bilo mogoče unovčiti zaradi formalnih
pomanjkljivosti same menice. Družba S je šla v stečaj, posojila pa so ostala
nepoplačana;


direktor družbe V je sklenil z banko X posojilno pogodbo in nato prejeta sredstva
v imenu družbe V posodil podjetju Z, kjer je imel lastniški interes - vse to je storil
brez soglasja/vednosti družbenika v podjetju V. Sredstev iz posojilne pogodbe ni
nikoli vrnil in jih je zadržal zase kot kompenzacijo za opravljene storitve…



vodja bančne poslovalnice je bil obsojen, ker je odobraval limite na mirujočih
računih, ki jih je nato sam koristil, tako, da je z njih dvigal denar in ga vračal;



…

Glede posojil članom organov vodenja ali nadzora in prokuristu je odobritev posojil
urejena na ravni ZGD-1. Na podlagi 261. člena ZGD-1 namreč družba lahko članu organa
vodenja ali nadzora in prokuristu odobri posojilo le na podlagi sklepa nadzornega sveta
ali upravnega odbora. Sklep mora biti sprejet za vsako posojilo ali vrsto posojila in mora
določiti način obrestovanja in rok odplačila posojila. Za posojila se štejejo tudi druga
pravna dejanja, ki gospodarsko ustrezajo posojilu.

5.5.3.1. Tajkunsko posojilo
Dr. Keršmanc opisuje preučevano obliko tajkunskega posojila, kot primer izrabe kreditne
sposobnosti oškodovane družbe na naslednji način100:


Faza I - oblikovanje načrta in priprava osnutkov pogodb: ''troperesna deteljica''
uprava družbe C se dogovori z banko, da bi ti prevzeli družbo C, preko prevzemne
družbe P (v kateri o tihi družbeniki), pa zato nimajo sredstev in potrebujejo
posojilo. Banka oceni, da je zadeva tvegana, vendar gredo v posel, če troperesna
deteljica poskrbi, da C zavaruje dano posojilo banke B podjetju P z zastavo
nepremičnega premoženja, izdajo garancije/poroštva ali akceptirane menice (še
najraje vse skupaj), hkrati pa se transakcije opravljajo preko banke B zaradi
boljšega pregleda nad situacijo. Banka od prevzemnikov želi tudi osebna
zavarovanja. Kreditni odbor, ki bo odločal o posojilu potrebuje za tak znesek
določeno zavarovanje v skladu z internimi pravili in standardom skrbnega

100

Keršmanc C.: Preslepitve na meji in onstran pregona, Analiza poslovnih goljufij in zlorab položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti v pravosodni praksi, Ljubljana, GV Založba, 2014, str. 282-285.
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bančnika, da se tudi sami zavarujejo pred kakšno odgovornostjo. Banka kot
strokovnjak pri tovrstnih poslih pripravi osnutke pogodb.


Faza II – Izvedba prevzema: uprava družbe C, ki ima navzven, nasproti tretjim
osebam polna pooblastila, podpiše pogodbo o bančni garanciji in zastavitvi
nepremičnin podjetja C v zavarovanje dolga prevzemne družbe P brez soglasja
nadzornega sveta družbe C, ki ga sicer po statutarnih pravilih in po omejitvah iz
njegove pogodbe o zaposlitvi potrebuje za tovrstne posle. Banka B nakaže družbi
P sredstva za prevzem delnic, ki so ih pred tem po dogovoru o medsebojni pomoči
nakupovala ''troperesni deteljici'' prijateljska začasna ''parkirna'' podjetja, pazeč,
da pri tem ne presežejo kakega prevzemnega praga. Družba P po predpisanem
postopku pokupi razpoložljive in ''parkirane'' delnice družbe C.



Faza III – odplačevanje posojila družbe P: prvi korak po nakupu delnic je poskus
zamenjave in nastavitev z upravo zlizanih kadrov v nadzorni svet družbe z
namenom dekonstrukcije vseh internih nadzornih mehanizmov. Osnova za
poplačilo posojila družbe P so prilivi iz družbe C. Do zamenjave nadzornih organov
mora P na vsak način poravnavati obroke posojila, da ne bi prišlo do poskusa
unovčitve bančne garancije oz. hipoteke na nepremičnine. Dividende niso dovolj.
Po zamenjavi predsednika nadzornega sveta se začnejo sklepati razne svetovalne
pogodbe z družbo P; nanjo se prenese tudi posredniško-marketinške aktivnosti
za produkte družbe C, ki jih družba P začne po ugodni ceni kar sama odkupovati
od družbe C in nato po bistveno višji ceni prodajati končnim kupcem. Nato pride
do gospodarske krize, prihodki upadajo, podjetje C je izčrpano, ''troperesna
deteljica'' zaradi notranjih nesoglasij razpade… Delavci so do zdaj normalno
dobivali plače in niti niso opazili, da je prišlo do reorganizacije družbe, po kateri
je podjetje P (ali neko drugo XY podjetje) postalo lastnik pretežnega dela
nepremičnin, kjer se opravlja dejanska proizvodnja, ter da P (oziroma XY) po
novem zaračunava visoke najemnine za nepremičnine.



Faza IV – plan B ''grabi šta možeš'': delavci so sicer slutili, da se nekaj dogaja,
toda vidne spremembe

začnejo opažati šele, ko iz proizvodnih hal začnejo

izginjati delovni stroji, ko se prekine dobava repromaterialov…


Faza V – stečaj in začetek kazenskih postopkov: družba C gre kmalu v stečaj,
banka skuša unovčiti garancije in hipoteke, a se v pravdnih postopkih izkaže, da
so vsa zavarovanja nična, saj ZGD-1 izrecno prepoveduje pravne poslo ''s katerimi
družba zagotovi predujem ali posojilo za pridobitev delnic ali drug posel s
primerljivim učinkom…''. Banki ostanejo osebna zavarovanja ''troperesne
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deteljice'' in terjatve do podjetja P, ki pa je že v samem izhodišču zgolj lupina.
Začnejo se kazenski postopki…

5.5.4. Zloraba (drugih) dvostranskih pravnih poslov
Glede škodljivih dvostranskih poslov je dr. Keršmanc te smiselno razdelil na:
1. Pravne posle kjer je predmet pogodbe v celoti fiktiven,
2. Pravni posli, v katerih imamo sicer v osnovi opravka z legitimnim pravnim poslom,
a so parametri posla namenoma zastavljeni netržno,
3. Premoženjsko sicer nevtralnih, a nerazkritih primerov poslovanja samim s seboj
(t.i. self-dealing).
Pod točko 1 izhajajo naslednji primeri:


Izdajanje fiktivnih študentskih napotnic;



Plačilo storitev, ki dejansko niso bile opravljene;



Avtorske pogodbe za razne študije, ki niso bile opravljene, ali za družbo
neuporabne;



Plačilo fiktivnih računov za izobraževanja;



Plačilo za fiktivne catering zabave – nerealizirana ampak zaračunana,



Plačilo za popravilo službenega plovila – šlo pa je za nastanitev direktorja in ožjo
družbo v marini hotelu (zloraba v obliki prikrivanja dejanskega predmeta plačila,
do katerega sicer ne bi bil upravičen);



Plačila za storitve raziskave tujega trga, čeprav taka raziskava ni bila opravljena;



…

Pod točko 2 izhajajo naslednji primeri:


Saldakontistka v računovodstvu, ki je vodila saldakonte zasebnih dobaviteljev in
pripravljala naloge za izplačilo, je v dogovoru z dvema dobaviteljema dalj časa
nakazovale večje zneske od dejanskih dobav, ki so si jih pozneje razdelile;



Likvidacijski upravitelj naj bi povezani odvetnici odobril izplačila za opravljene
odvetniške storitve, ki pa so bile preveč obračunane in v neskladju s predpisano
odvetniško tarifo;



Strokovni sodelavec za investicije in investicijsko vzdrževanje je odobril več
obračunskih situacij za gradbena dela (npr. preplačila za odštemavanje odtočnih
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cevi namesto dejanske količine 3 m obračunane za 33 m, neujemanje dejanskega
števila vgradenj wc-školjk in pisoarjev…);


Sklenitev fiktivne pogodbe o poslovnem sodelovanju (oglaševanje, sponzoriranje)
in pogodbe o izdelavi spletne strani, na podlagi katerih so bile izplačani
nesorazmerno veliki zneski za tovrstne posle;



…

Pod točko 3 izhajajo naslednji primeri:


Direktor družbenega podjetja X odda v najem prostore svojega podjetja Y, čeprav
podjetje X teh prostorov ne potrebuje;



Družbenik in direktor podjetja X je med trajanjem pogajanj s sodružbenikom o
izstopu iz družbe sam s seboj sklenil najemno pogodbo in si tako izplačal večjo
vsoto denarja, da bi tako zmanjšal dobiček, ki bi se moral upoštevati pri izstopu
družbenika;



Osumljeni direktor podjetja X naj bi med drugim preko svojega pooblaščenca
neupravičeno pripoznal tožbeni zahtevek v postopku pred sodiščem, v katerem
je on s še nekaterimi sodelavci tožil podjetje. Na podlagi tega je sodišče izdalo
sodbo na podlagi pripoznave…;



Direktor je bil obsojen, ker je brez zahtevanega soglasja v imenu družbe X kupil
avtomobil in ga že naslednji dan po nekoliko nižji ceni prodal svoji ženi;



Direktor javnega zavoda X naj bi v okviru opravljanja gospodarske dejavnosti
zavoda zasebnemu podjetju Y odobril plačilo oziroma izplačal večje število
računov za fiktivne storitve/blago;



Direktor družbe X, ki je bila lastnica poslovnega objekta, je s svojo zasebno
družbo Y sklenil brezplačno najemno pogodbo za oddajo te poslovne stavbe v
najem za 20 let;



Direktor krovne gospodarske družbe X je brez zahtevanega soglasja drugih
družbenikov neodplačno prenesel delnice hčerinskih podjetij družbe X na družbo
N, v kateri je bil edini družbenik;



Direktorica podjetja I je med drugim podjetju X (katerega direktor je bil njen
mož, sama pa tudi družbenik) odobrila dobavo različnih izdelkov in se pri tem na
škodo družbe I dogovorila za cene, ki so bile bistveno višje od takrat veljavnih
povprečnih tržnih cen za enake ali enakovrstne izdelke – preplačilo je znašalo
cca. 56 odstotkov (podjetje X pa je opravljalo vlogo posrednika);



…
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5.5.5. Nelojalno preusmerjanje poslov
Pri tem podtipu gre za ''krajo'' strank ali potencialnih poslov. Posamezniki v okviru
delovanja družbe vzpostavljajo poslovne kontakte in speljejo poslovne priložnosti na svoj
mlin (od popoldanskega ''šušmarjenja'' do celotnega prevzema klientele).
Iz navedene raziskave izhajajo naslednji primeri:


Samostojni patentni inženir strojne stroke, se je s posameznimi strankami
delodajalca dogovoril, da bo dela v zvezi s patentnimi prijavami opravil v svojem
imenu in za plačilo po avtorski pogodbi, čeprav je bil ta dela dolžan opraviti v
okviru svojega dela znotraj patentne pisarne;



Vodja tehničnega sektorja v družbenem podjetju X je vzporedno ustanovil
zasebno podjetje Y z identično dejavnostjo in nanj preusmerjal bolj dobičkonosne
posle;



Zaposlena v družbi X, ki se je ukvarjala z učenjem tujih jezikov, je odprla novo
jezikovno šolo Y, prevzela najemno pogodbo za prostore in nagovorila večji del
izobraževancev, da se ji pridružijo v novem podjetju Y, ki ga ja bivšim
pogodbenim partnerjem predstavljala kot naslednika družbe X, čeprav ni bilo
tako;



Produktni vodja v sektorju velikih poslovnih uporabnikov in njegov sodelavec v
družbi X sta se odločila, da ''gresta na svoje'' in sta že v času zaposlitve v družbi
X pripravljala teren za prevzem poslov, pri katerih sta bila angažirana, kar jima
je glede na vzpostavljen odnos s poslovnimi partnerji tudi uspelo in sta na svojo
družbo Y preusmerila nekaj pomembnih strank;



Zaposleni v družbi X (menedžer za komercialno področje, vodja ključnih kupcev
ter prodajni in nabavni referent v oddelku za živila) so vitalne dobavitelje
oškodovane družbe X usmerjali v prekinitev poslovnih odnosov z X in poslovanje
s temi dobavitelji tako preusmerili na konkurenčno družbo Y, v kateri je bila z
njimi sklenjena pogodba o zaposlitvi;



…

5.5.6. Kombinirani mrežni poslovni vampirizem
V tem primeru dr. Keršmanc ugotavlja, da gre za kompleksnejše oblike zlorab, kjer sta
razgradnja internih kontrolnih mehanizmov in prevzem efektivnega nadzora nad neko
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družbo, ki mu sledijo druga škodljiva ravnanja, povezana s škodljivimi statusnimi
preoblikovanji, mrežami povezanih (pravnih) oseb, nakupi in prodajami lastnih delnic,
dokapitalizacijo ipd.
Iz navedene raziskave tako zraven troperesne deteljice izhajata naslednja primera:


''virus HIV'' KT (1) 1732/08 je primer kako lahko pride do oškodovanja
manjšinskih delničarjev pri dokapitalizacijah preko spornih cenitev premoženja,
konkretno s stvarnim vložkom. Šlo je za d. d., ki ni kotirala na borzi. Vodstvo
družbe je organiziralo skupščino, na kateri je zaradi proceduralnih pravil izločilo
drugega največjega delničarja (42,8%) in na tej skupščini izglasovalo sporno
dokapitalizacijo družbe S s stvarnim vložkom. Stvarni vložek je prispevala z
vodstvom družbe S in večinskim delničarjem H povezana pravna oseba I (H je
imela 73% delež v I preko družbe V), šlo pa je za proizvodna sredstva družbe I,
ki ostajajo v posesti I in jih S ne potrebuje oz. jih je predhodno celo sama prodala
I (za kar domnevno še ni bil poravnan račun). Ovaditelj (42,8% delničar) je v
ovadbi nadzorno predstavil, da skušajo s stvarnim vložkom, ki predstavlja 2,93%
vrednosti dejanskega premoženja družbe S, storilci pridobiti 27,5% delež, to je
od 20.439.248,65 EUR 5.620.793,38 EUR in to s stvarnim vložkom v vrednosti
599.334,61 EUR. Pri tem sta vrednost in narava le-tega pravno sporna. Družba S
namreč ni kotirala na borzi, dokapitalizacija pa se je izvrševala po preračunu na
podlagi nominalnega zneske osnovnega kapitala in niti ne na podlagi
knjigovodske vrednosti ali dejanske tržne vrednosti podjetja, s čimer na bi bili s
spornimi cenitvami premoženja oškodovani obstoječi delničarji.;



''Firmodžeri'' Kt (1) 4549/04: gre za številne nepravilnosti, ki so jih izvajali
vodstveni kadri podjetja M v navezavi s povezanimi pravnimi osebami ter
odvetniško svetovalno družbo specializirano za ''firmodžerstvo''. Družba je
prodala 36,61% lastnih delnic družbam, ki so bile povezane z vodstvom podjetja
M, na način, da je do prepisa delnic prišlo v roku 5 dni po podpisu pogodbe,
medtem ko je bilo plačilo za delnice obročno in odloženo sicer za določen čas, ki
pa se je z aneksi podaljševal. Dejansko je prišlo s strani družbe M do financiranja
lastnega prevzema. ''Kupci'' oz. novi lastniki so to postali, brez, da bi za to plačali
en tolar. S tem so si v družbi pridobili neomejen vpliv in možnost odločanja… ;
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5.6. Krivda
V skladu z 24. členom KZ-1 je kriv storilec, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja prišteven
in je ravnal z naklepom ali iz malomarnosti101, pri tem pa se je zavedal ali bi se moral in
mogel zavedati, da ravna v nasprotju s pravom, in če niso podani razlogi, ki izključujejo
krivdo.
V skladu z 25. členom KZ-1 pa je kaznivo dejanje storjeno z naklepom, če se je storilec
zavedal svojega dejanja in ga je hotel storiti (direktni naklep), ali če se je zavedal, da
lahko stori dejanje, pa je v to privolil (eventualni naklep).
Vprašanje krivde je tako pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti zaradi opisanih inkriminacij (tihe blanketne norme), še posebej
občutljivo, saj je treba dokazati, da se je storilec v celoti zavedal svojega dejanja in da
ravna v nasprotju s pravom, torej da je poznal vse njegove zakonske znake (v smislu
poznavanja okoliščin, ki jih je mogoče subsumirati pod zakonske znake), vključno s
prepovedano posledico. Ob ugotovitvi, da se storilec ni zavedal kakšnega znaka
kaznivega dejanja (dejanska zmota102 v ožjem pomenu), je seveda krivda izključena, kar
se zgodi tudi, če se storilec ni zavedal, da je dejanje v nasprotju s pravom.103 Vendar je
treba zlasti v zadnjem primeru natančno preizkusiti, ali se je lahko storilec tej zmoti
izognil (drugi odstavek 31. člena KZ-1). V primeru, da gre za osebe, ki vodijo in
nadzorujejo gospodarsko dejavnost, torej profesionalne osebe v poslovnem pogledu. Ker
so privolili v imenovanje na takšno funkcijo, se zanje predvideva, da imajo ustrezno
poslovno znanje in izkušnje. Zanje že na področju civilnega (gospodarskega) prava velja
strožji standard profesionalne skrbnosti, ki kot merilo ravnanja določa ravnanje
ustreznega strokovnjaka skladno s pravili stroke. Kot profesionalne osebe se seveda
potem tudi v kazenskopravnem pogledu ne morejo rešiti s preprostim izgovorom, "da
niso vedeli", saj je njihova dolžnost, da se temeljito seznanijo ne le z dejansko in čim
širšo oceno poslovnih tveganj, temveč tudi s pravnimi okviri - poizvedbena dolžnost.
101

KZ-1, 26. člen (ki pri tem kaznivem dejanju ne pride v poštev): Kaznivo dejanje je storjeno iz malomarnosti, če storilec
ni ravnal s potrebno pazljivostjo, čeprav se je zavedal, da lahko stori dejanje, pa je lahkomiselno mislil, da se to ne bo
zgodilo ali da bo to lahko preprečil (zavestna malomarnost), ali če se ni zavedal, da lahko stori dejanje, pa bi se bil po
okoliščinah in po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel zavedati (nezavestna malomarnost).
102
KZ-1, 30. člen: Kdor v dejanski zmoti stori dejanje, ki ga zakon določa kot naklepno kaznivo dejanje, ni kriv. Kaznivo
dejanje je storjeno v dejanski zmoti, če se storilec ob storitvi ni zavedal okoliščin, ki jih zakon določa kot znake kaznivega
dejanja, ali je zmotno mislil, da so okoliščine take, da bi bilo dejanje dopustno…
103
KZ-1, 31. člen: Storilec kaznivega dejanja, ki iz upravičenih razlogov ni vedel, da je to dejanje v nasprotju s pravom,
ni kriv. Ni upravičenih razlogov iz prvega odstavka tega člena, če storilec ni vedel za pravna pravila, s katerimi bi se lahko
seznanil pod enakimi pogoji kot drugi v širšem njegovem okolju ali pa je moral glede na svoje delo, vlogo ali siceršnji
položaj poznati posebna pravna pravila…

67

Pri pravno dvomljivih odločitvah so tako zavezani poiskati ustrezne odgovore bodisi pri
pravnih strokovnjakih, državnih institucijah, poklicnih združenjih ali drugih ustrezno
usposobljenih subjektih. Ob dokazani zavestni sestavini naklepa je nadalje treba
ugotoviti, ali je storilec takšno dejanje tudi hotel storiti (voljna sestavina). Ne zadostuje
namreč, da je zgolj privolil v posledico (eventualni naklep), saj označuje to kaznivo
dejanje posebej motiviran, obarvan naklep (dolus coloratus), ko storilec izvrši dejanje
zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobil premoženjsko korist ali povzročil
premoženjsko škodo. Podana mora torej biti najvišja stopnja trdnosti storilčeve volje v
razmerju do uresničene posledice (direktni naklep104).105

104

Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic je naklepno kaznivo dejanje, pri čemer pride v poštev le direktni naklep.
Selinšek L., Gospodarsko kazensko pravo, GV založba, Ljubljana, 2006, str. 376.
105
Povzeto po: Verdel-Kokol V.: Kaznivo dejanje zlorabe položaja v sodni praksi, Podjetje in delo št. 7/2009, Ljubljana,
2009, str. 1567.
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6. SKLEP
Slovenija je kljub temu, da je že nekaj časa tudi članica EU, praktično še vedno
tranzicijska država. Za tranzicijske države je posebej značilno, da so te še posebej ranljive
in občutljive na gospodarsko kriminaliteto. Za Slovenijo je značilno (z vidika očeh
javnosti) neučinkovito in počasno odkrivanje gospodarske kriminalitete. S prehodom
Slovenije na tržno gospodarstvo so se pojavile (razvile) povsem nove institucije in nove
(do tedaj) neznane oblike gospodarske kriminalitete, s katero se organi pregona,
tožilstvo in sodišče ni srečevalo. Ob prehodu na nov sistem pravni sistem ni bil prilagojen
novemu ekonomskemu modelu kot je tržno gospodarstvo.
Za tržno gospodarstvo je značilna zasebna lastnina, popolna konkurenca, profitni motiv,
proizvodnja za trg, strojna proizvodnja, svobodno in inovativno podjetništvo, akumulacija
kapitala... Za delovanje tržnega gospodarstva pa ne zadostuje le navedeno, ampak je
hkrati potreben tudi visoko razvit pravni sistem, ki je sposoben regulirati delovanje trga
ter prepoznavati in preprečevati zlorabe. Značilno za Slovenijo je, da se ta pravni sistem
šele razvija in s post-festum prilagaja tržnemu gospodarstvu, kar je nedvomno razvidno
iz nenehno se spreminjanje zakonodaje praktično na vseh področjih.
Kaznivi dejanji poslovne goljufije in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti sta osrednji kaznivi dejanji na področju gospodarske kriminalitete.
Poslovna goljufija je primarno usmerjena navzven, se pravi med interakcije in preslepitve
med dvema različnima (poslovnima) subjektoma, kaznivo dejanje zlorabe položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti pa je primarno usmerjeno navznoter oz. interna
razmerja v okviru poslovnega subjekta.
Pri obeh kaznivih dejanjih pa je skupno, da se prekršijo (vzpostavljena) zaupna poslovna
razmerja in ravno zaupanje je instrument oz. sredstvo, ki olajša preslepitev.
POSLOVNA GOLJUFIJA
Kot izhaja iz poročil policije in vrhovnega državnega tožilstva je poslovna goljufija
najpogostejše kaznivo dejanje na področju gospodarske kriminalitete. Glede kaznivega
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dejanja poslovne goljufije se pojavlja mnogo utemeljenih teoretičnih razprav o (zlo)rabi
tega kaznivega dejanja in hkrati tudi o tem, ali je to kaznivo dejanje (še) sploh potrebno.
Kaznivo dejanje poslovne goljufije zajema dve različni pojavni obliki in sicer po eni strani
sankcionira neizpolnitev obveznosti gospodarskega subjekta do tretje osebe, po drugi
strani pa se (zlo)rabi kot instrument za povečevanje plačilne discipline med
gospodarskimi subjekti, kar bi se naj oz. moral reševati na podlagi instrumentov civilnega
prava.
Glede na različna stališča pravnih strokovnjakov o potrebnosti/nepotrebnosti tega
kaznivega dejanja, je vendarle treba imeti v mislih, da se je to kaznivo dejanje
inkriminiralo zaradi neučinkovitega pravnega varstva klasične goljufije, pri kateri mora
biti goljufivi namen podan že ob sklenitvi posla. Če goljufivega namena ni bilo ob sklenitvi
posla, je bila ta zadeva z vidika kazensko-pravnega varstva poslovnih partnerjev
praktično neučinkovita. Ko imamo v mislih to je jasno, da je problem tega kaznivega
dejanja dejansko na drugi strani oz. v primeru ko se to kaznivo dejanje (zlo)rablja kot
instrument za povečevanje plačilne sposobnosti.
V okviru raziskave dr. Keršmanca je razvidno, da je številčnost pojava kaznivega dejanja
poslovne goljufije pravzaprav zavajajoča ravno iz tega vidika, ker prihaja do ogromnega
števila zavrženj zadev ravno iz navedenega razloga. Ob tem je seveda dosti kritike s
strani državnih tožilstev in tudi sodišč, ki se z temi zadevami morajo ukvarjati, hkrati pa
je jasno, da v tem primeru to za sabo potegne tudi stroške, ki jih nosi država.
Zakonodajalec bo seveda moral v prihodnje napraviti kako prilagoditev glede tega
kaznivega dejanja, da ne bo (več) prihajalo do množične (zlo)rabe kaznivega dejanja
poslovne goljufije v navedenem kontekstu.
Ob zavedanju tega problema pa bi se morali tudi vsi akterji (kritiki) zavedati (kar je z
njihovega vidika seveda nemogoče), da je ravno plačilna disciplina tista, ki omogoča
normalno poslovanje gospodarstva (in od katerega ima država sploh denar, da lahko
financira te stroške in za to potreben aparat) hkrati pa upniki enostavno nimajo
učinkovitih pravnih sredstev, da bi predvsem, kar je najpomembnejše, hitro prišli do
poplačila svojih terjatev. Če ima družba na primer dolžnika, ki mu ne plača kakega
večjega računa ima takoj likvidnostni problem. Iz likvidnostnega problema pa seveda
takoj nastanejo potencialni prekrški in plačila kazni. Davek na dodano vrednost mora
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družba plačati, kljub temu, da ne dobi plačanega računa (možna so sicer obročna plačila
v primeru predložitev zavarovanj, ampak tudi to traja), plače delavcem je treba izplačati
(tega problema v javni upravi seveda ni nikoli bilo) in je družba spet izpostavljena plačilu
kazni v višini 3.000 EUR po osebi, v primeru zamude s plačilom plače, kazni za neplačilo
davkov in prispevkov od plač in še bi lahko naštevali.
Slovenija v primeru plačilne nediscipline nima visoko razvitega pravnega sistema (kot
omenjeno uvodoma) in dokler ga ne bo imela je kritika glede zlorabe tega instrumenta
in spremljajočih stroških (za državo) po mojem mnenju (kot pravnika v gospodarstvu)
povsem zgrešena. Ravno plačilna disciplina je tista, ki omogoča likvidnost in ki
gospodarstvu omogoča, da ta lahko normalno posluje in se tako ukvarja s svojo
dejavnostjo za katero je bila pravzaprav sploh ustanovljena. V teoriji je glede civilno
pravnih postopkov teoretično vse lepo in prav, vendar priti do denarja v praksi pa je
seveda povsem druga zgodba.
Kar pa je v tem primeru nedvomno problematično, pa je to, da se z takimi zadevami
zasedajo resursi oz. kapacitete organov odkrivanja, pregona in sodišč, ki bi se lahko
ukvarjali z drugimi zahtevnejšimi zadevami. V tem primeru gre namreč za sistemski
problem, ki ga bo moral na nek način v prihodnje razrešiti zakonodajalec.
ZLORABA POLOŽAJA ALI ZAUPANJA PRI GOSPODARSKI DEJAVNOSTI
Iz kaznivega dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti kot
osrednjega kaznivega dejanja na področju gospodarske kriminala pa izhaja največja
povzročena škoda med gospodarskimi kaznivimi dejanji. Številčnost, kreativnost in
kompleksnost praktičnih pojavnih oblik tega kaznivega dejanja pa je razvidna iz raziskave
dr. Keršmanca.
Pri preučevalcih gospodarske kriminalitete je splošno sprejeto mnenje, da je to kaznivo
dejanje težko ali v nekaterih primerih celo nemogoče zaznati, če pa ga že zaznamo pa
je po navadi prepozno, da bi jih uspeli sankcionirati. Raziskave na področju pregona
gospodarskega kriminala nam jasno povedo, da je zaradi izjemno težke problematike
odkrivanja gospodarske kriminalitete ta statistika in z njo povezana škoda praktično
neznana, saj ogromno gospodarskega kriminala v povezavi s tem kaznivim dejanjem
ostaja neodkritega. V teh primerih je po navadi oškodovana družba (pravna oseba) s
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strani poslovodstva ali z njo povezanih oseb ter oseb s pooblastili opravljati določena
dejanja v imenu družbe. Tako je zlorabe zelo lahko prikriti, saj v primeru, da ne pride do
oškodovanja tretjih oseb in so dejanja prikazana kot normalno poslovanje družbe se
zgodi, da enostavno ni prijaviteljev ''svinjarij'' kot npr. pri kaznivem dejanju poslovne
goljufije, kjer pride do oškodovanja tretjih oseb in je to oškodovanje praktično zelo hitro
zaznano.
Pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti gre za tiho
blanketno napotitev. Ustavno sodišče je tako v odločbi U-I-268/05 zapisalo, da konkretno
protipravno ravnanje ugotavljajo sodišča v kazenskem postopku. Pri vsakem konkretnem
vprašanju pa je treba presoditi, ali je oseba pri opravljanju gospodarske dejavnosti
izrabila (zlorabila) svoj položaj, na podlagi aktov gospodarskega prava, ki urejajo
področje, na katerem naj bi oseba protipravno delovala.
Kot je razvidno iz zgodovine opisa kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti (Zloraba položaja ali pravic - KZ), je vmes oz. z sprejetjem KZ-1
prišlo do popolnega brca v temo s strani zakonodajalca, ki je imelo vpliv (kot ugodnejši
predpis) tudi na že nekatera zaključene postopke oz. postopke v teku in kot izhaja iz
predloga KZ-1B se je to zgodilo brez (pravega) razloga. Slednje, je sicer bilo (v naprej)
sanirano z novelo KZ-1B oz. ponovno vzpostavljeno stanje kot pred sprejetjem KZ-1.
Za razliko od kaznivega dejanja poslovne goljufije pri kaznivem dejanju zlorabe položaja
ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti nekako ni zaznati, da to dejanje ne bi bilo
potrebno, kar je logično, saj bi v slednjem primeru izven sfere kazenskega prava ostalo
sankcioniranje velikih premoženjskih škod.
Povsem jasno je, da razen kleptomanov, bogati in vplivni nekako ne izvršujejo enostavnih
kaznivih dejanje (tatvina, navadna goljufija) pač pa se poslužujejo zahtevnejših metod
in sredstev, pri katerih oz. za izvrševanje katerih se poslužujejo nasvetov najboljših
strokovnjakov.
Zahtevno je pri tem kaznivem dejanju vprašanje krivde in sicer tudi zaradi opisanih
inkriminacij, ki so tihe blanketne norme, saj je treba dokazati, da se je storilec v celoti
zavedal svojega dejanja in da ravna v nasprotju s pravom, torej da je poznal vse njegove
zakonske znake vključno s prepovedano posledico. Pri profesionalnih osebah, ki vodijo
72

ali nadzorujejo gospodarsko dejavnost velja strožji standard profesionalne skrbnosti, ki
zajema tudi poizvedbeno dolžnost. Tako se storilci ne morejo rešiti s sklicevanjem na
zmoto, saj je njihova dolžnost seznaniti se s pravnimi okviri svojih dejanj.
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