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Povzetek
Magistrsko delo je v celoti osredotočeno na kaznivo dejanje zlorabe položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen Kazenskega zakonika, v nadaljevanju
KZ-1), ki je v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije uvrščeno med kazniva dejanja
zoper gospodarstvo. Kot čisto gospodarsko kaznivo dejanje ščiti na eni strani
gospodarstvo in premoženje gospodarske družbe, hkrati pa inkriminira dejanja storilca,
ki pri opravljanju gospodarske dejavnosti z namenom, da bi sebi ali komu drugemu
pridobil protipravno premoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo, zlorabi
dano zaupanje. Pred osamosvojitvijo Republike Slovenije smo kaznivo dejanje poznali
v nekoliko drugačni obliki. Uvrščeno je bilo med kazniva dejanja zoper uradno
dolžnost, kar pomeni, da je bilo lahko storjeno le s strani uradnih (kasneje pa tudi
odgovornih) oseb. Po trenutni ureditvi je to kaznivo dejanje prav tako delictum
proprium, vendar pa storilci niso uradne osebe, temveč osebe, ki pri opravljanju
gospodarske dejavnosti storijo katerega izmed možnih izvršitvenih načinov (zlorabijo
položaj, dano zaupanje, prekoračijo pravice ali opustijo dolžnosti, ki jih imajo na
podlagi zakona, drugega predpisa, akta pravne osebe ali pravnega posla). V teoriji se
obravnavano kaznivo dejanje velikokrat omenja kot »menedžerski delikt,« saj njegovi
storilci običajno izhajajo iz vrst direktorjev, poslovodij, članov uprave,.. gospodarskih
družb.
Podobno ureditev je sprejel tudi zakonodajalec Republike Hrvaške z novim kazenskim
zakonikom, ki je začel veljati 2013 in kateri je (podobno kot slovenski) kaznivo dejanje
zlorabe zaupanja povzel po nemškem kaznivem dejanju »Untreue.« Bistvena razlika
med obema ureditvama je v tem, da pri storilcu kaznivega dejanja po hrvaškem KZ
zadostuje, da je podan eventualni naklep (enako kot po nemškem Untreue), pri nas pa
eventualni naklep ne zadošča. Za obsodilno sodbo je potrebno dokazati, da je storilec
ravnal z direktnim naklepom. Druga pomembna razlika je v tretjem členu 240. člena
KZ-1, ki inkriminira tudi namen pridobitve nepremoženjske koristi in ga nov hrvaški
KZ ne pozna.
Največje težave sodišču v praski povzročajo primeri, ko so storilci kot nosilci določenih
pooblastil hkrati tudi družbeniki gospodarske družbe, katere obstoj je zaradi kaznivega
dejanja ogrožen. Ker so gospodarske družbe samostojne nosilke pravic in obveznosti in
imajo kot pravne osebe svoje premoženje ločeno od premoženja družbenikov, se z
njenim premoženjem ne sme razpolagati kot z lastnim. Družbeniki niso lastniki družb,
temveč so le imetniki njenih deležev (delnic ali poslovnih deležev). Vendar pa sodna
praksa pri takšnih nedovoljenih razpolaganjih dopušča izjeme. Protipravnost je namreč
izključena, če je storilec za storitev tega kaznivega dejanja imel jasno in vnaprej dano
soglasje vseh preostalih družbenikov. Prav tako se kot storilec tega kaznivega dejanja
po stališču slovenske (ne pa tudi hrvaške) sodne prakse ne bo mogel obravnavati
družbenik enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo. Takšno stališče je podprto z (ne
preveč prepričljivim) argumentom, da bi v tem primeru bila oškodovanec in storilec
kaznivega dejanja po 240. členu ena in ista oseba, kar pa pojmovno ni mogoče.
Ključne besede: Gospodarska kriminaliteta, gospodarsko kazensko pravo, gospodarska
kazniva dejanja, zloraba položaja ali zaupanja, gospodarska dejavnost, delictum
proprium, namerni delikt, Untreue, izneverjenje, gospodarska družba, protipravnost
razpolaganja družbenika, teorija soglasja.

Abstract
This paper is entirely focused on the criminal offense of abuse of position or trust in
economic activity (Article 240 of the Slovenian Criminal Code). This particular
criminal offense is classified as a crime against the economy. As a purely economic
offense it protects the economy and assets of the company on the one hand, and the trust
given to the person managing foreign assets. It criminalizes the actions of offenders
who abuse the given trust with the intention to acquire illegal material benefit or to
cause damage to the company′s assets. Before the independence of the Republic of
Slovenia, that same criminal offense has had a slightly different form. It was classified
as a criminal offense against official duty, which means that it could only be perpetrated
by the official (later also responsible) persons. Today, the offense is still a delictum
proprium. However, the possible offenders are not official persons, but persons who
conduct any of the potential executing methods (abuse of position, abuse of given trust,
cross given rights or neglect duties which they have to the basis of a law, other legal act
or to the legal transation ) while pursuing an economic activity. In theory, the particular
offense is often referred to as a »Managers felony«, because its offenders are usually
directors, managers, board members...
The Republic of Croatia acquired very similar arrangement as Slovenia with the new
Criminal Code, which entered into force in 2013. Both, Slovenian and Croatian
legislator adopted the criminal offense of abuse of trust while following the example of
German criminal offense: »Untrue«. The main difference between the two regimes is
that Croatian Criminal Code requires that offender commits crime with the conditional
intent (same as by the German Untreue). By the Slovenian Criminal Code, conditional
intent is not sufficient. In order to convict an offender by the article 240, the prosecutor
must prove that the crime was comitted with a direct intent. Another important
difference represents the third pharagraph of the Article 240 of the Slovenian Criminal
Code, which criminalizes the purpose of obtaining non-pecuniary advantage (benefit).
The Croatian Criminal Code on the other hand punishes only the offenders who act with
the purpuse to gain pecuniary advantage.
Slovenian courts are facing problems in cases where the offender (as a person with
certain authorizations) is also a shareholder of the company. The main quastion is, how
to prosecute criminal offenses, commited by the managing shareholder where he/she
unlawfully appropriates the company assets and thereby jeopardizes its existence. The
managing shareholder must bear in mind that the company is an independent carrier of
her own rights and obligations. Its assets are segregated from the assets of her
shareholders. Shareholders are not owners of companies, therefore they cannot treat it
like it is their property. However, Slovenian case law allows exceptions even if such
unlawfully actions are committed. The unlawfulness is excluded if all partners clearly
agree with such an offense and give their permission in advance. Also, according to the
case law in the Republic of Slovenia (but not according to the case law of the Republic
of Croatia, which accepted a completely different approach), such conduct is not
considered a criminal offense of abuse of position,where the managing shareholder of a
single shareholder company unlawfully appropriates the company′s assets and
jeopardizes its existence, regardless of the consequences. This position is supported by
the (not very convincing) argument that in those cases, the offender and injured party
are the same person, which is conceptually impossible.
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Key words: Economic crime, economic criminal law, economic crimes, abuse of
authority or trust, economic (business) activity, delictum proprium, intentional felony,
Untreue, The abuse of trust (criminal offense by the Article 215 of the Criminal Code),
the company, unlawfulness of power of disposal held by a partner, the theory of
agreement.
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1. UVOD
Opredelitev problema, ki je predmet magistrskega dela
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti1 se v strokovni
literaturi velikokrat opredeljuje kot osrednje (nosilno) kaznivo dejanje zoper
gospodarstvo. Zaradi te svoje lastnosti je povsem utemeljeno pričakovati, da bodo vsa
relevantna pravna vprašanja opredeljena, da bodo podani odgovori nanje in da bo
vnaprej jasno, kdo so lahko storilci tega kaznivega dejanja in pod kakšnimi pogoji,
kateri so možni izvršitveni načini in predvsem, katera dobrina (vrednota) je s tem
kaznivim dejanjem varovana. Vendar pa temu še zdaleč ni tako. Literatura na določena
vprašanja ne ponuja enoznačnih odgovorov, zato se rešitve praviloma išče s primerjalno
pravno metodo tako, da se ugotavlja, kako si posamezne vidike tega kaznivega dejanja
tolmačijo v tujini, poleg tega so tukaj še sodišča, ki podajajo svoj aspekt na kaznivo
dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kot ključen dejavnik,
ki vpliva na to, da je podanih toliko različnih interpretacij, vidim zlasti dejstvo, da se
predmetno kaznivo dejanje obravnava preveč ozko. Potrebno je namreč upoštevati, da
njegovo vsebino ne opredeljuje le kazensko pravo kot takšno, ampak tudi pravila
gospodarskega (statusnega) prava. Vse preveč je razlag, ki ne upoštevajo gospodarskega
sistema, v katerem živimo in se naslanjajo na pravila, ki že dolgo niso več aktualna. Pri
prehodu iz prejšnjega v nov sistem, je prišlo do korenitih sprememb, ki bi se morala
upoštevati pri obravnavi tega kaznivega dejanja.
S tranzicijo se je namreč spremenila intervencijska vloga države na gospodarskem
področju, široko so se odprla vrata globalizaciji, kar pa je privedlo do naglega porasta
novih pojavnih oblik kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, zlasti tistih, povezanih s tim.
»lastninjenjem podjetij,«2 kazensko pravo pa je tisto, ki mora na to ustrezno odreagirati.
Za tranzicijsko podjetnišvo, kakršno se je vzpostavilo po osamosvojitvi, je značilno
dejstvo, da temelji na lastniški koncepciji, to je želji podjetnikov, da skozi podjetniško
igro drugim igralcem odvzamejo čim več premoženja, ne samo zaradi igre, ampak tudi
zaradi bogatenja oziroma povečanja svojega premoženja.3 Podjetniki so tako v glavnem
prepričani, da so lastniki družb, kar zanje posledično pomeni, da lahko z družbinim
premoženjem prosto razpolagajo in se neomejeno okoriščajo. Temu seveda ni tako,
gospodarskim družbam je priznan status samostojnih pravnih oseb, ki imajo svoje
premoženje strogo ločeno od premoženja družbenikov, ki z družbinim premoženjem ne
morejo prosto in neomejeno razpolagati. V pravnem prometu gospodarska družba
nastopa kot samostojen pravni subjekt, pri tem pa vstopa v pravna razmerja z drugimi,
katerih interese je prav tako potrebno zaščititi. Tako na primer na civilnem področju
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)4 posebej ureja institut spregleda pravne
osebnosti kot sredstvo sankcioniranja družbenikov, ki nedovoljeno uporabljajo sredstva
družbe kot svoja lastna. Podoben princip bi moralo uvesti tudi kazensko pravo prav v
okviru kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

1

240. člen Kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-1UPB2), št. 50/12 z dne 29.6.2012 in št. 54/15
z dne 20. 7. 2015.
2
Povzeto po: Bohinc Rado, Kazniva dejanja zoper gospodarstvo, POSVET Problematika odkrivanja in
pregona gospodarske kriminalitete, Ljubljana, 2002, str. 25-38.
3
Ivanjko Šime, Gospodarska kriminaliteta v korporacijskih razmerjih, POSVET Problematika odkrivanja
in pregona gospodarske kriminalitete, Ljubljana, 2002, str. 53-67.
4
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uradni list št. 42/2006 z dne 19.04.2006 ter št.
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15.
4

Poleg nerazjasnjenih mej med dopustnim prevzemanjem podjetniškega rizika in
kaznivim dejanjem, problem pri boju proti kaznivim dejanjem zoper gospodarstvo (s
tem pa tudi proti kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja) predstavljajo tudi
opisi kaznivih dejanj v KZ-1, ki ne sledijo spremembam temeljev gospodarskega
sistema. Problematika predmetnega kaznivega dejanja se kaže še v tem, da je dejansko
stanje pogosto povezano z zapletenim gospodarskim poslovanjem in širšim
poznavanjem ne le kazenskega, temveč tudi gospodarskega prava, pri tem pa zehteva
obilo izkušenj pri vrednotenju dokaznega gradiva. Osebe, ki storijo kaznivo dejanje
zlorabe položaja, so pogosto strokovno in poslovno dobro podkovani storilci,
zapletenost se pa dodatno stopnjuje med dokaznim postopkom, zlasti v zvezi z
ugotavljanjem krivde.5
Da gre za zapleteno problematiko pa ne-nazadnje kaže že sama sodna praksa, odzivi
nanjo in spremembe kaznivega dejanja v Kazenskem zakoniku. Odločitve Vrhovnega
sodišča, izdane po zgledu nemške zakonodaje, so sprožile številne kritike in podale
različna stališča, do sprememb pa je v tem obdobju (prav tako po zgledu nemškega
kazenskega zakonika) prišlo tudi v Republiki Hrvaški, ki je z letom 2013 dobila nov
Kazenski zakonik,6 reforma pa je zajela tudi kaznivo dejanje zlorabe zaupanja v
gospodarskem poslovanju.
Cilji in raziskovalne hipoteze magistrskega dela
Cilji
S tem magistrskim delom želim predvsem izpostaviti kompleksnost obravnavanega
kaznivega dejanja, ga vsebinsko razčleniti, predstaviti njegov razvoj in pojasniti kdo so
lahko storilci, kako se lahko to kaznivo dejanje izvrši ter predstaviti posebnosti glede
krivde in udeležbe pri tem kaznivem dejanju. Poleg teoretičnih vidikov bodo
izpostavljeni tudi posamezni primeri iz sodne prakse. Ker gre za temeljno kaznivo
dejanje zoper gospodarstvo, bom predsavila tudi s tem povezane pravne pojme;
gospodarski kriminal/kriminaliteta, gospodarsko kazensko pravo in gospodarsko
kaznivo dejanje.
Kot sem že zgoraj navedla, so gospodarske družbe samostojne tvorbe z lastno pravno
osebnostjo. Z njihovim premoženjem družbeniki kapitalskih družb ne smejo prosto
razpolagati (tudi če so hkrati tudi poslovodje in jim je poverjena skrb za premoženje in
vodenje gospodarske družbe). V kolikor pa vendarle sredstva družbe porabljajo kot
svoja lastna in pri tem zlorabijo pooblastila in položaj, ki jim je zaupan, nastopijo
posledice na odškodninskem in kazenskem področju. Katere so te posledice, bom
ugotovila ob pisanju tega magistrskega dela.
Izhajajoč iz dejstva, da obstajajo podobnosti med obema državama glede prehoda na
nov sistem, glede obdobja tranzicije ter glede razširjenosti gospodarskega kriminala,
bom pri posameznih poglavjih povzela tudi kazenskopravno ureditev v Republiki
Hrvaški.
Hipoteze, ki jih bom na koncu potrdila ali ovrgla so:
5

Verdel Kokol Vanja, Kaznivo dejanje Zlorabe položaja v sodni praksi, Podjetje in delo, št. 6-7/2009,
2009, str. 1565-1575.
6
Kazneni zakon Republike Hrvatske, Narodne novine, 125/11 in Zakon o izmjenama i dopunama
Kaznenog zakona, Narodne novine, 144/12 z začetkom veljavnosti od 1. januarja 2013.
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-

kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je
kaznivo dejanje zoper gospodarstvo,
kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je
delictum proprium,
pri storilcu kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja mora biti podan
naklep, sicer niso podani vsi znaki tega kaznivega dejanja in,
dejstvo, da je poslovodja imetnik poslovnega deleža in s tem družbenik
gospodarske družbe ni bistveno za presojo zlorabe položaja ali zaupanja.

Predpostavke in omejitve raziskave
Pri izdelavi magistrskega dela izhajam iz predpostavke, da so podatki, na katere bom
opirala svoje navedbe, točni in resnični.
V zvezi s predmetnim kaznivim dejanjem je bilo izdanih veliko število sodb, zato bom
obravnavala le nekatere, ki so se mi zdele najpomembnejše in na katere so se sklicevali
avtorji v svojih člankih in znanstvenih razpravah. Zaradi časovne oddaljenosti od
prvotne ureditve tega kaznivega dejanja še v Jugoslovanskem Kazenskem zakoniku,
bom takratno ureditev zgolj omenila in se ne bom spuščala v podrobnejšo analizo, saj za
namen tega magistrskega dela zadostuje pogled na ureditev po Kazenskem zakoniku iz
leta 1994 in po novem KZ-1, ki velja še danes.
Predvidene metode raziskovanja
Tekom pisanja magistrskega dela bom uporabila več metod, z uporabo katerih upam, da
bom prišla do želenih zaključkov, ki mi bodo pomagali potrditi ali ovreči zgoraj
navedene hipoteze. Uporabila bom deskriptivno metodo (opisovanje dejstev, procesov,
odnosov, brez vzročnega pojasnjevanja), z metodo analize in sinteze bom razčlenjevala
sodbe na posamezne segmente, jih obravnavala in povezovala v novo zaokroženo
celoto, posluževala se bom tudi metode kompilacije, s katero bom povzela ugotovitve in
spoznanja drugih avtorjev ter pomembnejše odločbe Vrhovnega sodišče Republike
Slovenije in Hrvaške ter metodo dedukcije s katero bom od splošnih stališč sklepala k
posameznim primerom. Pri posameznih poglavjih bom uporabila metodo komparacije, s
katero bom primerjala ureditev predmetnega kaznivega dejanja pri nas in v Republiki
Hrvaški.
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2. GOSPODARSKI KRIMINAL IN GOSPODARSKO KAZENSKO PRAVO
2.1.

Gospodarska kriminaliteta

Trenutno aktualni, medijsko odmevni sodni procesi se v številnih primerih nanašajo na
kazniva dejanja, ki jih brez kakršnih-koli zadržkov v pogovoru označimo kot
gospodarski kriminal ali gospodarska kriminaliteta, ne da bi se pravzaprav zavedali
pomena omenjenih pojmov in težav, ki jih imajo teoretiki pri samem njunem
definiranju.
Gospodarska kriminaliteta predstavlja enega izmed bolj odprtih teoretičnih pojmov ne
le v pravni, ampak tudi v kriminološki teoriji. Kljub temu da je tako domača, kot tudi
tuja literatura na to temo precej obsežna, v njej ne najdemo enotne opredelitve
gospodarske kriminalitete, niti obsežnejših pro et contra razprav o teoretičnih
razsežnostih tega pojava. Multidisciplinarna narava pojma gospodarske kriminalitete je
zlasti posledica dejstva, da pravo ne more vnaprej predvideti vseh možnih novih oblik
škodljivih ravnanj, ki nastajajo v praksi. Kot bomo lahko spoznali v nadaljevanju tega
magistrskega dela, so storilci v takih primerih dobro poučeni, iznajdljivi in poznajo tako
pravno ureditev, kot tudi praktično delovanje gospodarskega sistema, zato lahko izvršijo
dejanje, za katerega je jasno, da sodi na področje malum, vendar ne izpolnjuje
zakonskih znakov nobenega v zakonu določenega kaznivega dejanja. Problem pri
definiranju gospodarske kriminalitete pa ne olajšata niti družbeni in tehnični razvoj, ki
nasprotno, prinašata vedno nove pojavne oblike tovrstne kriminalitete, ki pa so lastne
vsakemu posameznemu gospodarskemu sistemu (s tem pa so prilagojene njihovim
značilnostim).7 »Klasična kriminaliteta ostaja v tradicionalnih okvirih, večina držav pa
jo obvladuje v razumnih mejah, medtem ko nagel razvoj zlasti zahodne civilizacije
pomeni plodna tla za razvijanje vedno novih oblik kriminalitete, ki niso usmerjene
zoper tradicionalne vrednote posameznika, ampak je njihov edini ali vsaj pretežni cilj
dobiček oziroma protipravna premoženjska korist.«8 Tako kljub razlikam v
gospodarskih sistemih in težavam pri definiranju pojma gospodarske kriminalitete,
avtorji v glavnem ugotavljajo, da je temeljni motiv pri tej vrsti kriminalitete doseganje
velikih nezakonitih dobičkov ob relativno nizkem tveganju, da bo storilec odkrit in/ali
obsojen, in da gre za zelo raznolike pojave, ki jih ni mogoče zajeti v enotno definicijo.9
Preden se spustim v razlago pojma gospodarske kriminalitete in navedem tisto
definicijo, ki vendarle pojasni njen pomen, se je potrebno vprašati, ali se naj v
nadaljevanju uporablja pojem gospodarska kriminaliteta, ali je morebiti ustrezneje
govoriti o gospodarskem kriminalu. Po slovarju slovenskega knjižnega jezika je
kriminal dejavnost, ki zajema kazniva dejanja, kriminaliteta pa skupek, celota vseh
izvršenih kaznivih dejanj, oziroma celota v določenem časovnem obdobju in na
določenem območju izvršenih kaznivih dejanj.10 Iz navedenega izhaja, da je pri
obravnavanju kaznivih dejanj iz širše sfere gospodarstva, primernejši izraz gospodarski
kriminal. Gospodarska kriminaliteta pa označuje celovitejše področje oziroma
preučevani pojem v njegovem splošnem pomenu, torej celoto vseh izvršenih kaznivih
dejanj s področja gospodarstva.11
7

Dr. Rado Bohinc je gospodarsko kriminaliteto označil kot temno stran kulturnega in tehnološkega
razvoja človeštva, še posebej v zadnjem času, času globalizacije (Bohinc, 2002, str. 25. )
8
Selinšek Liljana, Gospodarsko kazensko pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 25.
9
Povzeto po: Selinšek Liljana, Gospodarska kriminaliteta v kazenskem pravu, Revija za kriminalistiko,
letnik 57, št. 3, 2006, str. 232 in 242.
10
Slovar slovenskega knjižnega jezika, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU,
elektronska izdaja, verzija 1,0, založnik: DZS in Selinšek, 2006, str. 25.
11
Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav.delo., 2006, str. 26.
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Pri definiranju pojma gospodarske kriminalitete se je potrebno zavedati, da to še zdaleč
ni le pravna kategorija, ampak se z njenim preučevanjem ukvarjajo tudi druge vede in
znanosti. Tako na primer sociologija razširja pojem gospodarske kriminalitete na
nesocialno obnašanje v celoti, torej obnašanje, ki je v nasprotju z veljavnimi normami
vedenja, ni pa nujno tudi kaznivo. Celo več, zametki teoretičnega obravnavanja
pojavov, ki jih danes štejemo za gospodarsko kriminaliteto, segajo na področje
sociologije, v čas med letoma 1940 in 1949, ko je ameriški sociolog in kriminolog
Edwin H. Sutherland razvil koncept kriminalitete belih ovratnikov oziorma white collar
crime.12 Vanj je zajel kazniva dejanja, ki jih v zvezi z opravljanjem svojega poklica
zagrešijo osebe, ki so visoko na družbeni lestvici in uživajo v družbi ugled. Ugotovitev
(potrjeno z različnimi, zlasti statističnimi metodami), da kaznivih dejanj ne izvršujejo le
pripadniki nižjih slojev prebivalstva, ampak tudi tisti iz višjih slojev, je pričela
spreminjati do-takrat stereotipni pogled na kriminaliteto kot izključno zadevo nižjih
slojev prebivalstva.13
Pomembna za dojemanje in razumevanje kriminalitete je vsekakor tudi kriminologija in
njeni vidiki, pri čemer se pojavljajo precejšnja razlikovanja znotraj znanosti glede na to,
ali avtorji izhajajo iz anglosaksonskih ali kontinentalnih pravnih območij. Ameriški
kriminologi so tako iz teorije kriminalitete belih ovratnikov izluščili pojma poklicne
kriminalitete in korporacijske kriminalitete. Prva, poklicna kriminaliteta, označuje
kriminaliteto zaposlenih v škodo delodajalcev in druga, kriminaliteto zaposlenih v korist
in v imenu korporacije.14 Tudi nemški avtorji se pri preučevanju gospodarske
kriminalitete povečini opirajo na Sutherlandovo teorijo o kriminaliteti belih ovratnikov,
ki v središče postavlja zlasti socialni položaj in družbeni ugled posameznika.15 Na
podlagi navedenega na tem področju ločujejo sociološko raziskovanje in raziskovanje,
usmerjeno k pravnim vrednotam. S pravnega vidika je pomembno predvsem slednje, ki
poudarja pomembnost izvršitvenega dejanja (modus operandi), s čimer se pojem
gospodarske kriminalitete dejansko zoži na preučevanje posledice, to je kazensko
pravno relevantno škodo, ki je povzročena bodisi od znotraj (gospodarskemu subjektu
jo povzroči zaposleni ali druga oseba v pogodbenem razmerju) bodisi navzven
(posamezniku ali družbi jo povzroči gospodarski subjekt). Iz tega izhaja ugotovitev, ki
je še posebej pomembna za nadaljevanje; po stališču nemške kriminologije, je splošni
opredelilni element gospodarske kriminalitete zloraba zaupanja v gospodarskih
razmerjih. To zaupanje je bistvena sestavina svobodnega tržnega gospodarstva, vendar
gre za pravno nedoločen pojem, ki ne more bistveno pripomoči k oblikovanju definicije
gospodarske kriminalitete. Moderna kriminologija prav zaradi raznolikosti dojemanja in
nenehnega razvoja novih oblik, poskuša poiskati skupne imenovalce škodljivim
dejanjem, ki se na podlagi svojih značilnosti v teoriji obravnavajo v okviru gospodarske
kriminalitete. V sklop gospodarske kriminalitete so tako uvrščene različne oblike
škodljivih dejanj, katerih motivi so večinoma ekonomski, kar pomeni, da storilce vodi
želja po denarju oziroma (protipravni) premoženjski koristi, pojavljajo se pri
12

Kriminaliteta belih ovratnikov se še danes, zlasti v socioloških razpravah, pogosto uporablja kot
sinonim za gospodarsko kriminaliteto, čeprav so nadaljnja teoretična preučevanja pokazala določene
razlike med tema pojmoma.
13
Povzeto po: Selinšek, Gospodarska kriminaliteta v kazenskem pravu, nav.delo., 2006, str. 224.
14
Več o tem v Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, 2006, str. 32-34 in Selinšek, Gospodarska
kriminaliteta v kazenskem pravu, 2006, str. 224-225.
15
V nemški kriminologiji obstaja celo posebna veja, gospodarska kriminologijaWirtschaftskriminologie, ki kljub obsežnim preučevanjem prav tako še ni izdelala enovitega in splošno
priznanega pojma svojega objekta preučevanja, torej gospodarske kriminalitete (Selinšek, Gospodarsko
kazensko pravo, 2006, str. 32-34 in Selinšek, Gospodarska kriminaliteta v kazenskem pravu, 2006, str.
224-225. ).
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opravljanju gospodarske dejavnosti in povzročajo škodo posameznikom zunaj ali
znotraj običajnega gospodarskega življenja oziroma splošno škodo.16
Navedena teoretična izhodišča in ugotovitve, izpeljane skozi desetletja, vse od koncepta
belih ovratnikov dalje, so bili podlaga na katerih so tudi slovenski avtorji oblikovali
svoje definicije in razlage pojma gospodarske kriminalitete. Dr. Selinšek je tako
gospodarsko kriminaliteto v kriminološkem smislu opredelila kot »skupni pojem za zelo
heterogene vrste ogrožanja gospodarskega poslovanja oziroma ekonomskih procesov,
česar se storilci lotevajo bodisi v okviru legalnega poslovanja bodisi kot posamezniki v
svojo korist, bodisi kot predstavniki gospodarskega subjekta, ki mu želijo zagotoviti
neupravičen dobiček.«17 Dr. Igor Lamberger je v svojem delu citiral prof.dr. Janeza
Pečarja, ki je gospodarsko kriminaliteto opredelil kot »moralno-etično, poklicno
deviantno in kriminalno vedenje posameznikov iz določenih, navadno višjih plasti
družbe, ki v razgibanem družbeno-gospodarskem življenju opravljajo dejanja, ki
pogosto pomenijo zvijačno in protipravno prilaščanje raznih dobrin in vrednosti.« Tako
naj bi bili ključni sestavini gospodarske kriminalitete gospodarska dejavnost in
ogrožanje interesov države oziroma družbe in posameznikov.18
Kot že zgoraj navedeno, so pri socioloških in kriminoloških obravnavah gospodarske
kriminalitete bolj v ospredju teorije in teoretiki iz anglo-ameriških pravnih redov, pri
kazenskopravni obravnavi tega pojma pa je težišče na evropski, zlasti nemški teoriji
(evropski sistemi so za razliko od anglo-ameriških, usmerjeni v uveljavljanje splošnih
načel v zakonih in so bistveno konkretnejši). Definicije gospodarske kriminalitete z
elementi kazenskega prava se pogosto prepletajo s preučevanjem gospodarskih deliktov
kot pojavnih oblik gospodarskega kriminala. Slednji se na splošno opredeljujejo kot
kazniva ravnanja, storjena s pomočjo gospodarskega ugleda ali ugleda v družbi in z
zlorabo oblik in možnosti veljavnega prava ali z zlorabo običajev in uzanc, ki v
gospodarskem življenju temeljijo na povečanem zaupanju. Na podlagi omenjene
povezave je posledično mogoče izpeljati kazenskopravno izhodišče, v skladu s katerim
se v sklopu gospodarske kriminalitete lahko obravnavajo le dejanja, ki so prepovedana
oziroma protipravna in izpolnjujejo znake kaznivega dejanja. V kolikor pa imamo v
mislih kazensko pravo v širšem pomenu, je v sklop gospodarske kriminalitete mogoče
uvrstiti tudi gospodarske prekrške. Z vidika kazenskega prava je torej pri definiranju
gospodarske kriminalitete bistveno zlasti:19
-

Protipravnost dejanja oziroma napad na pravno zavarovano vrednoto ali
dobrino,
Izpolnjevanje znakov kaznivega dejanja,
Povezava dejanja s kazenskopravnim pojmom gospodarske dejavnosti (o pojmu
gospodarska dejavnost v kazenskopravnem smislu več v nadaljevanju)20

Gospodarska kriminaliteta je torej celota v določenem času in nadoločenem območju
izvršenih kaznivih dejanj znotraj širše sfere gospodarstva, za katera so lahko odgovorne
fizične ali pravne osebe, usmerjena pa so lahko zoper gospodarski sistem kot celoto,
zoper gospodarske subjekte ali druge subjekte, ki so uporabniki blaga ali storitev iz
16

Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav.delo., 2006 str. 32-33.
Prav tam.
18
Več o kriminoloških teorijah gospodarske kriminalitete glej: Lamberger Igor, Gospodarski kriminal;
gradivo za predmet gospodarska kriminaliteta, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, 2009, str.18-19.
19
Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, 2006, str. 34-35 in Selinšek, Gospodarska
kriminaliteta v kazenskem pravu, 2006, str. 225.
20
Selinšek, Gospedarsko kazensko pravo, nav.delo., 2006, str. 35.
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gospodarskih dejavnosti ali ki so kako drugače povezani z gospodarstvom. 21 Kot taka
se lahko gospodarska kriminaliteta pojavlja v organizirani ali neorganizirani (klasični)
obliki.22
2.1.1. Gospodarska kriminaliteta v Sloveniji
Odsotnost konkretne in splošno priznane definicije gospodarske kriminalitete, je poleg
vsega navedenega tudi posledica dejstva, da obstajajo povsem različne kriminalnopolitične predstave, ki so podlaga za raziskovanje gospodarske kriminalitete. Slednja je
lastna vsakemu posameznemu gospodarskemu sistemu in prilagojena njegovim
značilnostim. Ne le to, gospodarska kriminaliteta se, kot že omenjeno, spreminja skozi
obdobja in dobiva vedno nove pojavne oblike. Posledično je torej odvisna od obdobja, v
katerem se pojavlja.23 Brez težav bi lahko trdili, da je gospodarska kriminaliteta oziroma
njene pojavne oblike v Sloveniji drugačna od tiste pred osamosvojitvijo. Kot pojav, ki
ogroža socialno varnost ljudi in ekonomske temelje neke skupnosti, se še posebej
razmahne v obdobjih temeljnih družbenih sprememb oziroma reform, ko so
posamezniki, gospodarske družbe in družba na sploh še posebej ranljivi in ogroženi.
Obseg nedovoljenega gospodarskega delovanja še posebej narašča v tranzicijskih
obdobjih.24
V Sloveniji lahko tako razlikujemo klasično, privatizacijsko in po-privatizacijsko
kriminaliteto. Prva je tista, ki je, malum per se, v gospodarskih razmerjih in se že dolgo
pojavlja v kazenskih zakonikih,25 privatizacijska se povezuje s poosamosvojitvenim
obdobjem, ki so ga zaznamovali privatizacija, prestrukturiranje gospodarstva,
denacionalizacija, sanacije, stečaji, dokapitalizacije..., zaradi česar se je prerazdelila
družbena moč in posledično se je začela nova faza gospodarskega kriminala. Le-ta po
eni strani izhaja iz kapitalizma, po drugi pa ga ogroža s korupcijo, erozijo morale,
prilagajanjem strategij, izkoriščanjem nižjih slojev prebivalstva,... ter z zlorabljanjem
priložnosti za bogatenje posameznikov v svobodnem tekmovanju in pridobivanju vpliva
v politiki.26 Zmeraj bolj pa je tudi pri nas, v slovenskem pravnem prostoru, že mogoče
prepoznati elemente, ki označujejo po-privatizacijsko gospodarsko kriminaliteto,
značilno za razvitejša kapitalistična razmerja, ki je osredotočena zlasti na borzne in
druge finančne oziroma kapitalske transakcije. 27
Nov ekonomski sistem je prinesel nove oblike gospodarske kriminalitete; Slovenija kot
tranzicijska država se posledično pri njenem omejevanju srečuje s številnimi težavami.
Že države z dolgoletno tradicijo imajo težave pri iskanju ravnovesja med potrebno
ekonomsko močjo oziroma samostojnostjo in nujnostjo določene stopnje regulacije
prostega trga. Navedenemu prehodu smo se poskušali prilagoditi z ustanavljanjem
novih institucij ali s spreminjanjem starih, premalo pa smo vlagali v nova znanja.28
21

Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, 2006, str. 34-35 in Selinšek, Gospodarska
kriminaliteta v kazenskem pravu, 2006, str. 225.
22
O organizirani kriminaliteti govorimo, kadar se za izvrševanje kaznivih dejanj poveže več storilcev in
je njihova organiziranost prepoznavna kot piramidno urejena, kar pomeni, da so v organizaciji določeni
medsebojni statusni odnosi. Druga značilnost organizirane kriminalitete je mednarodna razsežnost, ki ne
priznava državnih meja, in pa velika premoženjska korist, ki izhaja iz te kriminalitete.
23
Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav. delo., 2006, str. 28.
24
Povzeto po: Bohinc, nav.delo., 2002, str. 26.
25
Poneverbe, neupravičene uporabe, preslepitve kupcev in podobno.
26
V tem obdobju po številu in teži izstopajo kazniva dejanja, povezana z lastninjenjem podjetij, v okviru
tega pa zlorabe položaja ali pravic in sklenitve škodljivih pogodb.
27
Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav.delo.,2006, str. 29.
28
Anton Dvoršek, Strateški vidiki omejevanja gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji,
Problematika odkrivanja in pregona gospodarske kriminalitete POSVET, Ljubljana, 2002, str. 41.
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Menim, da je še zmeraj in vedno bolj problem v pomanjkanju morale ljudi, ki zasedajo
pomembne položaje v javnih ali zasebnih gospodarskih družbah, s čimer pridobijo moč,
občutek oblasti, izgubijo pa zavest o tem, da ne razpolagajo s svojim premoženjem.
Dejstvo, da lahko sprejemajo pomembne (celo esencialne) odločitve o (ne)obstoju
gospodarske družbe (s tem pa krojijo usodo pri družbi zaposlenih), jim pogosto zamegli
mejo med dopustnimi poslovnimi odločitvami in podjetniško igro ter med kaznivim
dejanjem (oziroma gospodarskim kriminalom).
2.1.2. Podjetniška kriminaliteta
Da bi lahko dosledno in pravilno razumeli problematiko, ki jo predstavlja analiza
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja v povezavi s tem pa tudi gospodarske
kriminalitete, je v okviru tega poglavja potrebno opozoriti še na pojem podjetniške
kriminalitete, ki se tako v teoriji, kot tudi v praksi uporablja kot sopomenka za
gospodarsko kriminaliteto. Omenjena uporaba je posledica prevoda iz ameriškega izraza
corporate crime. Vendar pa, kot opozarja Selinšek, je ob upoštevanju temeljnih izhodišč
gospodarskega prava enačenje gospodarske s podjetniško kriminaliteto vprašljivo.
Podjetje je namreč generični pojem za skupek organiziranega premoženja, namenjenega
za opravljanje gospodarske dejavnosti. Zanj je značilno, da nima pravne osebnosti, da ni
nosilec dejavnosti in da ne nastopa v pravnem prometu. Dejstvo je torej, da podjetje ne
more biti odgovorno za kaznivo dejanje, prav tako pa se ne more obravnavati v sklopu
zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Prav tako kaznivo dejanje ne
more biti izvršeno v korist podjetja, saj je slednje funkcionalno organizirano
premoženje, namenjeno uresničevanju ciljev gospodarske družbe- ta pa si lahko kot
pojavna oblika podjetja pridobi določeno protipravno premoženjsko korist. Še
najustreznejšo opredelitev podjetniške kriminalitete dobimo z njeno navezavo na
vodenje podjetja in podjetje v pravem pomenu besede (ne kot sopomenke za
gospodarsko družbo, kot se sicer večkrat uporablja). Glede na to, lahko podjetniški
kriminal označimo kot kazniva dejanja, ki jih zagrešijo posamezniki pri opravljanju
dejavnosti, združenih v pojmu vodenja podjetja.29 To pomeni, da je podjetniška
kriminaliteta ožji pojem od gospodarske kriminalitete in je hkrati v celoti zajeta v
gospodarski kriminaliteti kot njena podvrsta. 30
2.1.3. Vzroki gospodarske kriminalitete
Da bi se lahko uspešno borili proti gospodarski kriminaliteti, je potrebno poznati vzroke
tega pojava. Temeljni vzrok za gospodarski kriminal verjetno izhaja iz bistva tržnega
gospodarstva, katerega osnovni cilj in namen je ustvarjanje dobička. Ena temeljnih
značilnosti gospodarske kriminalitete je pretežno koristoljubna naravnanost, kar
pomeni, da je glavni cilj storilcev pridobivanje protipravne premoženjske koristi,
kaznivo dejanje pa ne storijo zaradi boja za preživetje, ampak so vzroki drugačni
(spremenjene družbene vrednote, potrošniški način življenja, drugi dejavniki, ki v
posamezniku sprožajo razvoj nezdravega egoizma). Vzroki gospodarskega kriminala
izvirajo iz družbenega sistema, pri čemer je na področju gospodarstva meja med
dovoljenim, nedovoljenim, pravnim, protipravnim, poštenim, nepoštenim kriminalnim
in ne-kriminalnim zabrisana oziroma nejasna, gospodarska kazniva dejanja so v
primerjavi s klasičnimi precej bolj neopazna,... Med dejavniki, ki gotovo vplivajo na
razsežnost gospodarske kriminalitete, lahko v literaturi večkrat zasledimo tudi
29

Vodenje podjetja pomeni določanje in uresničevanje poslovne politike, načrtovanje in razvoj,
organizacijo in nadzorovanje poslovanja, kadrovsko politiko in zaposlovanje ter finančno politiko in
vodenje poslovnih knjig.
30
Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav.delo., 2006, str.37.
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neustreznost kazenske zakonodaje31, neučinkovitost kazenskega pregona ter
neučinkovitost izvrševanja in izrekanja kazenskih sankcij za gospodarska kazniva
dejanja. 32
2.1.4. Značilnosti storilcev gospodarske kriminalitete
Pri obravnavanju storilcev kaznivih dejanj, ki sodijo v okvir gospodarske kriminalitete,
se je potrebno zavedati, da ne gre za klasične storilce, poleg tega pa pri teh kaznivih
dejanjih ni že na prvi pogled jasno razviden moralno-etnični predznak.33 Zaradi tega se
storilcev gospodarske kriminalitete ne prime stereotip o družbi nevarnim ljudem
(kriminalcih), čeprav s svojimi dejanji povzročijo bistveno večjo materialno škodo, kot
storilci klasične kriminalitete, posledično pa pomenijo večjo nevarnost za ekonomski
pravni in socialni razvoj vsake države. Storilci so v večini primerov izobraženi in
inteligentni, strokovno dobro podkovani in izkušeni ljudje. Dejanja, uvrščena pod pojem
gospodarske kriminalitete ponavadi izvršujejo v okviru svojega rednega dela oziroma
ekonomskega poslovanja na trgu. Pri tem uporabljajo tudi pomoč strokovnjakov iz
drugih področij, zlasti nasvete pravnikov. Na podlagi svojega dobrega ekonomskega
položaja poskušajo vplivati na politike in visoke državne uradnike, v določenih primerih
pa tudi na medije, ki velikokrat odločilno vplivajo na oblikovanje javnega mnenja.34

31

Glej: Selinšek Liljana, Opisi gospodarskih kaznivih dejanj kot dejavnik (ne)učinkovitosti boja proti
gospodarskemu kriminalu, Pravna praksa, leto 30, št. 38, 2011, str.6-7.
32
Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, 2006, str. 38-39.
33
Povzeto po: Verdel Kokol Vanja, Kaznivo dejanje Zlorabe položaja v sodni praksi, Podjetje in delo,
št.6-7/2009, 2009, str.1566.
34
Povzeto po: Lamberger, nav.delo., 2009, str. 23.
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2.2.

Gospodarsko kazensko pravo

»Pojem gospodarsko kazensko pravo (Wirtschaftsstrafrecht,droit penal des affaires)
označuje skupek vseh kazenskopravnih predpisov ki se nanašajo na kazniva dejanja,
izvršena pri gospodarskem poslovanju«35 oziroma »je skupnost pravnih pravil, ki
določajo gospodarska kazniva dejanja, sankcije zanje ter pogoje pod katerimi so lahko
za ta dejanja odgovorne fizične in pravne osebe.«36 Čeprav gre za del kazenskega prava,
njegovo razumevanje zahteva dobro poznavanje gospodarskega (statusnega) prava.37
Kazensko pravo je tisto, v okviru katerega se (splošno rečeno) razpravlja o kaznivih
dejanjih iz sfere gospodarske kriminalitete ter o sankcijah zanje. Njegova naloga je, da
zagotovi uveljavitev in upoštevanje pravnih norm (vključno z gospodarskimi) tudi s
pomočjo prisilnih sredstev oziroma grožnje s sankcijo. Na drugi strani pa je
gospodarsko pravo pomembno za identifikacijo storilcev gospodarskih kaznivih dejanj
(fizičnih oseb) in pravnih oseb, ki so lahko odgovorne za gospodarska kazniva dejanja.
Delno se gospodarsko pravo uporablja tudi za razlago posameznih znakov gospodarskih
kaznivih dejanj. Gospodarsko pravo služi temu, da ureja gospodarjenje med pravnimi
subjekti in njihovo nastopanje na trgu.38
Za razliko od formalne, pa redkokje najdemo materialno definicijo gospodarskega
kazenskega prava. Najdemo lahko le navedbe, da gospodarsko kazensko pravo preučuje
vsa kazniva dejanja, storjena v zvezi z gospodarsko dejavnostjo oziroma ki so povezana
z gospodarskimi subjekti (o tem, ali gre za gospodarsko kaznivo dejanje in s tem za
gospodarski kriminal je torej potrebno presojati z vidika storilca).39 Neposredni napad
na premoženje neke gospodarske družbe s strani tretje osebe (rop banke) se glede na
pravkar navedeno ne bo obravnaval v okviru gospodarskega kazenskega prava.
Po zgledu nemškega gospodarskega kazenskega prava, ki zajema tako kazniva dejanja
(za katere je zagrožena kazenska sankcija oz. konkretno denarna in/ali zaporna kazen),
kot tudi prekrške (za katere je kot ne-kriminalna dejanja predpisana globa), se tudi v
Republiki Sloveniji stremi k temu, da bi se preseglo strogo ločevanje med prekrški in
kaznivimi dejanji. Razvoj sodobne teorije kazenskega prava ter mednarodnega prava o
človekovih pravicah daje namreč dovolj znanstvenih in praktičnih argumentov za tezo,
da je pravo o prekrških del celovitega kazenskopravnega sistema. Na podlagi tega je
tako tudi v RS pravilneje kot o kaznovalnem pravu, govoriti o kazenskem pravu v
ožjem (le kazniva dejanja) in širšem pomenu (tudi prekrški). 40
2.3.

Gospodarska kazniva dejanja

Zgoraj sem izpostavila, da je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja osrednje
(temeljno) gospodarsko kaznivo dejanje. Avtorji, ki se ukvarjajo z raziskovanjem
vzrokov in z analiziranjem gospodarske kriminalitete opozarjajo, da se pojem
gospodarsko
kaznivo
dejanje
večkrat
enači
s
pojmom
gospodarske
kriminalitete/kriminala, da pa je njuno obravnavanje pod enotnim pojmom nepravilno in
neutemeljeno. Podobno, kot pojem gospodarske kriminalitete, je tudi pojem
gospodarskega kaznivega dejanja premet številnih razprav, kot nedoločen pojem pa je
deležen različnih definicij in pogledov. Nasprotujoče si razlage in pojmovanja glede
35

Novoselec Petar, Uvod v gospodarsko kazneno pravo, Pravni fakultet v Zagrebu, Zagreb, 2009, str. 1.
Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, 2006, str. 60.
37
Primerjaj: Novoselec Petar, nav.delo., 2009, str 1. in Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav.delo.,
2006, str.56.
38
Povzeto po: Selinšek, Gospodarska kriminaliteta v kazenskem pravu, nav.delo., 2006, str. 227
39
Prav tam.
40
Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav.delo., 2006, str. 56-60.
36
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opredelitve gospodarskih kaznivih dejanj pa niso prisotna samo v slovenskem pravnem
prostoru, ampak tudi v državah z daljšo tradicijo (npr. Nemčija) in v državah s podobno
politično in gospodarsko preteklostjo, kot jo imamo mi (npr. Hrvaška).
Prvi dejavnik, ki zahteva poglobljeno vsebinsko preučitev gospodarskih kaznivih dejanj,
je interdisciplinarna narava gospodarskega kazenskega prava. Posledično klasičnih in
gospodarskih kaznivih dejanj ne moremo obravnavati skupaj in enotna definicija ne bo
zadoščala. Opisi gospodarskih kaznivih dejanj ne morejo biti sestavljeni po enakih
načelih, principih, vzoru, kot opisi klasičnih kaznivih dejanj. Potrebno se je zavedati, da
kazensko pravo oziroma njegovo dobro poznavanje na tem mestu ne bo zadoščalo,
ampak je potrebno zelo dobro poznati gospodarski sistem posamezne države. S tem ko
poznamo gospodarski sistem, lahko izvemo, katere so tiste vrednote in dobrine, ki jih
država šteje za tako pomembne, da jim nudi pravno varstvo v okviru kazenskega prava.
Neustrezni opisi kaznivih dejanj se kažejo kot velik problem ne le v slovenski, ampak
tudi v hrvaški kazenskopravni zakonodaji. Novoselec namreč ugotavlja, da je v
Republiki Hrvaški prišlo do celovite prenove gospodarskega pravnega sistema (dobili
so namreč nov, moderen zakon o gospodarskih družbah, ki predstavlja recepcijo
nemškega gospodarskega prava), medtem ko kazenski zakonik tej prenovi ni sledil,
opisi gospodarskih kaznivih dejanj so bili zastareli, zaradi česar je bila potrebna
reforma. Problem v zvezi z gospodarskimi kaznivimi dejanji ni predstavljala zgolj
njihova definicija in neaktualna ureditev v teoriji (določene rešitve je hrvaški kazenski
zakon povzel kar iz jugoslovanskega kazenskega zakonika iz leta 1959), z velikimi
težavami so se soočali zlasti tožilci in sodniki, ki v določenih primerih niso vedeli, za
katero kaznivo dejanje naj se storilca preganja (primerjaj člen 337 KZ RH: Zloraba
položaja in pooblastil in 292. člen KZ RH: Zloraba pooblastil pri gospodarskem
poslovanju).41
Tudi nemški avtorji štejejo opredelitev gospodarskega kaznivega dejanja za eno
najtežjih nalog kazenskopravne teorije. Pri definiranju pojma si stojijo nasproti
privrženci dveh teorij in sicer sistemske definicije in definicije škodljive posledice. Prve
opredeljujejo delikventno obnašanje na področju gospodarstva kot poškodbo ali
ogrožanje socialnega tržnega gospodarstva, druge pa izhajajo iz poškodbe nadindividualnih (socialnih) pravnih dobrin v gospodarskem življenju oziroma iz
gospodarskega škodljivega ravnanja.42
Naslednja ovira pri definiranju gospodarskih kaznivih dejanj je njihova medsebojna
raznolikost. V slovenskem KZ-143 so v 24. poglavju zajeta kazniva dejanja pod
naslovom »Kazniva dejanja zoper gospodarstvo.« Iz tega bi lahko izpeljali, da so vsa
kazniva dejanja, ki so navedena pod tem naslovom gospodarska kazniva dejanja.
Vendar pa je tak, preprost zaključek preveč površen. Ob analizi vsakega posameznega
kaznivega dejanja in v povezavi z ostalimi namreč ugotovimo, da so med njimi
prevelike vsebinske razlike in da jih posledično ne moremo vse »metati v en koš«.
Selinšek med drugim opozarja, da dejstvo, da je kaznivo dejanje uvrščeno v poglavje
kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, še ne pomeni, da je gospodarstvo, oziroma da so
individualne vrednote s področja gospodarstva, zmeraj neposredni objekt napada tega
kaznivega dejanja.44 Določena kazniva dejanja, zajeta v omenjenem poglavju KZ-1
41

Več o tem glej: Novoselec Petar, Gospodarska kaznena djela u novom kaznenom zakonu, Izvorni
Znanstveni rad, 2010, str. 699-700.
42
Več o tem glej: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav.delo., 2006, str. 62.
43
Kazenski zakonik, Uradni list št. 50/12- uradno prečiščeno besedilo in 54/15.
44
Primerjaj: Selinšek, Gospodarska kriminaliteta v kazenskem pravu, nav.delo., 2006, str. 227.
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glede na zakonski opis nimajo kaj dosti skupnega z gospodarstvom oziroma z
vrednotami in dobrinami s tega področja, niti so storjena pri opravljanju gospodarske
dejavnosti oziroma jih niso storili gospodarski subjekti, zato je pri obravnavanju
gospodarskih kaznivih dejanj potrebno ločiti med čistimi in kompleksnimi
gospodarskimi kaznivimi dejanji.45 Navedeno ločevanje je posledica opredelitve
gospodarskih kaznivih dejanj kot »protipravnih dejanj, ki jih zakon zaradi posredne
ali neposredne nevarnosti za pravne vrednote in dobrine iz sfere gospodarstva
določa kot kazniva dejanja in hkrati določa njegove znake in kazen zanj.«46
2.3.1. Čista gospodarska kazniva dejanja (gospodarska kazniva dejanja v ožjem
pomenu)
Kot že zgoraj navedeno, so opredelitve, po katerih so gospodarska kazniva dejanja tista
dejanja, ki so navedena v 24. poglavju KZ-1, netočne. Med ta kazniva dejanja so
namreč uvrščena tudi tista, ki nimajo kaj dosti skupnega z gospodarstvom oziroma z
vrednotami in dobrinami s tega področja, nekatera pa po pravilu niti niso storjena pri
opravljanju gospodarske dejavnosti v smislu KZ-1 oziroma s strani gospodarskih
subjektov (na primer ponarejanje denarja po 243. členu KZ-1, uporaba ponarejene
bančne, kreditne ali druge kartice po 247. členu KZ-1, izdelava, pridobitev in odtujitev
pripomočkov za ponarejanje po 248. členu KZ-1, razen če gre za pripomočke za
ponarejanje vrednostnih papirjev,...). Na podlagi navedenega imamo tako dve možnosti
definiranja gospodarskih kaznivih dejanj v ožjem pomenu (čistih gospodarskih kaznivih
dejanj) in sicer glede na formalno in glede na vsebinsko definicijo. Formalna definicija
sledi konceptu, po katerem so čista gospodarska kazniva dejanja vsa tista, ki so
navedena v 24. poglavju KZ-1. Omenjena definicija temelji na odločitvi zakonodajalca
o tem, katero kaznivo dejanje bo uvrščeno v določeno poglavje posebnega dela
kazenskega zakonika zaradi varstva gospodarstva naše države (pri tem je bila
upoštevana večina kazenskih zakonikov zahodnoevropskih držav, s poudarkoma na
kazenskih zakonikih Nemčije in Švedske, čeprav ne povsem dosledno). 47 Negativna
stran takšne opredelitve je v tem, da ne omogoča teoretičnega nadgrajevanja pojma
gospodarskih kaznivih dejanj in da je vklenjena med pozitivnopravna izhodišča,
pozitivna stran pa, da definicija povsem jasno določa, katero kaznivo dejanje je
potrebno šteti za gospodarsko kaznivo dejanje. Na drugi strani pa vsebinska definicija
upošteva pravno zavarovane vrednote in dobrine oziroma neposredni objekt napada
posameznega kaznivega dejanja. Umestitev kaznivega dejanja v določeno poglavje
kazenskega zakonika posledično ni relevantna. Gospodarsko kaznivo dejanje v ožjem
pomenu (po vsebinski definiciji) je določeno tako, da je gospodarska dejavnost
zakonski znak kaznivega dejanja, kar pomeni, da je dejanje lahko storjeno le pri
opravljanju gospodarske dejavnosti ali v zvezi z njo in je torej neposredno usmerjeno
zoper eno ali več pravnih vrednot ali dobrin s področja gospodarstva. Prav tako v to
skupino sodijo tista kazniva dejanja, pri katerih je po izrecni zakonski dikciji neposredni
objekt napada gospodarstvo. Storilci gospodarskih kaznivih dejanj so lahko fizične
osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost (samostojni podjetniki ) oziroma fizične
45

Takšno kazenskopravno ločevanje, pri katerem je objekt preučevanja gospodarskega kazenskega prava
določen po vsebinski definiciji, upošteva tudi (novejša nemška) kriminologija.
46
Dr. Selinšek je definicijo oblikovala na podlagi nemškega zveznega zakona o javnih dajatvah (AO), v
katerem je v 5. b točki četrtega odstavka paragrafa 30 podana definicija gospodarskih kaznivih dejanj
(gospodarska kazniva dejanja so tista, ki glede na izvršitveni način ali glede na obseg povzročene škode
lahko znatno prizadenejo ali bi lahko znatno prizadela gospodarsko ureditev ali bistveno omajala ali bi
lahko omajala zaupanje v poštenost gospodarskega poslovanja, v pravilno delovanje oblasti ter v javne
ustanove). Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav. delo., 2006, str. 63.
47
Prav tam, str. 66.
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osebe, ki sodelujejo pri opravljanju gospodarske dejavnosti v gospodarskem subjektu
(zaposleni, zastopniki, pooblaščenci, menedžerji), pri čemer morajo imeti za določena
kazniva dejanja (mednje spada tudi kaznivo dejanje po 240. členu KZ-1) takšen položaj,
da lahko vplivajo na odločanje, upravljanje, vodenje ali nadzor nad opravljanjem
gospodarske dejavnosti. Če so izpolnjeni pogoji iz ZOPOKD,48 so lahko spoznani za
odgovorne za gospodarsko kaznivo dejanje v ožjem pomenu tudi gospodarski subjekti,
ki so pravne osebe. Krog gospodarskih kaznivih dejanj, zajetih z vsebinsko definicijo je
posledično ožji od tistega, ki določa gospodarska kazniva dejanja po formalni definiciji.
Pri opredeljevanju čistih gospodarskih kaznivih dejanj v vsebinskem smislu je potrebno
upoštevati, da so lahko storjena le pri opravljanju gospodarske dejavnosti ali v zvezi z
njo. Gospodarska dejavnost je pa lahko določena kot znak kaznivega dejanja ali pa
kaznivo dejanje glede na zakonski opis ne more biti izvršeno drugače, kot pri
opravljanju gospodarske dejavnosti ali v zvezi z njo. Sem pa spadajo tudi dejanja, pri
katerih je v zakonu določeno, da ščitijo gospodarstvo kot tako. Pozitivna stran te
definicije se kaže v tem, da je natančnejša od formalne, saj upošteva jezikovni in logični
pomen pojma gospodarsko kaznivo dejanje, negativna stran pa se kaže z vidika pojmov
gospodarstvo, gospodarski sistem, gospodarska dejavnost, ki s kazenskopravnega
stališča ostajajo razmeroma precej odprti. 49
2.3.2. Kompleksna gospodarska kazniva dejanja (gospodarska kazniva dejanja v širšem
pomenu)
»Med gospodarska kazniva dejanja v širšem pomenu se štejejo vsa kazniva dejanja
(razen čistih gospodarskih kaznivih dejanj), ki so lahko neposredno ali posredno
usmerjena zoper vrednote ali dobrine s področja gospodarstva in so v konkretnem
primeru tudi usmerjena zoper eno ali več teh vrednot ali dobrin, in sicer ne glede na to,
kako so taka dejanja zakonsko določena (tj. ne glede na to, v katerem poglavju KZ-1 so
določena). Gospodarska dejavnost ni zakonski znak teh kaznivih dejanj, vendar morajo
biti dejanja v konkretnem primeru z njo povezana. Ta pojem torej zajema vsa kazniva
dejanja, pri katerih je možni objekt napada vrednota ali dobrina s področja
gospodarstva, čeprav ta dejanja primarno varujejo druge pravne vrednote (gre torej za
negospodarska kazniva dejanja, če so izvršena pri opravljanju gospodarske
dejavnosti).«50 Obseg kaznivih dejanj, ki spadajo pod pojem kompleksna gospodarska
kazniva dejanja, je zelo širok, še zlasti, če upoštevamo možne situacije, do katerih lahko
pride v praksi. 51
2.4.

Odkrivanje in pregon gospodarske kriminalitete

Odrivanje, pregon in dokazovanje gospodarskih kaznivih dejanj je zelo zahtevno in
precej zapleteno. Razlogov za to je več. Nekatere sem omenila že zgoraj med razlago
pojma gospodarske kriminalitete, pa vendar menim, da ne bo škodilo, če jih na tem
mestu povzamem. Kazniva dejanja, katerih izvršitev se uvršča pod pojem
gospodarskega kriminala oziroma gospodarske kriminalitete, so drugačna od
»klasičnih« kaznivih dejanj. Bistvena razlika se kaže že pri storilcih, ki dajejo navzven
videz uglajenih, moralnih, zglednih ljudi, kazniva dejanja zoper gospodarstvo pa
izvajajo tekom običajnega vodenja poslov (poslovanja). Posledično zelo pogosto ni
navzven jasno razviden negativni moralno-etični predznak. Storilci so večinoma dobro
48

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, Uradni list Republike Slovenije, št. 98/2004 z
dne 9.9.2004, uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12.
49
Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav. delo., 2006, str. 64-74
50
Prav tam..
51
V poštev pridejo predvsem tista dejanja, za katera lahko odgovarjajo pravne osebe na podlagi 25. člena
ZOPOKD.
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izobraženi ali pa imajo širok spekter pomočnikov iz različnih področij, ki jim pomagajo
ostati neodkriti. Pogosto se lahko zgodi, da dejanje, ki ga storijo, ne moremo opredeliti
kot kaznivo dejanje, ker ne izpolnjuje zakonskih znakov kaznivega dejanja, čeprav
morebiti škodi gospodarski družbi ali pa celo presega zgornjo mejo dopustne poslovne
prakse.
Z odkrivanjem gospodarske kriminalitete je povezano zbiranje in proučevanje velikega
števila dokumentacij, transakcij in listin, kar zahteva sodelovanje specialistov iz
različnih strok in področij ter izvedenskih institucij. Za učinkovito odkrivanje in kasneje
tudi pregon je potrebno tudi usklajeno delovanje in sodelovanje različnih nadzorstvenih
organov države, policije, tožilstva in inšpekcij, vladnih uradov ipd. Za razliko od
klasičnih kaznivih dejanj, pri katerih je oškodovanec večinoma fizična oseba, ki je
osebno zainteresirana za pregon storilca, so kazniva dejanja gospodarske kriminalitete
prepuščena predvsem lastni dejavnosti nadzorstvenih in pravosodnih organov.52
V Republiki Sloveniji (podobno tudi v Republiki Hrvaški) dodatno težavo pri pregonu
gospodarske kriminalitete predstavlja tudi sprememba družbeno ekonomskega sistema,
do katerega je prišlo ob osamosvojitvi. Omenjena sprememba je privedla do
privatizacije družbenega premoženja, do ustanavljanja velikega števila novih
gospodarskih družb, večinoma z omejeno odgovornostjo, brez zaposlenih in z
minimalnim ustanovitvenim kapitalom. Takšne razmere so omogočile razmah novih
vrst gospodarskih kaznivih dejanj, ki pred tem niso obstajala, ali pa jih je bilo zelo
malo, to pa povzroča ne malo preglavic policistom in tožilstvu, ki na to niso bili
pripravljeni.53 Po drugi strani pa lahko, zlasti v zadnjih letih spremljamo prakso,
imenovano »lov na čarovnice.« Tako imenovane »tajkune« se postavlja pred sodišča in
se jim izreka sodbe zaradi izvršitve gospodarskih kaznivih dejanj, ki pa vedno ne
vzdržijo instančne kontrole. Na tem mestu vidim velik problem v tem, da je
gospodarska kriza v ljudeh povzročila željo po tem, da se na vsak način ugotovi krivce
zanjo. Da bi tej želji in nenehnemu pritisku medijev ugodili, pa tožilci sestavljajo
obtožnice, ki niso podprte z dovolj močnimi dokazi ali pa navedejo neustrezna kazniva
dejanja, za katera pa po KZ-1 niso izpolnjeni zakonski znaki. Takšno nepremišljeno
ravnanje državnih represivnih organov pa lahko ima trajne in škodljive posledice.
Potrebno se je namreč zavedati, da gre za zelo kompleksna kazniva dejanja, katerih
izvršitev terja sodelovanje več ljudi, soglasja nadzornih organov, večletne priprave in
iskanje številnih, težko izsledljivih transakcij. Potreba po tem, da se nekoga čim prej
obsodi na zaporno kazen ne bi smela odtehtati skrbne preučitve zadeve, zbiranja vseh
relevantnih dokazov in njihovega vrednotenja ter predvsem iskanja vseh odgovornih.

52

Povzeto po: Bohinc, nav. delo., 2002, str. 36.
Mazi Franc, problematika odkrivanja in pregona gospodarske kriminalitete, Problematika odkrivanja in
pregona gospodarske kriminalitete POSVET, 2002, str. 87.
53
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3. NASTANEK IN RAZVOJ KAZNIVEGA DEJANJA ZLORABE POLOŽAJA
ALI ZAUPANJA PRI OPRAVLJANJU GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Ker je gospodarska kriminaliteta tako kompleksen pojav, gospodarskih kaznivih dejanj
pa je zelo veliko, sem se odločila, da se v tem magistrskem delu osredotočim zgolj na
eno in ga podrobno analiziram. Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti se v literaturi označuje kot osrednje (nosilno) kaznivo dejanje
zoper gospodarstvo. V zvezi s tem kaznivim dejanjem je bilo izdanih veliko število
sodb, najodmevnejše med njimi so spodbudile celo k javnim razpravam v zvezi s
tolmačenjem predmetnega (240.) člena KZ-1. Vendar pa se je potrebno zavedati, da sta
se njegova vsebina in opis v kazenskem zakoniku skozi leta spreminjala skupaj s
spremembami v gospodarskem in političnem življenju.
»Pri prehodu iz socialistično samoupravnega gospodarskega sistema v kapitalistični so
se na področju gospodarstva oblikovala popolnoma drugačna razmerja od tistih, ki so
obstajala v samoupravnem socializmu na področju ustvarjanja ekonomskih dobrin. S
kapitalizmom se je pričel nov pristop k podjetništvu kot igri med gospodarskimi
subjekti, katere cilj je odvzem premoženja drugemu udeležencu v podjetniški igri.«54
Omenjeni prehod je v slovenskem pravnem prostoru povzročil pri ljudeh napačno
predstavo o bistvu novega gospodarsko-političnega sistema, zato pri nas še zmeraj
govorimo o tranzicijskem podjetništvu, za katerega pa je značilno, da temelji na
lastniški koncepciji, to je želji podjetnikov, da skozi podjetniško igro drugim igralcem
odvzamejo čim več premoženja, ne samo zaradi igre, temveč zaradi bogatenja, oziroma
povečanja svojega premoženja na podlagi lastnine. Da gre za lastniško koncepcijo, je
mogoče ugotoviti že na podlagi prepričanja podjetnikov, da so lastniki gospodarskih
družb oziroma njenega premoženja, čeprav so le imetniki njenih poslovnih deležev
oziroma delnic. Omenjene (nekatere) značilnosti tranzicijskega podjetništva, so
oblikovale družbeno okolje, v katerem nastajajo razmerja med ljudmi, ki so idealna
podlaga za naraščanje kriminalitete.55 Tako velike spremembe ne le v političnem in
gospodarskem sistemu, temveč tudi v dojemanju podjetništva in gospodarstva kot
takšnega s strani ljudi, so terjale spremembe v kazenskopravni zakonodaji. Slednja se je
morala odzvati na ta preobrat in na vedno več novih pojavnih oblik gospodarske
kriminalitete, ki jih prej nismo poznali ali pa so bile zelo redke. Kazensko pravo se
mora namreč ustrezno odzvati na nova dejanja, ki pomenijo poseg v dobrino, ki je z
vidika gospodarskega prava tako pomembna, da mora biti ustrezno varovana.
Kazenskopravne inkriminacije so večinoma posledica dejanj, ki so se zgodila v praksi in
katerih škodljive posledice prizadenejo določeno pravno vrednoto ali dobrino do te
mere, da se v posamezni družbi presodi, da ta vrednota potrebuje tudi kazenskopravno
varstvo (pri čemer se je potrebno zavedati, da je v sodobnih pravnih redih -tudi pri naskazensko pravo sredstvo ultima ratio, kazenskopravno varstvo lahko uživajo le
najpomembnejše pravne vrednote in dobrine, varstva človekovih pravic in drugih
temeljnih vrednot pa ni mogoče zagotavljati drugače). Kriminaliteta torej obstaja prej,
preden dobi odsev v kazenskem pravu, vendar jo lahko kot tako obravnavamo post
festum, torej po inkriminaciji določenih dejanj. 56
3.1.

Kazenski zakonik iz leta 1951

3.1.1. 314. člen KZ (iz leta 1951)
54

Ivanjko, nav. delo., 2002, str. 53.
Prav tam.
56
Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav. delo., 2006, str. 39-41.
55
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Nekdanji jugoslovanski Kazenski zakonik57 je leta 1951 po vzoru 312. člena
švicarskega Kazenskega zakonika uvedel kaznivo dejanje z naslovom »Zloraba
uradnega položaja ali uradnih pravic« v 314. členu.58 To kaznivo dejanje je bilo
zasnovano kot čisto kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost zato, ker je bilo uvrščeno
pod poglavje o kaznivih dejanjih zoper uradno dolžnost, ker je vsebovalo pridevnik
»uradni« in zaradi dejstva, da ga je lahko storila samo uradna oseba. Za uresničitev
temeljne oblike tega kaznivega dejanja je zadoščalo že, da je prišlo do zlorabe
položaja ali uradne pravice, ne da bi bila povzročena škoda. Vendar pa je to kaznivo
dejanje že tedaj presegalo meje klasičnega kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost, ker
je tedanji Kazenski zakonik v obdobju administrativnega socializma uradno osebo
opredeljeval zelo široko.59 Pod pojem uradna oseba sta bila zajeta tudi uslužbenec v
podjetju ali v ustanovi družbene organizacije.60 Sodna praksa je šla še dlje, saj je v vlogi
uradne osebe zajela tudi trgovskega pomočnika, ki je bil zaposlen kot prodajalec v
prodajalni trgovinskega podjetja. 61
3.1.2. 314. a člen KZ (iz leta 1959)
Kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic je bilo precej spremenjeno
z novelo Kazenskega zakonika leta 1959. Storilčevo ravnanje se je omejilo na
pridobivanje nepremoženjske koristi in je ostalo pod 314. členom,62 medtem ko je
pridobivanje premoženjske koristi postalo znak novega kaznivega dejanja »Zloraba
uradnega položaja ali uradnih pravic iz koristoljubnosti,«63 dodanega s 314. a členom.64
Problem, ki je na tem mestu nastal je bil v tem, da je prišlo med drugim tudi do

57

Uradni list FLRJ, št. 13/51.
(1)Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno korist ali da bi komu
prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali uradne pravice, prestopi meje svojih uradnih pravic ali ne
opravi svoje uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let. (2) Če je z dejanjem iz prvega odstavka
tega člena povzročena precejšnja škoda državni ali družbeni ustanovi ali podjetju ali pa so prekršene
državljanske pravice, se storilec kaznuje z zaporom najmanj šestih mesecev ali s strogim zaporom do
petih let. (3) v posebno hudih primerih iz drugega odstavka tega člena se storilec kaznuje s strogim
zaporom do osmih let.
59
99. člen KZ (1) Uradna oseba po tem zakoniku je: a) državni uslužbenec; b) uslužbenec v podjetju ali
ustanovi družbene organizacije; c) izvoljena oseba s stalno funkcijo v predstavniškem telesu ali v
njegovem izvršilnem organu in č) oseba, ki opravlja uradne dolžnosti na podlagi pravic, katere ji dajejo
zakon ali drugi predpisi, izdani na podlagi zakona. Za uradno osebo de šteje tudi vojaška oseba, kadar gre
za kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, ki niso določena v poglavju o kaznivih dejanjih zoper
oborožene sile.
60
Primerjaj: Novoselec Petar, Krapac Davor, Karakaš Aleksander, Ustreznost klasičnega kazenskega
prava v pogojih tranzicije, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2003, str. 149.
61
Sodba Vrhovnega sodišča NRH, Kž 215/54 z dne 12. november 1954 (glej: Zlatarić, Krivični zakonik u
praktičnoj primjeni, I svezak, Zagreb, 1956, str. 324).
62
(1) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist
ali da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali uradne pravice, prestopi meje svojih
uradnih pravic ali ne opravi svoje uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom. (2) Če je z dejanjem iz prvega
odstavka tega člena povzročena znatna škoda ali so huje prekršene državljanske pravice, se storilec
kaznuje z zaporom najmanj šestih mesecev ali s strogim zaporom do petih let. (3) Odgovorna oseba
gospodarske ali družbene organizacije ali organ družbenega upravljanja, ki stori dejanje iz prvega ali
drugega odstavka tega člena, se kaznuje s kaznijo, ki je predpisana za tako dejanje.
63
(1) Uradna oseba, ki zlorabi svoj položaj ali svoje pravice in s tem pridobi sebi ali komu drugemu
protipravno premoženjsko korist, pa pri tem niso podani znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja, se
kaznuje z zaporom najmanj treh mesecev ali s strogim zaporom do petih let. (2) Če vrednost pridobljene
premoženjske koristi presega tristo tisoč dinarjev, se kaznuje storilec s strogim zaporom do desetih let. (3)
Odgovorna oseba gospodarske ali družbene organizacije ali organ družbenega upravljanja, ki stori dejanje
iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se kaznuje s kaznijo, ki je predpisana za tako dejanje.
64
Uradni list FLRJ, št.30/1959.
58
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spremembe pri opredelitvi uradne osebe.65 Krog uradnih oseb po takratnem KZ se je
zožal, uveden pa je bil pojem odgovorne osebe (kar so bili dotedanji uslužbenci v
podjetju).66 Posledično so bili storilci obeh kaznivih dejanj lahko tako uradne, kot tudi
odgovorne osebe, čeprav je bilo kaznivo dejanje uvrščeno med kazniva dejanja zoper
uradno dolžnost:67
» Če dobi delavec po sklepu delavskega sveta določeni denarni znesek kot nadomestilo
za sporazumno neizkoriščeni redni letni dopust, ki mu gre po zakonu, to ni pridobivanje
protipravne premoženjske koristi; odgovorna oseba, ki odredi tako izplačilo, s tem ne
zlorabi položaja iz koristoljubnosti.« (Odločba Vrhovnega sodišča SRS, Kž 1033/62)
» Odgovorna oseba gospodarske organizacije, ki v svojem imenu in za svoj račun kupi
stvari, o katerih bi morala vedeti, da so pridobljene s kaznivim dejanjem, in te stvari
proda za svoj račun v poslovalnici v gospodarski organizaciji, v kateri je zaposlena,
stori poleg kaznivega dejanja prikrivanja po drugem odstavku 265. člena KZ tudi
kaznivo dejanje iz koristoljubnosti po 314 a členu KZ.« (Odločba Vrhovnega sodišča
SRS, Kž 385/65)
Značilnost novega kaznivega dejanja po 314. a členu je bila tudi njegova subsidiarna
narava, saj ga je bilo mogoče uporabiti le pod pogojem, če niso podani znaki kakšnega
drugega kaznivega dejanja.
3.1.3. 260. člen KZ (iz leta 1951)
V poglavju o kaznivih dejanjih zoper družbeno in zasebno premoženje je bilo
predpisano kaznivo dejanje z naslovom »Zloraba zaupanja«. 68 Zasnovano je bilo kot
delictum communium, kar pomeni, da ga je lahko storil vsakdo. Ker pa je bil za uradne
osebe predviden 314. člen KZ, se je zloraba zaupanja nanašala zgolj na zasebni sektor
(v praksi so bili v okviru tega člena največkrat obravnavani odvetniki in skrbniki, ki
niso ustrezno zastopali interesov svojih varovancev).69 To kaznivo dejanje je bila
jugoslovanska različica premoženjskega delikta, ki se v državah nemškega govornega
območja imenuje »Untreue«.70 Novoselec navaja, da Nemška, Švicarska in Avstrijska
zakonodaja kaznivo dejanje zlorabe zaupanja razume izključno kot premoženjski delikt,
s katerim se varuje premoženje fizičnih in pravnih oseb, pred tistimi, ki s tem
premoženjem razpolagajo (npr. premoženje otrok, s katerim razpolagajo starši ali
skrbniki ali premoženje gospodarskih družb, s katerim razpolaga menedžment).
65

99. člen KZ (1) Uradna oseba po tem zakoniku je lahko: a) javni uslužbenec ali oseba, ki je po
posebnih predpisih izenačena z javnim uslužbencem; b) izvoljena oseba v predstavniškem organu oblasti
ali imenovana oseba v izvršilnem ali kakšnem drugem organu predstavniškega telesa (sveti, komisije); c)
oseba, ki opravlja določene uradne dolžnosti na podlagi pravic, katere ji dajejo zakoni ali drugi na podlagi
zakona izdani predpisi. Za uradno osebo se šteje tudi vojaška oseba, kadar gre za kazniva dejanja, pri
katerih je kot storilec navedena uradna oseba, pa niso določena v poglavju o kaznivih dejanjih zoper
oborožene sile.
66
99. člen KZ (3) Odgovorna oseba gospodarske ali družbene organizacije ali organa družbenega
upravljanja v smislu tega zakonika je lahko oseba, kateri je zaupano določeno delovno področje, ki se
nanaša na upravljanje družbenega premoženja ali poslovanje z njim ali na proizvajalni proces v
proizvajalnem podjetju.
67
Več o tem glej Novoselec, nav. delo., 2003, str. 150.
68
(1) Kdor zastopa premoženjske koristi kakšne osebe ali oskrbuje njeno premoženje, pa ne izpolni svoje
dolžnosti ali zlorabi dano mu pooblastilo z namenom, da bi pridobil sebi ali komu drugemu kakšno
premoženjsko korist ali da bi oškodoval tistega, čigar premoženjske koristi zastopa ali čigar premoženje
oskrbuje, se kaznuje z zaporom najmanj enega meseca. (2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena
skrbnik ali odvetnik, se kaznuje za zaporom najmanj treh mesecev ali s strogim zaporom do petih let.
69
Povzeto po: Novoselec, nav. delo., 2003, str. 150.
70
Devetak Helena, Kazenskopravno varstvo poštenja v poslovnem prometu, doktorska disertacija,
Ljubljana, 2013, str. 125.
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3.2.

Kazenski zakon iz leta 1977

Leta 1977 je bil s Kazenskim zakonikom SR Slovenije71 spremenjen pristop obravnave
uradnih in odgovornih oseb kot storilcev kaznivih dejanj. Kaznivo dejanje »Zloraba
uradnega položaja ali pravic« (191. člen)72 je bilo uvrščeno v poglavje o kaznivih
dejanjih zoper uradno dolžnost in javna pooblastila, ki jih lahko storijo samo uradne
osebe, kaznivo dejanje »Zloraba položaja ali pravic odgovorne osebe« (133 člen) pa
med kazniva dejanja zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva. Vendar
pa sta bila družbeni in zasebni sektor še naprej ločeno in različno obravnavana, saj so
bili z navedenima kaznivima dejanjema zajeti samo storilci, ki jim je bilo zaupano
upravljanje družbene lastnine, medtem ko je bila zloraba zaupanja storilcev, ki jim je
bilo zaupano upravljane zasebne lastnine, urejena v 175. členu z naslovom »Zloraba
zaupanja«.73 Za zlorabo zaupanja v zvezi z družbeno lastnino so bile predpisane strožje
kazni, s čimer je zakonodajalec jasno izrazil, da želi bolje zaščititi to vrsto lastnine, kot
pa zasebno lastnino. To je upravičeval z okoliščino, da gre v poglavju o kaznivih
dejanjih zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva za skupino kaznivih
dejanj, ki varuje družbeno lastnino, kot temeljni družbenoekonomski odnos v
samoupravni socialistični družbi in sodi med gospodarsko kriminaliteto.74
V komentarju KZ SRS iz leta 1977 je pojasnjeno, da izrabitev uradnega položaja po 1.
odst. 191. člena pomeni, da uradna oseba opravi določeno dejanje v okviru pooblastil, ki
jih ima, toda ne v smeri, kot to izhaja iz namena posameznih uradnih dejanj, temveč z
namenom pridobitve nepremoženjske koristi ali oškodovanja drugega (zasleduje
drugačen cilj, kot bi ga moral v skladu s pooblastili).75 Meje pravic storilec prestopi
takrat, ko opravi dejanje, za katerega v konkretnem primeru ni pooblaščen, ali ga glede
na svoj uradni položaj ne more opraviti. Opustitvena oblika tega kaznivega dejanja pa je
v tem, da storilec ne opravi neke uradne dolžnosti, ki bi jo moral opraviti (opustitvena
oblika je bila naknadno dodana tudi v tretjem odstavku pri hujši obliki kaznivega
dejanja, ko storilec ravna z namenom, da bi zase ali za koga drugega pridobil
protipravno premoženjsko korist).76 Opravitev takšne uradne dolžnosti bi preprečila
posledico, ki z opustitvijo nastane. Pomembno je izpostaviti, da za obstoj kaznivega
71

Uradni list SRS, št. 12/77 z dne 11. junija 1977, ki je začel veljati 1. julija 1977.
(1) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist
ali da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi
uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let. (2) če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
povzročena znatna škoda ali so huje prekršene pravice drugega, se storilec kaznuje z zaporom do petih
let. (3) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobila protipravno premoženjsko
korist, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, pa pri
tem niso podani znaki drugega kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. (4)
Če z dejanjem iz tretjega odstavka tega člena pridobljena protipravna premoženjska korist presega sto
petdeset tisoč dinarjev in je storilcu šlo za to , da si pridobi tako korist, se kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
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(1) Kdor zastopa premoženjske koristi kakšne osebe ali oskrbuje njeno premoženje, pa ne izpolni svoje
dolžnosti ali zlorabi dano mu pooblastilo z namenom, da bi pridobil sebi ali komu drugemu kakšno
premoženjsko korist ali da bi oškodoval tistega, čigar premoženjske koristi zastopa ali čigar premoženje
oskrbuje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. (2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena skrbnik ali odvetnik, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
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Primerjaj: Novoselec, nav. delo., 2003, str. 150-151 in Devetak, nav. delo., 2013, str. 127.
75
»Kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja po 314. členu KZ stori tudi diplomatski predstavnik, ki v
službenem avtomobilu spravlja čez mejo tuje državljane »Odločba VS Srbije, Kž 1030/64) ali »uradna
oseba, ki je zaupala izdelavo elaborata določeni osebi ne zato, ker je kvalificirani strokovnjak, temveč
predvsem zato, ker je šlo za funkcionarja, ki je lahko v ustanovi tej uradni osebi storil usluge, ki jih je že
prej storil« (Odločba VS Hrvaške , Kž 505/66).
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Glej 1. odstavek 31. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah KZ SRS, Uradni list SRS, št. 19/84.
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dejanja po 1. odstavku ni potrebno, da bi načrtovana posledica nastala, ampak
zadostuje, da je storilec izrabil svoj položaj. Enako velja za tretji odstavek, kar
pomeni, da je kaznivo dejanje podano že s samo zlorabo s strani uradne osebe in ni
treba, da bi bila protipravna premoženjska korist dejansko pridobljena. Kaznivi dejanji
po 1. in 3. odstavku sta po svoji naravi takšni, da je poskus pojmovno izključen, saj že
vsaka zloraba z namenom iz 1. ali 3. odstavka pomeni dokončno kaznivo dejanje.
Poskus po 4. odstavku pa je možen in kazniv.77
3.3.

Kazenski zakonik iz leta 1995

Prvega januarja 1995 je začel veljati prvi Kazenski zakonik v samostojni Sloveniji, ki je
kazal razmeroma malo sprememb glede razvoja opisov kaznivih dejanj zoper
gospodarstvo. S tem ne bi bilo nič narobe, če ne bi v tistem času prišlo do korenitih
sprememb gospodarskega sistema. Opisi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo so, kot bo
predstavljeno v nadaljevanju, ostajali v bistvenem delu nespremenjeni, v državi pa se je
istočasno pričel oblikovati nov gospodarski sistem, ki naj bi sledil načelom sodobnega
tržnega gospodarstva.78 Iz navedenega in v nadaljevanju predstavljenega pa lahko
izpeljemo, da tranzicija tudi na tem področju ni potekala v splošno dobrobit.79
3.3.1. 244. člen KZ
V slovenskem KZ iz leta 199580 je zakonodajalec kaznivo dejanje »Zloraba položaja ali
pravic« uvrstil v 244. člen 24. poglavja, torej med kazniva dejanja zoper
gospodarstvo.81 V določbo 1. odstavka 244. člena so bili povzeti bistveni elementi
kaznivega dejanja po 2. odst. 133. člena KZ iz leta 1977, glede opredelitve storilca,
področja njegovega delovanja (gospodarske dejavnosti), načina storitve (z zlorabo
položaja ali prestopitve meje svojih pravic ali z opustitvijo dolžnosti), vse z namenom
pridobiti premoženjsko korist sebi ali pa drugemu povzročiti škodo. Primerjava
zakonskih opisov obeh navedenih kaznivih dejanj tako pokaže, da so znaki obeh
kaznivih dejanj iz obeh predpisov (KZ iz leta 1977 in KZ iz leta 1995) identični ali vsaj
zelo podobni. Razlika je v tem, da je v133. členu KZ iz leta 1977 navedeno, da mora
biti premoženjska korist protipravna.82
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Novoselec, nav. delo., 2003, str. 151.
Zakonodaja s širšega področja gospodarstva je bila v času, ko se je sprejemal prejšnji kazenski zakonik,
še v povojih. Leta 1993 je bil sprejet Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), ki je bil kasneje noveliran in
nadomeščen z novim, Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) leta 1993, Zakon o
finančnem poslovanju podjetij (ZFFPod) leta 1999 (oba sta bila prav tako kasneje novelirana in združena
v Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je bil prav
tako že večkrat noveliran). V tistem času smo dobili tudi Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP leta
1994), Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP leta 1999), na področju konkurenčnega
prava je bil leta 1993 sprejet Zakon o varstvu konkurence (ZVK, ki je bil kasneje v večini zamenjan z
Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence, slednji pa je bil po dveh novelah nadomeščen z
novim). Vidimo lahko, da je bilo pestro ne le širše družbeno dogajanje, temveč tudi oblikovanje
gospodarskega sistema, na kar kaže že kratek pregled razvoja manjšega dela zakonodaje. Glej Selinšek,
nav. delo., 2011, str. 6.
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Prav tam.
80
Kazenski zakonik Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 63/94 z dne 13.10.1994.
81
244. člen KZ (Zloraba položaja ali pravic) (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 let. (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.
82
Povzeto po: Devetak, nav. delo., 2013, str. 128.
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Prvi odstavek 244. člena je vseboval določilo o subsidiarnosti tega kaznivega dejanja
(...pri tem pa niso podani znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja). Smisel takšne
opredelitve je bil v tem, da organi pregona glede pravne kvalifikacije kaznivega dejanja
ne bi posegli takoj po tem kaznivem dejanju (kar pa je bilo zaradi splošnosti v številnih
primerih mogoče), ampak bi, glede na dejansko stanje, uporabili kvalifikacijo kakšnega
drugega kaznivega dejanja, seveda pod pogojem, da bi to bilo mogoče. 83
Novoselec je zavzel stališče, da je kazenski zakonik iz leta 1995 pravilno ločil kaznivo
dejanje zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic (261. člen KZ) ter kaznivo dejanje
zlorabe položaja ali pravic (244. člen KZ) od kaznivega dejanja zlorabe zaupanja (220.
člen KZ), saj gre za kazniva dejanja, ki varujejo dve različni pravni dobrini. Prvi dve bi
naj bili naslednika nekdanjih kaznivih dejanj na škodo družbenega premoženja, kaznivo
dejanje zlorabe zaupanja pa naslednik istoimenskega kaznivega dejanja na škodo
zasebnega premoženja, ki varuje premoženjske interese fizičnih oseb izven
gospodarskega poslovanja (kaznivo dejanje zlorabe zaupanja je v novem KZ-1 urejeno
v poglavju kaznivih dejanj zoper premoženje pod naslovom »Izneverjenje« v 215. členu
KZ-1).84 Teorija se je opredelila, da je slovenski zakonodajalec dobro zaznal, da je
pojem odgovorne osebe dediščina nekdanjega sistema, ki je poudarjeno varoval
družbeno lastnino. Zato je storilec kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic samo
»kdor«, kar pa je na drugi strani povzročilo prekrivanje tega kaznivega dejanja s
kaznivim dejanjem zlorabe zaupanja po 220. členu KZ.85
Z 244. členom oziroma z njegovo tedanjo zasnovo v KZ, je zakonodajalec zajel še
nekdanji kaznivi dejanji nevestnega gospodarjenja (127. člen KZ SRS) in sklenitve
škodljive pogodbe (130. Člen KZ SRS), zato je obe kaznivi dejanji v KZ izpustil.86
Podobno kot kazenski zakonik iz leta 1977, je tudi KZ (1995) določil tri možne
izvršitvene oblike tega kaznivega dejanja; storilec lahko izrabi svoj položaj, prestopi
meje pravic ali ne opravi svoje dolžnosti.
3.3.2. Novela KZ iz leta 1999
Z novelo KZ iz leta 199987 je bil dodan tretji odstavek 244. člena KZ, ki inkriminira
zlorabo položaja ali pravic pri opravljanju dejavnosti z namenom pridobitve
nepremoženjske koristi (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).88 Ta razširitev je bila pojasnjena z argumentom, da je
83

Prav tam.
Vendar pa ta ločitev ni bila dosledno izpeljana. Na eni strani kaznivo dejanje po 261. členu KZ ni bilo
opredeljeno kot izključno kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, saj so vanj vnešeni elementi
premoženjskega delikta, po drugi strani pa kaznivo dejanje po 244. členu KZ ni opredeljeno kot izključno
kaznivo dejanje zoper gospodarstvo, pa tudi ne kot premoženjsko kaznivo dejanje, saj vsebuje še nekatere
elemente kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost. Če namreč uradna oseba sledi pridobivanju
premoženjske koristi, potem se elementi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in elementi
premoženjskega delikta medsebojno prepletajo.
85
Primerjaj: Novoselec, nav. delo., 2003, str. 151.
86
Prav tam.
87
Uradni list RS, št. 23/99, z dne 8.4.1999, ki je začela veljati 23.4.1999.
88
P. Baucon pravi, da je takšen dodatek nepotreben in da kaznivega dejanja po tretjem odstavku 244.
člena KZ ne moremo šteti za gospodarska kazniva dejanja (glej Baucon Primož, (gospodarsko) kaznivo
dejanje zlorabe položaja ali pravic iz (prvega in drugega odstavka) 244. člena KZ, Podjetje in delo, št.
3/2004, 2004, str. 574). Podobno mnenje je podal tudi Novoselec, ki zagovarja stališče, da je potrebno
kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic obravnavati kot premoženjsko in gospodarsko kaznivo
dejanje, kar pomeni, da se je treba omejiti na položaje, ko storilec zlorabi pooblastila v zvezi s tujim
premoženjem, ki mu je bilo zaupano, saj v nasprotnem primeru ne moremo govoriti o kaznivem dejanju
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v sodobnem poslovnem življenju veliko hudih zlorab z nepremoženjsko koristjo tistega,
ki jo je pridobil, kar je narekovalo razširitev kriminalne cone.89
Za nepremoženjsko korist ni bilo potrebno, da bi bila protipravna. Ob pridobitvah
takšne nepremoženjske koristi je kaznivo dejanje po tretjem odstavku tega člena
podano, če je bila pridobljena z zlorabo položaja ali pravic odgovorne osebe in če so bili
podani drugi znaki tega kaznivega dejanja. »Tako lahko za nepremoženjsko korist v
smislu dodanega tretjega odstavka štejemo vse vrste ugodnosti in možnosti, ki jih
prinaša življenje in pomenijo določeno korist (na primer pridobitev kredita, ki ga
okoriščenec sicer odplača, napredovanje v vrstnem redu čakajočih za blago, ki ga je
težko dobiti, pridobitev možnosti za strokovno izpopolnjevanje, napredovanje v
službi...).«90 Deisinger navaja še, da je premoženjska korist tista, ki se lahko odvzame,
če je pridobljena ali če bi bila pridobljena. Nasprotno, pa je korist, ki se ne more
odvzeti, nepremoženjska korist. Navedenemu bi se dalo oporekati, saj kazensko pravo
pozna primere, ko se premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ne more
odvzeti (glej 75. člen KZ-1). Čeprav se je ne more odvzeti, s tem še ne postane
nepremoženjska korist. Prav tako se postavlja vprašanje, ali so zgoraj navedeni primeri
(napredovanje s službi, strokovno izpopolnjevanje,...) zares primeri, ko gre za
pridobivanje nepremoženjske koristi.
V času veljavnosti kazenskega zakonika (od 1.1.1995 do 31.10.2008), je bilo kaznivo
dejanje zlorabe položaja ali pravic nosilno kaznivo dejanje zoper gospodarstvo. Teorija
in praksa sta bili do opisa tega kaznivega dejanja v KZ zelo kritični. Očitali sta mu
neustrezno razmerje do kaznivega dejanja zlorabe zaupanja kot splošnega
premoženjskega delikta, neskladnost izvršitvenih dejanj s spremenjenimi razmerami v
gospodarstvu, opustitev določitve posledice pri temeljni obliki dejanja in preozko
določen naklep. Opozorjeno je bilo tudi na to, da se opis preveč zgleduje po uradniških
kaznivih dejanjih in na neskladnost tretjega odstavka (nepremoženjska korist) z zasnovo
temeljnega dejanja iz prvega odstavka.91
3.3.3. Gospodarska dejavnost (5. odstavek 126. člena KZ)
Pri čistih gospodarskih kaznivih dejanjih je (kot že zgoraj navedeno), gre za tista
kazniva dejanja, ki so določena tako, da je gospodarska dejavnost zakonski znak teh
kaznivih dejanj, kar pomeni, da je dejanje lahko storjeno le pri opravljanju gospodarske
dejavnosti ali v zvezi z njo in je torej neposredno usmerjeno zoper eno ali več pravnih
vrednot ali dobrin s področja gospodarstva. Pojem gospodarstvo in gospodarska
dejavnost sta tesno povezana, saj se slednja lahko opravlja le v gospodarstvu in pomeni
bistvo obstoja vsakega gospodarskega subjekta.92 Vsebina pojma gospodarske
dejavnosti v slovenskem pravnem prostoru ni enotno opredeljena (ne v teoriji, ne v
praksi). Gospodarska dejavnost v skladu z ZGD-1 tako zajema širok spekter opravljanja
pridobitne dejavnosti na trgu, njen kazenskopravni pomen pa je bil prvič določen prav

zoper gospodarstvo, kot izhaja iz 24. poglavja (kamor pa je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic
uvrščeno). Glej tudi Novoselec, nav. delo., 2003, str. 153.
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Primerjaj: Mazi Franc, Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ, Pravosodni
bilten, letnik 29, št. 3, 2008, str. 104.
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Deisigner Mitja, Kazenski zakonik s komentarjem; posebni del, GV Založba, Ljubljana, 2002, str. 519.
91
Povzeto po: Jenull Hinko, Poskus razlage kaznivega dejanja po 240. členu KZ-1, Pravna praksa, št.
45/08, 2008, priloga str. III.
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Pravni red posebno pozornost namenja tistim subjektom, ki so registrirani za opravljanje gospodarske
dejavnosti. Te subjekte imenujemo gospodarski subjekti oziroma gospodarske organizacije. To so fizične
in pravne osebe, ki se trajno, izključno in samostojno ukvarjajo s pridobitno gospodarsko dejavnostjo.
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Kazenskim zakonikom iz leta 1995.93 Zakonodajalčev namen je bil, da se ta pojem uredi
širše, kot je bil urejen v gospodarskem pravu, zato ga je uvrstil v poglavje »Pomen
izrazov v tem zakoniku.« V obrazložitvi predloga KZ94 je bilo pojasnjeno, da se z
opredelitvijo gospodarske dejavnosti razširja obseg glede na opredelitev v tedanjem
Zakonu o podjetjih. V KZ naj bi bila z gospodarsko dejavnostjo obsežena vsaka
gospodarska dejavnost v podjetjih, zavodih, drugih pravnih osebah ali državnih organih,
medtem ko se v podjetniški zakonodaji šteje za gospodarsko dejavnost le tista, ki se
opravlja zaradi pridobivanja dobička.95 Peti odstavek 126. člena KZ96 v prvi točki
določa določene dejavnosti oziroma oblike poslovanja ter posamezna pooblastila pri teh
dejavnostih, v drugi točki pa določa oblike oziroma načine opravljanja dejavnosti na
konkretni ravni z vidika oseb, ki znotraj gospodarskih subjektov dejavnost konkretno
izvajajo. Glede izrecnega namena zakonodajalca, da pojem gospodarska dejavnost uredi
širše kot v tedanji podjetniški zakonodaji, so se v teoriji postavljala različna mnenja;
nekateri avtorji so zavzeli stališče, da KZ določa širšo razlago tega pojma (Bele), drugi
pa, da je opredelitev dejansko ožja (Selinšek, Mazi). 97 Zgoraj navedena novela KZ-1B
je v 5. odstavku 126. člena pojem gospodarske dejavnosti razširila na način, da ji je
dodala še kriterij odplačnosti oziroma »opravljanje dejavnosti, poklica ali nalog, za
katere je predpisano ali dogovorjeno plačilo«. S pogojem odplačnosti je bil odslej
omogočen pregon tudi tistih fizičnih oseb, ki ne delujejo zgolj v okviru klasičnih
gospodarskih subjektov temveč tudi subjektov zunaj gospodarstva, ki niso bili
neposredno vezani na podjetniško delovanje oziroma nimajo čiste pridobitne narave.98
Selinšek je mnenja, da je bila prvotna opredelitev preozka in precej bolj zaprta, česar v
tržnem oziroma kapitalističnem gospodarskem sistemu ne bi smeli označiti za ustrezno,
medtem ko je novelirana ureditev kazenskopravni pojem gospodarske dejavnosti
nesorazmerno razširila in presegla gospodarskopravno pojmovanje gospodarske
dejavnosti (po KZ-B namreč ni upoštevan element trga, kar pomeni, da bi bilo ob
upoštevanju jezikovne razlage kot gospodarsko dejavnost v smislu KZ treba šteti
vsakdanje dogovore med fizičnimi osebami). Veliko ustrezneje bi bilo, da se 2. točka 5.
odstavka 126. člena tolmači tako, da se jo poveže z gospodarskimi subjekti
(gospodarska dejavnost bi potemtakem lahko bila le dejavnost, poklic ali naloge, za
katere je plačilo predpisano ali dogovorjeno med gospodarskimi subjekti).
Z razlago pojma gospodarska dejavnost se je ukvarjalo tudi Sodišče EU (takrat Sodišče
Evropskih skupnosti), ki je v smislu prava EU pojem interpretiralo in razlagalo zelo
široko.
» Gospodarska dejavnost obsega vse dejavnosti proizvajalcev, trgovcev in oseb, ki
opravljajo stroritve in zlasti izkoriščanje premoženja, ki je namenjeno trajnemu
doseganju dohodka« (T-Mobile Austria GmbH vs. Avstrija, C-284/04 in Hutchison 3G
UK Ltd. Vs. Commissioners od Custio & Excise, C-369/04, z dne 26. Junija 2007
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Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav. delo., 2006, str. 71-72.
Poročevalec Državnega zbora RS, št. 22 z dne 19.7.1993)
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Povzeto po: Mazi, nav. delo., 2006, str.104.
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126/5 KZ: Za gospodarsko dejavnost de po tem zakoniku štejejo:
Proizvodnja in promet blaga, opravljanje storitev na trgu, bančno in drugo finančno poslovanje,
Vodenje in sodelovanje pri upravljanju, zastopanju in nadzorstvu v prejšnji točki navedenih
dejavnosti.
97
Devetak, nav. delo., 2013, str. 111.
98
Pod to zakonsko dikcijo je mogoče uvrstiti tudi široka področja civilnopravne sfere, izobraževanja,
zdravstvene, raziskovalne, športne dejavnosti, dejavnost humanitarnih in drugih neprofitnih organizacij,
zavodov, društev, skladov, zadrug, kakor tudi fizičnih oseb, ki samostojno opravljajo poklic.
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Sodišče ES pri odločanju o razlagi pojma gospodarska dejavnost v zvezi z davkom na
dodano vrednost in Šesto direktivo DDV).
» Gospodarska dejavnost je vsaka dejavnost, s katero se na določenem trgu ponujajo
blago in storitve« (Selex Sistemi Integrati SpA vs. Komisija evropskih skupnosti, C113/07, točka 69, Sodišča ES, z dne 26.marec 2009)«
V zadevi C-475/99 (Ambulanz Glöckner,)99 je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da
je prevoz pacientov gospodarska dejavnost, čeprav ga je v tem primeru izvajala
neprofitna organizacija.
V zvezi s kaznivim dejanjem po 244. členu KZ in z razlago pojma gospodarska
dejavnost, je večkrat odločalo tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije, zato je sodna
praksa v zvezi z obravnavanim pojmom precej obširna in bogata. Vrhovno sodišče se je
do vsebine pojma gospodarska dejavnost po 244. členu KZ opredelilo tudi glede na njen
vsebinski pomen po določbah, ki so veljale v letih 1998 do 2001, torej pred novelo KZB, ki je za gospodarsko dejavnost razglasila tudi opravljanje dejavnosti, poklica ali
nalog, za katere je predpisano ali dogovorjeno plačilo. Iz sodb Vrhovnega sodišča,
izdanih pred uveljavitvijo novele B, lahko razberemo, da je vsebina pojma gospodarske
dejavnosti po KZ zajemala naslednje:
-

Upravljalske pristojnosti direktorja na področju urejanja delovnih razmerij niso
gospodarska dejavnost (sodba VS RS I Ips 44/99 z dne 07.11.2001)
Storilec kaznivega dejanja po 244. členu je lahko le oseba, ki opravlja določeno
delo pri gospodarskem subjektu in oseba, ki opravlja delo pri negospodarskih
subjektih (v zavodih, društvih), če v okviru predpisov, ki te subjekte urejalo,
opravlja dejavnost kot komercialno –gospodarsko (sodbe VS RS I Ips 208/98, z
dne 7.3.2002 I Ips 288/97 z dne 05.03.1998 in kasneje I Ips 94/2004, z dne
12.01.2006 ter I Ips 341/2007, z dne 24.4.2008)

Tudi po sprejemu novele KZ-B je prišlo do pomembnih odločitev, ki so vsebinsko
opredelile pojem gospodarske dejavnosti in ga razlagale zelo široko:
-

-

-

Ne zadošča zgolj status storilca (direktor), temveč je pomembna zloraba
položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, slednja pa ni vezana le na
pooblastila storilca, temveč na gospodarsko dejavnost subjekta (sodba VS RS
94/04, z dne 12.01.2006)
Za opravljanje gospodarske dejavnosti je treba šteti tudi dejavnost zavoda (v
konkretnem primeru gasilskega reševalnega centra), ki ga je ustanovila občina
za opravljanje storitev širšega družbenega pomena, ker je s svojo gospodarsko
dejavnostjo pridobival sredstva (sodba VS RS I Ips 341/2007 z dne 24.4.2008)
V gospodarskem subjektu gre za gospodarsko dejavnost tudi v primeru, če se
zloraba nanaša na naloge, ki same po sebi nimajo pridobitne, tržne narave (sodba
VS RS I Ips 145/2007 z dne 28.02.2008).

Kot gospodarsko torej označujemo kot tisto dejavnost, ki se opravlja v »gospodarski«
pravnoorganizacijski obliki (družbe po ZGD-1), pa tudi dejavnost pravnih oseb
»negospodarskega« prava, če imajo naravo (pridobitne) dejavnosti, ki se opravlja na
trgu zaradi pridobivanja dobička.100
3.4.
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Kazenski zakonik iz leta 2008

Ambulanz Glöckner vs. Landkreis Sudwestpfalz, C-475/99, z dne 25.10.2001
Jenull, nav. delo., 2008, str. V.
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V novem Kazenskem zakoniku (KZ-1), ki velja in se uporablja še danes (na dan pisanja
tega magistrskega dela), je posledično moralo priti do spremembe kaznivega dejanja
zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ. Po novem je obravnavano kaznivo dejanje
določeno v 240. členu KZ-1 pod naslovom »Zloraba položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti.«
3.4.1. 240. člen KZ-1
Opredeljeno je kot samostojno kaznivo dejanje, s tem da je zakonodajalec opustil
prejšnjo določbo o subsidiarnosti kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic v
primerjavi z drugimi kaznivimi dejanji (de facto pa se klavzula o subsidiarnosti
upošteva v primerih, ko gre za stek kaznivih dejanj).
Nadalje je zakonodajalec uvedel novo izvršitveno obliko- zlorabo zaupanja. Slednje je
bilo v našo zakonodajo, kot je navedeno v poročevalcu DZ, uvedeno po zgledu nemške
in avstrijske kazenskopravne zakonodaje (zloraba zaupanja – nezvestoba pri
razpolaganju s tujim premoženjem). Nov izvršitveni način je zloraba položaja ali danega
zaupanja glede razpolaganja s tujim premoženjem, upravljanja podjetja ali vodenja
gospodarske dejavnosti.
Naslednja sprememba se je nanašala na opredelitev storilca z vidika opravljanja
gospodarske dejavnosti, tako da se kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja ni
moglo storiti več pri opravljanju, temveč le pri vodenju ali nadzorstvu gospodarske
dejavnosti. Vodenje gospodarske dejavnosti pa ni enako opravljanju gospodarske
dejavnosti.101 V zvezi s tem je potrebno izpostaviti, da gospodarska dejavnost v pomenu
izrazov (99.člen KZ-1) ni bila več posebej opredeljena. Z navedeno spremembo
lastnosti potencialnega storilca se je zožil krog možnih storilcev, ki lahko odgovarjajo
za to kaznivo dejanje kot delictum proprium. Dejansko je bil z ožjo opredelitvijo
storilcev (ki dejanje storijo pri vodenju ali nadzorstvu gospodarske dejavnosti) v
primerjavi s širše opredeljenimi storilci v kazenskem zakonu iz leta 1994 (ki dejanje
storijo pri opravljanju gospodarske dejavnosti) položaj kot predmet zlorabe omejen na
vodilni (top) menedžment. To pa zahteva dodatno konkretizacijo z opisom vodstvenih
oziroma nadzorstvenih vsebin in njihovo zakonsko ali statutarno podlago, iz katere
izhaja pooblastilo, ki je bilo zlorabljeno, pravice, ki so bile prekoračene, ali dolžnosti, ki
so bile opuščene. Zato je v tem deli KZ-1 milejši102 za storilce, ki takih pooblastil
nimajo oziroma jih niso imeli v času storitve kaznivega dejanja.103
Sodbi Vrhovnega sodišča I Ips 157/2009 z dne 1.10.2009 in I Ips 116/2009 z dne
22.4.2010:
»Glede možnega storilca so zakonski znaki kaznivega dejanja zlorabe položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) v primerjavi s kaznivim dejanjem
zlorabe položaja ali pravic (244. člen KZ) delno spremenjeni. 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
101

Pri opravljanju gospodarske dejavnosti gre za skup vseh aktivnosti, ki jih družba opravlja in ki
obsegajo njeno celotno delovanje za uresničitev namenov, pri poslovodenju (vodenje ali nadzorstvo) pa
gre za poseben sklop delovanja družbe, ki obsega organiziranje in usklajevanje aktivnosti v družbi
(gospodarskem podjemu) zaradi doseganja cilja delovanja. Za opravljanje dejavnosti so zadolženi vsi, ki
delajo za družbo, izvajanje temeljnih tržnih gospodarskih funkcij v družbi pa je pridržano imetnikom
deležev oziroma delnic, nadzornemu svetu in poslovodji.
102
Glej sodbo Vrhovnega sodišča RS I Ips 157/2009 z dne 1.10.2009.
103
Povzeto po: Jenull, nav. delo., 2008, str. IV in Devetak, nav. delo., 2013, str. 130.
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zajema le izvajanje temeljnih gospodarskih funkcij v družbi, ki pa so pridržane
managementu. Zato je, kot pravilno ugotavlja tudi vložnik zahteve, težko vztrajati na
stališču, da med sedanjim vodenjem in nadzorom in prejšnjim opravljanjem
gospodarske dejavnosti ni nobene razlike. Predmet zlorabe je najpogosteje položaj, ki je
z novo opredelitvijo po KZ-1 omejen na pripadnike managementa, vendar se področja
(poslov, pooblastil) zlorabe ne nanašajo le na položaj storilca, ampak tudi na dano
zaupanje kot alternativno (novo) obliko zlorabe, ki ne izhaja iz položaja oziroma ni vanj
vključena. Zaupanje izhaja iz posebnega pooblastila za vodenje ali nadzorstvo, na
primer splošnega poslovnega pooblastila kot ga imajo prokuristi ali imetniki posebnega
poslovnega pooblastila. Storilci, ki zlorabijo s pooblastilom posebej dano zaupanje za
vodenje ali nadzor, so tako izenačeni s storilci, ki zlorabijo splošni vodstveni ali
nadzorstveni položaj, pridobljen na podlagi zakona ali po aktih družbe. Glede na
navedeno je v tem delu KZ-1 milejši za storilce, ki pooblastil za vodstveni ali
nadzorstveni položaj nimajo oziroma jih niso imeli v času storitve dejanja, kot tudi za
storilce, ki naj bi zlorabili zaupanje, ko opis dejanja ne obsega tudi natančne navedbe
podlage danega zaupanja.«
3.4.2. Novela KZ-1B iz leta 2012
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B) je precej spremenil
temeljni predpis kazenskega materialnega prava. Novela je odpravila nekatere
pomanjkljivosti, posegla pa je v opise več kot polovice kaznivih dejanj zoper
gospodarstvo (med njimi tudi v kaznivo dejanje po 240. členu KZ-1). Obravnavano
kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti se je z novelo
v osnovi vrnilo v obliko, kakršna je veljala pred uveljavitvijo KZ-1, torej v KZ.
Bistvena sprememba je vnovična razširitev kroga možnih storilcev na vse posameznike,
ki sodelujejo pri opravljanju gospodarske dejavnosti na položajih, na katerih je mogoče
izvršiti zakonske znake tega kaznivega dejanja. Dejanje po noveli KZ-1B ni več
omejeno na storilce iz sfere vodenja ali nadzorstva. Nadalje je v opisu dejanja po prvem
odstavku 240. člena KZ-1 poudarjeno, da se mora storilčev namen nanašati na
protipravno premoženjsko korist.104 V preostalem so zakonski znaki dejansko ostali
enaki, s tem da so izvršitveni načini nekoliko natančneje določeni oziroma jasneje
opredeljeni. Iz opisa je mogoče razbrati naslednje izvršitvene načine:
-

Zloraba položaja,
Zloraba danega zaupanja,
Prekoračitev pravic in
Opustitev dolžnosti, ki jih ima storilec na podlagi zakona, drugega predpisa, akta
pravne osebe ali pravnega posla.

Vsi ti izvršitveni načini, ki so določeni alternativno, so povezani oziroma se nanašajo na
razpolaganje s tujim premoženjem ali koristmi oziroma na upravljanje ali zastopanje
tujega premoženja ali koristi pri opravljanju gospodarske dejavnosti.
Poleg spremenjenega opisa prvega odstavka 240. člena KZ-1 se je z novelo KZ-1B
zvišala kazen, zagrožena za kaznivo dejanje iz tretjega odstavka, ki inkriminira zlorabo
položaja ali zaupanja, motivirano z namenom, da storilec sebi ali drugemu pridobi
nepremoženjsko korist iz enega na dve leti zapora. 105

104

Selinšek meni, da to ne pomeni vsebinske nadgradnje ali spremembe tega zakonskega znaka, saj tudi
prej z zlorabo po naravi stvari ni bilo mogoče pridobiti dovoljene premoženjske koristi.
105
Povzeto po: Selinšek Liljana, Kaznivo dejanje zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B, Pravna praksa,
leto 31, št. 36, 2012, str. I-VII.
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Z novelo KZ-1B je bil v 99. člen KZ-1 ponovno določen pomen izrazov gospodarska
dejavnost in opravljanje gospodarske dejavnosti.
Nov 240. člen KZ-1 po noveli KZ-1B (kot velja na dan pisanja tega magistrskega dela
in bo v nadaljevanju podrobneje analiziran):
»(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.«106
3.4.3. Vpliv spremembe na odprte postopke
S spremembami kazenskopravne zakonodaje lahko pride tudi do določenih sprememb
pri odprtih postopkih. S tem so mišljeni tisti kazenski postopki, ki so se zaradi
utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja po 240. členu KZ-1 začeli pred
uveljavitvijo novele KZ-1B in tisti, ki pri katerih je bilo kaznivo dejanje izvršeno pred
uveljavitvijo, kazenski postopek pa se je začel po začetku njene veljavnosti. Temeljno
pravilo, ki ga je treba pri tem upoštevati izhaja iz Ustave Republike Slovenije,107
natančneje iz 28. člena, ki določa da se kazniva dejanja ugotavljajo, kazni zanje pa
izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi kaznivega dejanja, razen če je novi zakon za
storilca milejši. To ustavno določbo povzema tudi 7. člen KZ-1, po katerem se za
storilca kaznivega dejanja uporablja zakon, ki je veljal ob storitvi kaznivega dejanja, če
se pa po storitvi kaznivega dejanja zakon enkrat ali večkrat spremeni, pa se uporablja
zakon, ki je za storilca milejši (lex mitior). Sprememba prvega odstavka 240. člena KZ1 na odprte postopke ne vpliva, saj 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 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. Tudi prej omenjeno zvišanje kazni po tretjem odstavku predmetnega člena
pomeni, da nov opis v nobenem primeru ne more biti milejši za storilca, zato je treba
kazenske postopke, začete pred uveljavitvijo novele, prav tako končati na podlagi opisa
kaznivega dejanja po tretjem odstavku 240. člena KZ-1 pred novelo B.108
3.4.4. Gospodarska dejavnost po KZ-1
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240. člen KZ-1
Ustava RS, Uradni list št. 33I/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006
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Povzeto po: Selinšek, nav. delo., 2012, str. I-VII.
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Glede na široko opredelitev pojma gospodarska dejavnost, ki jo je poznal KZ in sodna
praksa, ki je nastajala v času njegove veljavnosti, je prav gotovo KZ-1 prinesel veliko
spremembo s tem, ko je pojem izpustil iz 13. poglavja KZ-1, kjer je določen pomen
izrazov. To je zakonodajalec storil, ker posebna opredelitev pojma naj ne bi bila več
potrebna, saj bi moral vsak vedeti, kaj je gospodarska dejavnost. Vendar pa je s tem
nastala zakonska praznina, kar je v praksi povzročalo številne težave. Osrednje
vprašanje je bilo, ali ni morebiti zaradi nastale pravne praznine kršeno načelo pravne
varnosti in s tem tudi zakonitosti. Kazenski zakonik mora namreč v skladu s pravilom
Nullum crimen sine lege certa relativno določno opredeliti kaznivo dejanje in njegove
sestavine. Za svojevrstno pravno praznino gre tudi, če mora uporabnik zakona
vsebinsko napolnjevati nedoločne pravne pojme. Dodaten problem je predstavljalo
dejstvo, da je gospodarska dejavnost v večini gospodarskih kaznivih dejanj pomenila
zakonski znak teh kaznivih dejanj. Sodna praksa si je pomagala na način, da je pravno
praznino zapolnjevala s pomočjo drugih predpisov ter s pomočjo kriterijev, ki jih je do
takrat oblikovala sodna praksa. Z vidika načela zakonitosti je bilo sporno tudi dejstvo,
da je sodna praksa ostajala na ureditvi, kot jo je prinesla novela KZ-B (zlasti pri
pregonu in kaznovanju oseb na področju negospodarstva), za kar pa po sprejemu KZ-1
ni imela več pravne podlage.109 Naj pri tem opozorim tudi na dejstvo, da v RS nimamo
enotnega predpisa o osebah civilnega in gospodarskega prava, s katerimi bi hitro in
enostavno dopolnili blanketne norme 240. člena KZ-1, na podlagi katerih bi zanesljivo
opredelili storilce zlorabe pri vodenju in nadzorstvu gospodarske dejavnosti (namreč ne
ZGD-1, ne Obligacijski zakonik ne določata, kaj pomeni gospodarska dejavnost, kot
takšna).
Z novelo KZ-1B je bil ponovno uveden pojem gospodarske dejavnosti, s čimer je bila
zakonika praznina odpravljena. Novi 10. odstavek 99. člena določa pomen izraza
»gospodarska dejavnost,« 11. odstavek pa »opravljanje gospodarske dejavnosti«
oziroma »gospodarsko poslovanje.« 110
Definicija pojma gospodarska dejavnost je zelo široka in zajema skoraj vse poslovne
subjekte v najširšem smislu. V primerjavi z določbo 126/5 iz KZ je zakonodajalec
opustil navajanje konkretnih dejavnosti in statusnih oblik, pri opredelitvi pojma pa je
izhajal iz vsebinskega kriterija: odplačne oziroma pridobitne narave dejavnosti, ki se
opravlja preko trga oziroma poklicno ali organizirano.111 Splošno merilo pridobitne
dejavnosti je izhodišče tudi za sorodne opredelitve po ZGD-1 in OZ, ki slonijo na
pogojih odplačnosti in tržnosti.112 Opredelitev tako ne obsega le klasičnih gospodarskih
subjektov (gospodarske družbe in podjetnike), temveč tudi vse druge pravne osebe
(zavodi, društva, skladi), če gre za dejavnost, ki se opravlja po načelu ponudbe in
109

Povzeto po: Devetak, nav. delo., 2013, str. 115-117.
Člen 99. KZ-1: (10) Za gospodarsko dejavnost po tem zakoniku 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. (11) Za opravljanje gospodarske dejavnosti oziroma gospodarsko poslovanje
po tem zakoniku 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.
111
Prav tam.
112
Določilo 2. in 3. odstavka 3. člena ZGD-1 določa, da je gospodarska družba pravna oseba, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Pridobitno dejavnost pa
opredeljuje kot vsako dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. 13. Člen OZ v 4.
odstavku določa: Za gospodarske subjekte v smislu tega zakonika se štejejo 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.
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povpraševanja, na trgu in proti plačilu. Na ta način je zagotovljeno učinkovito varstvo
pred kriminalnimi dejani tudi kadar gre za subjekte, ki primarno opravljajo
negospodarsko dejavnost.113
Novost, ki je prejšnji KZ ni poznal je določitev pojma »opravljanje gospodarske
dejavnosti« oziroma »gospodarskega poslovanja.« Gre za popolnoma novo definicijo,
njena pomembnost pa je predvsem v tem, da je pri večini čistih gospodarskih kaznivih
dejanj zakonski znak ravno »opravljanje gospodarske dejavnosti«. V 11. točki 99. člena
so navedene konkretne naloge in sicer alternativno v dveh točkah: naloge iz 1. točke
obsegajo smiselno enako vsebino, ki je bila del opredelitve gospodarske dejavnosti tudi
po prejšnjem petem odstavku 126. členu KZ. Gre za načine opravljanja dejavnosti na
konkretni ravni, z vidika oseb, ki znotraj gospodarskih subjektov gospodarsko dejavnost
konkretno izvajajo in sicer »izvajanje, upravljanje, odločanje, zastopanje vodenje in
nadziranje«. V drugi točki so kot opravljanje gospodarske dejavnosti opredeljena
smiselno istovrstna dejanja, novela pa upošteva potrebo, da se kot opravljanje
gospodarske dejavnosti opredeli celotno področje gospodarjenja z javnimi sredstvi. Gre
za jasno podlago kaznivosti konkretnega kriminalnega ravnanja posameznih oseb pri
izvajanju dejavnosti, ki sama po sebi sicer ni nujno komercialna, vendar ima
gospodarske učinke v neposrednem smislu. Tako naj bi se zagotovilo kazenskopravno
varstvo na področju gospodarjenja z vsemi javnimi sredstvi, ne glede na organizacijsko
obliko, v kateri je, če gre za zlorabo položaja po 240. Členu KZ-1. Taki primeri, glede
na naravo zaupanega razmerja, namreč ne pomenijo izvrševanja pooblastil državne
uprave (acta iure imperii) ker sodijo med akte poslovanja.114
»Po drugi strani pa definicija pojma opravljanje gospodarske dejavnosti oz.
»gospodarsko poslovanje po vsebini opredeljuje vodilno aktivnost subjektov v okviru
gospodarske dejavnosti in jo taksativno določa. Takšna določitev nalog vsebinsko
zožuje področje uporabe zgolj na vodilni kader znotraj subjektov. S tem je omejeno
področje uporabe gospodarskih kaznivih dejanj iz 24. poglavja zgolj na vodilne
menedžerje. Glede na to, da so izrazi, ki so definirani v poglavju splošnega dela o
pomenu izrazov, nekakšen miselni most med splošnim delom KZ in kazenskopravnimi
določbami posebnega dela, je 11. odstavek 99. člena KZ-1B tisti, ki je odločilen za
natančno določene posebne lastnosti subjektov, ki se zahtevajo za uporabo čistih
gospodarskih kaznivih dejanj, in posledično pomeni ključ do ugotovitve, ali bo prišla v
poštev uporaba delicta propria, ali ne. Povedano drugače, obstoj lastnosti storilca
kaznivega dejanja, ki so v nekaterih tujih pravnih sistemih za storilca kaznivega dejanja
natančno določene pri posameznem gospodarskem kaznivem dejanju, se v slovenskem
KZ presoja v kombinaciji z določitvijo subjektov pri posameznih gospodarskih kaznivih
dejanjih v 24. poglavju KZ (torej večinoma subjektov, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost) in z določilom 11. odstavka 99. člena KZ-1B. Šele ob upoštevanju dikcije
posameznih gospodarskih kaznivih dejanj in dikcije 11. odstavka 99. člena KZ-1B je
mogoče zaključiti, katere so tiste lastnosti, ki omogočajo uporabo čistih gospodarskih
kaznivih dejanj kot delicta propria.«115
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Gre zlasti za primere, zanane iz prakse pri zlorabah ali podkupovanju v zdravstveni, športni, dejavnosti
ali na področju izobraževanja, raziskovanja in drugih oblikah zunaj gospodarstva, ki nima čiste pridobitne
narave, po drugi strani pa jih formalno ni mogoče prištevati k uradovanju oziroma izvajanju javnih
pooblastil, da bi bilo možno uporabiti kazniva dejanja iz poglavja zoper uradno dolžnost; Jenull Hinko,
Gospodarska dejavnost v osnutku KZ-1B, pravna praksa, št. 4/2011, 2011, str. 9.
114
Povzeto po: Jenull, nav. delo., 2011, str. 10.
115
Devetak, nav. delo., 2013, str. 121.
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3.5. Razvoj kaznivega dejanja Zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju v
KZ Republike Hrvaške
Po osamosvojitvi je RH sprejela »Zakon o preuzimanju Krivičnog zakona SFRJ,« ki se
je z novelo januarja 1992 preimenoval v »Osnovni krivični zakon Republike Hrvatske
(OKZRH).«116 Sočasno s tem je RH sprejemala se svoj »Krivični zakon Republike
Hrvatske (KZRH.)«117 Oba zakona sta prenehala veljati s sprejemom novega kazenskega
zakonika, ki je stopil v veljavo s prvim januarjem 1998. Kazenski zakonik RH (Kazneni
zakon Republike Hrvatske, v nadaljevanju KZ RH)118 pomeni pomembno reformo glede
na prej omenjena kazenska zakona, hrvaški avtorji pa ga označujejo za »začetnika nove
hrvaške kazenske zakonodaje.«119 KZ RH je bil pomembneje reformiran leta 2006 z
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika120 in je veljal vse do
začetka veljavnosti novega Kazenskega zakonika, leta 2013. 121 Za obravnavo
predmetnega kaznivega dejanja sem v nadaljevanju upoštevala hrvaška kazenska
zakonika iz leta 1997 in iz leta 2013, saj je kazenskopravna zakonodaja pred tem
vsebinsko pomenila zgolj povzemanje ureditve iz prejšnje, skupne države.
Še preden se spustim v podrobnejšo analizo kaznivega dejanja, ki predstavlja hrvaško
inačico kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja naj omenim, da se teorija,
podobno kot slovenska, veliko ukvarja z vprašanjem, katera kazniva dejanja so
pravzaprav sploh gospodarska kazniva dejanja. Na videz zgolj teoretično vprašanje je v
praksi hrvaških tožilstev in sodišč povzročalo nemalo težav, ki so ne-nazadnje
spodbudile reformo kazenskega materialnega prava. Med drugim se je močno poseglo
prav v vsebino kaznivega dejanja zlorabe položaja. Zmedo povzroči že kratek pregled
KZ RH iz leta 1997 in sodne prakse v zvezi s kaznivimi dejanji zoper gospodarstvo.
Kaznivo dejanje zlorabe pooblastil v gospodarskem poslovanju je namreč umeščeno v
292. člen KZRH122 pod poglavjem kaznivih dejanj proti varnosti plačilnega prometa in
poslovanja, 337. člen KZ RH (1997)123 pa ureja kaznivo dejanje pod naslovom
116

Osnovni krivični zakon Republike Hrvatske (OKZRH) Narodne novine, pročišćeni tekst 31/1993.
Krivični zakon Republike Hrvatske (KZRH )Narodne novine, pročišćeni tekst 32/1993.
118
Kazneni zakon RH, Narodne novine št. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04,
84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 143/12
119
V. Grozdanić, M. Škorić, Izmjene Kaznenog zakona – od znatnog ublažavanja.... Zb. Prav. fak. Sveuč.
Rij.
(1991)
v.
27,
br.
2,
821-848
(2006),
dostopno
na
:
file:///C:/Users/marko/Downloads/PF_grozdanic.pdf (30.10.2015).
120
Zakon o zmjenama i dopunama Kaznenog zakona, Narodne novine, 71/2006.
121
Kazneni zakon Republike Hrvatske, Narodne novine, 125/11 in Zakon o izmjenama i dopunama
Kaznenog zakona, Narodne novine, 144/12 z začetkom veljavnosti od 1. januarja 2013.
122
»1) Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za
svoju ili drugu pravnu osobu:-stvara ili drži nedozvoljene fondove u zemlji ili stranoj državi,sastavljanjem isprava neistinitog sadržaja, lažnim bilancama, procjenama ili inventurom ili drugim lažnim
prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, neistinito prikazuje stanje i kretanje sredstava i uspjeha
poslovanja, pravnu osobu stavi u povoljniji položaj prigodom dobivanja sredstava ili drugih pogodnosti
koje se pravnoj osobi ne bi priznale prema postojećim propisima, pri izvršavanju obveza prema
proračunima i fondovima uskrati sredstva koja im pripadaju, namjenska sredstva kojima raspolaže koristi
protivno njihovoj namjeni, na drugi način grubo prekrši zakon ili pravila poslovanja glede uporabe i
upravljanja imovinom, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je kaznenim
djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist, a počinitelj je postupao s ciljem
pribavljanja takve koristi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.«
123
(1) Službena ili odgovorna osoba koja s ciljem da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist
ili da drugome prouzroèi kakvu štetu iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne
obavi dužnost, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.(2) Ako je kaznenim
djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena znatna šteta ili je došlo do teže povrede prava
drugoga,počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina. (3) Ako je kaznenim djelom
iz stavka 1. ovoga članka pribavljena imovinska korist, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest
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»Zlouporaba položaja i ovlasti« (zloraba položaja in pooblastil) in je uvrščeno v
petindvajseto poglavje, med kazniva dejanja zoper uradno dolžnost. Kljub temu, da je
slednje kaznivo dejanje uvrščeno med kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, ga je
sodna praksa uporabljala za storilce kaznivega dejanja zlorabe položaja in pooblastil, ki
niso uradne, temveč odgovorne osebe. Novoselec pravi, da je takšna ureditev posledica
rešitev, izpeljanih iz obdobja tim. »administrativnega socializma«, ko se je izenačevalo
odgovorne osebe z uradnimi osebami.124
Kaznivo dejanje iz 292. člena KZ RH inkriminira posebne primere težjih zlorab
pooblastil v upravljanju in pri razpolaganju s premoženjem pravne osebe, pri čemer
storilec kaznivega dejanja ravna s ciljem pridobivanja protipravne premoženjske koristi
za pravno osebo. Storilec kaznivega dejanja je lahko samo odgovorna oseba (gre za
delictum proprium),125 dejanje pa je lahko storjeno znotraj pravne osebe in v njeno
korist ali v korist druge pravne osebe. V kolikor je storilec kaznivega dejanja ravnal s
ciljem pridobivanja protipravne premoženjske koristi zase ali drugo fizično osebo,
potem niso podani znaki kaznivega dejanja po 292. členu KZ RH, temveč kvečjemu po
337. členu KZ RH.126
Obe kaznivi dejanji zahtevata, da je podan direkten naklep127 (tj. zloraba z eventualnim
naklepom ali iz malomarnosti ne pride v poštev, vsaj ne z vidika prakse Vrhovnega
sodišča (čeprav se del teorije zavzema, da bi se kaznivo dejanje po 337. členu lahko
storilo tudi z eventualnim naklepom).128 Po 292. členu je poleg dejanskega pridobivanja
premoženjske koristi (ki je kvalifikatorna okoliščina v 2. odstavku tega člena), znak
temeljnega kaznivega dejanja izpolnjen že z ustvarjanjem možnosti, da bi lahko prišlo
do pridobitve protipravne premoženjske koristi, torej je kaznivo dejanje podano že s
tem, ko gre za zlorabo pooblastil.129 Vendar pa naj opozorim, da na tem mestu zakon ni
bil dosleden, saj pri posameznih izvršitvenih načinih, ki so navedeni v 1. odstavku 292.
člena vendarle zahteva obstoj premoženjske koristi in posledično škode na drugi strani.
V literaturi najdemo v zvezi s kaznivim dejanjem po 292. členu KZ RH izraz »delikt
abstraktnega ogrožanja«130 Pravno-tehnično se je kaznivo dejanje zlorabe pooblastil v
KZ RH prepletalo s številnimi drugimi kaznivimi dejanji, zlasti s kaznivim dejanjem po
337. členu KZ RH po tem, ko je bil slednji noveliran (2006) in se je lahko uporabljal
tudi za primere, ko je šlo za pridobivanje premoženjske koristi v korist pravne osebe.
mjeseci do pet godina. (4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna
imovinska korist, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve koristi, počinitelj će se kazniti
kaznom zatvora od jedne do deset godina
124
Primerjaj: Novoselec Petar, Gospodarska kaznena djela u novom kaznenom zakonu, Izvorni
Znanstveni
rad,
https://www.google.si/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1OPRA_enSI562SI562&ion=1&espv=2&
ie=UTF-8#q=gospodarska%20kaznena%20djela%20novoselec (1.10.2015)
125
Odgovorna oseba po 89.členu KZ RH je oseba, kateri je zaupan določen obseg poslov iz področja
delovanja pravne osebe, državnega organa ali organa lokalne samouprave ter uprave in organa lokalne
samouprave.
126
Glej odločitve Vrhovnega sodiča RH v zadevi I Kž-230/01 dne 19.11.2002 , I Kž-929/03 z dne
23.3.2004, I Kž-722/04 z dne 29.9.2005; »da bi sploh storilec lahko odgovarjal za kaznivo dejanje zlorabe
položaja po 337. členu KZ, mora pridobiti premoženjsko korist zase ali za drugo fizično osebo. To
kaznivo dejanje ni podano, če se premoženjska korist pridobiva za drugo pravno osebo.«
127
Glej sodbe Vrhovnega sodišča RH: I Kž-997/03, z dne 26.4.2006, I Kž-698/04 z dne 17.3.2005, Ikž775/01 z dne 14.3.2002 in I Kž-510/05 z dne 20.3.2007
128
Primerjaj: Novoselec, nav. delo., 2009, str. 62.
129
Povzeto po: Pokrajac Đuro, Kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337 i zlouporabe ovlasti
u gospodarskom poslovanju iz čl. 292 KZ te njihova primjena u praksi, stručni članak, dostopno na:
http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Pokrajac.pdf (1.10.2015)
130
Novoselec, nav. delo., 2010, str. 701.
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Prav zaradi dejstva, da je opis kaznivega dejanja zajet z drugimi kaznivimi dejanji v KZ
RH, se je člen 292. KZ RH, s tem pa kaznivo dejanje zlorabe pooblastil pri
gospodarskem poslovanju izkazal za nepotrebnega, zato ga v novem kazenskem
zakoniku iz leta 2013 ni več.
Poleg navedenega, 292. člena, je v zvezi z obravnavanjem kaznivega dejanja zlorabe
položaja iz prejšnjega KZ RH pomemben še 337. člen KZ RH, oziroma natančneje,
njegova 3. in 4. odstavek. Kaznivo dejanje po 337. členu KZ RH je sicer uvrščeno med
kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, vendar gre (pri 3. in 4. odstavku tega člena)
nesporno za gospodarsko kaznivo dejanje,131 ki je bilo v literaturi precej kritizirano.
Očitali so mu nedoslednost in protislovnost opisa kaznivega dejanja pa tudi, da je billo
obravnavano kaznivo dejanje v KZ RH povsem odveč, saj je bil dobrina, ki jo je
varoval, dovolj zaščitena z drugimi kaznivimi dejanji (poneverba, utaja, nevestno
gospodarsko poslovanje, sklepanje škodljivih pogodb ipd.). Pravna dobrina, ki jo
kaznivo dejanje varovalo, je sicer res uradna dolžnost, vendar pa je tak zaključek samo
delno resničen in se ga lahko sprejme takrat, kadar je bila uradna oseba tista, ki je
zlorabila položaj z namenom, da sebi ali drugemu pridobi (ne)premoženjsko korist ali
da drugemu povzroči škodo. Nasprotno pa, kadar je kaznivo dejanje storila odgovorna
oseba, več ni šlo za kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, saj so odgovorne osebe v
celoti »privatne« osebe, katerih položaj ni urejen s pravili javnega, temveč zasebnega
prava. Poleg uradne dolžnosti, je bila zato pravno zavarovana dobrina tudi premoženje,
ki je bilo zaupano določenim gospodarskim subjektom (3. in 4. odstavek 337. člena KZ
RH).
Hrvaški zakonodajalec je po zgledu jugoslovanske ureditve obdržal pojem odgovorne
osebe vse do novega kazenskega zakonika (2013). Takrat se je ta pojem zdel potreben,
saj je bilo potrebno poleg uradnih oseb posebna pooblastila dati tudi tistim, ki so bili
prav tako potrebni za normalno funkcioniranje sistema, tudi gospodarskega. Posledično
so za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic lahko odgovarjale
tako uradne, kot tudi odgovorne osebe. Razlog, zakaj je hrvaški KZ/1997 takšno
ureditev obdržal, ni jasen in je z vidika dejstva, da je tudi v RH prišlo do spremembe
gospodarskega in političnega sistema, nesprejemljiv. S tem, ko je v istem členu (3. in 4.
odstavek 337. člena) za isto kaznivo dejanje lahko odgovorna uradna oseba in hkrati
odgovorna oseba (kot čista oseba zasebnega prava) je prišlo do pretvorbe čistega
gospodarskega kaznivega dejanja v uradniško, kar pa je tudi v nasprotju z Ustavo RH,
ki v 49. členu zagotavlja podjetniško svobodo. Novoselec je mnenja, da »od podjetniške
svobode ne ostane veliko, če se podjetniki obravnavajo kot del državnega aparata«.
V prvem odstavku predmetnega člena je navedeno, da se kaznivo dejanje lahko izvrši na
tri možne načine; z zlorabo položaja ali pooblastil, s prekoračitvijo pooblastila ali z
opustitvijo dolžnosti.132 Z vidika razmerja med izvršitvenim ravnanjem in nastalo
posledico, je opis kaznivega dejanja lahko nekoliko zavajajoč. Namreč prvi odstavek
predmetnega člena je koncipiran kot formalni delikt, ki ne zahteva nastanka določene
posledice, ampak zadostuje že ravnanje storilca z določenim namenom (s ciljem
pridobitve nepremoženjske koristi ali povzročitve škode drugemu), medtem ko sta drugi
in tretji odstavek 337. člena KZ RH (1997) zasnovana kot materialna delikta, saj je za
izponitev znakov navedenih kaznivih dejanj potreben nastanek določene posledice
131

Kaznivo dejanje je ostro kritiziral hrvaški pravnik Matijević, ki ga je poimenoval »tiranozaver
oziroma pošast iz preteklosti, ki je preživela zlom komunizma, v čigar krilu je bila vzgojena.« (glej
Novoselec, nav. delo., 2009, str. 46).
132
Povzeto po: Novoselec, nav. delo., 2009, str. 66-71.
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(znatna škoda ali težja kršitev pravic drugega po 2. odstavku, premoženjska škoda po 3.
odstavku in znatna premoženjska korist po 4. odstavku 337. člena KZ RH).
Primerjava obeh členov (292 in 337) iz prejšnjega KZ RH iz leta 1997 pokaže, da sta
obe kaznivi dejanji delicta propria, storjeni pa sta lahko samo z direktnim naklepom.
Prav tako se z obema kaznivima dejanjema lahko ščiti premoženje pravne osebe.
Razlika med njima je ta, da so načini izvršitve pri 292. členu natančno opisani in
navedeni, medtem ko je pri 337. členu zloraba položaja opisana na splošno. Poleg tega
se z 292. členom KZ RH inkriminira že abstraktno ogrožanje, na drugi strani pa za
izpolnitev zakonskih znakov po 337. členu mora nastati škoda na eni in korist na drugi
strani. Tako bo tožilec pri sestavljanju obtožnice storilca obtožil za storitev kaznivega
dejanja zlorabe pooblastil v gospodarskem poslovanju v kolikor bo šlo za eno izmed
možnih situacij, navedenih v 292. členu.133 Problem s katerim se je soočala sodna
praksa je predstavljala generalna klavzula iz 6. tč. 1. odstavka 292. člena KZ RH (»...na
drug način grobo krši zakon ali pravila poslovanja glede uporabe in upravljanja s
premoženjem.«). Omenjena klavzula se namreč ni bistveno razlikovala od opisa
kaznivega dejanja v 1. odstavku 337. člena, zaradi česar se ni vedelo, kateri člen naj se
uporabi.
Primer: Poslovodja d.o.o. A sklene pogodbo z drugo gospodarsko družbo B, v kateri se
dogovorita o prodaji blaga za ceno, ki je bistveno višja od tržne cene. Poslovodja se
tega zaveda in vendarle blago v imenu in za račun družbe A kupi.
Poslovodja je s tem storil kaznivo dejanje zlorabe položaja in pooblastil po 3. odstavku
337. člena, ker je izkoristil svoj položaj s ciljem, da drugi pravni osebi (B) priskrbi
premoženjsko korist, hkrati pa je storil tudi kaznivo dejanje po 6. tč. 1. odst. 292. člena,
ker je s ciljem pridobitve protipravne premoženjske koristi za drugo pravno osebo grobo
kršil zakon glede upravljanja s premoženjem (ki ga obvezuje da ravna s skrbnostjo
dobrega gospodarstvenika). Omenjena kolizija se ni mogla enostavno rešiti z dajanjem
prednosti členu 292 zato, ker vsebuje milejšo kazen (pravilo se lahko uporabi, ko gre za
uporabo zakonov, ki ne veljajo istočasno), je pa praksa je v takšnih primerih dala
prednost omenjenemu členu zato, ker bi naj šlo za gospodarsko kaznivo dejanje in je na
nek način v odnosu specialnosti glede na kaznivo dejanje po 337. členu. 134
Z letom 2013 je pričel veljati nov hrvaški kazenski zakonik135 s katerim je bilo uvedeno
novo kaznivo dejanje, ki ga do sedaj (vsaj v takšni obliki) niso poznali. Kaznivo dejanje
pod naslovom »Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju« (zloraba zaupanja
v gospodarskem poslovanju)136 je prav gotovo najpomembnejša novost, ki jo je prinesla
zadnja reforma kazenskega materialnega prava in h kateri so težili mnogi pravniki, ki so
prepoznali pomanjkljivosti, zlasti na področju gospodarskega kazenskega prava. Kritika
se je nanašala predvsem na dejstvo, da je večina kaznivih dejanj prevzetih iz sistema
bivše Jugoslavije in da kljub spremenjenemu sistemu niso bila ustrezno prilagojena.137
133

Povzeto po: Pokrajac, nav. delo., 2001, str. 176.
Primerjaj: Novoselec, nav. delo., 2009, str. 68-70.
135
Kazneni zakon RH, Narodne novine, št. 125, z dne 7.11.2011
136
(1) Tko u gospodarskom poslovanju povrijedi dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koja se temelji
na zakonu, odluci upravne ili sudbene vlasti, pravnom poslu ili odnosu povjerenja i na taj način pribavi
sebi ili drugoj osobi protupravnu imovinsku korist te time ili na drugi način onome čijim se imovinskim
interesima dužan brinuti pouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.(2)
Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. Ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena
znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.
137
Povzeto po: Primorac Damir, Filipović Ivica, Ivan Peronja, Kazneno djelo zlouporabe
ovlasti/povjerenja u gospodarskom poslovanju (u Športu) te uloga sudskih vještaka knjigovodstveno134
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Aktualno hrvaško gospodarsko kazensko pravo naj bi namreč precej zaostajalo glede na
gospodarsko pravo, ki je, podobno kot slovensko, dobilo svoj nov Zakon o
gospodarskih družbah (Zakon o trgovačkim društvima)138 in ki predstavlja recepcijo
nemškega trgovinskega prava. Kazensko pravo temu ni sledilo in je vse do leta 2013
vsebovalo kazniva dejanja, katerih opisi so bili povsem zastareli in neprimerni glede na
spremenjeno politično, gospodarsko in družbeno ureditev Republike Hrvaške. Dodatno
je reformo spodbudila tudi priključitev Hrvaške k EU s tem pa potreba po harmonizaciji
nacionalnih kazenskopravnih institutov, zlasti na področju gospodarskega kazenskega
prava. Pomembno vlogo pri spremembah na področju gospodarskega kazenskega prava
pa so imeli hrvaški pravniki, ki so nenehno opominjali na težave, ki jih je prinašala
nedoslednost v pravno-tehničnem smislu in ne-nazadnje vsebinska prekrivanja več
kaznivih dejanj med seboj.139
Novo kaznivo dejanje je uvrščeno pod 24. Poglavje, ki vsebuje kazniva dejanja zoper
gospodarstvo (Kaznena djela protiv gospodarstva).140 V predlogu KZ/2013 je
predlagatelj izrecno navedel, da se s tem kazenskim zakonikom usklajuje zakonodaja
RH s pravom Evropske Unije (EU), glede predmetnega kaznivega dejanja pa, da je
povzeto in urejeno po vzoru švicarskega, nemškega in avstrijskega kazenskega
zakonika. S tem kaznivim dejanjem so po novem zajeta kaznivo dejanje nevestnega
gospodarskega poslovanja (291. člen KZ RH/1997), sklepanje škodljivih pogodb (294.
člen KZ RH/1997), pa tudi zloraba položaja pri gospodarskem poslovanju (292. člen;
kaznivo dejanje zlorabe položaja pri gospodarskem poslovanju skupaj z vsemi
njegovimi modalitetami).141 Kaznivo dejanje po 337. členu je sicer ostalo, vendar se
obravnava izključno kot kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost.
Kaznivo dejanje zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju je osnovano na ideji, da
morajo vsi gospodarski subjekti, katerim je bila zaupana skrb nad tujim premoženjem,
to dolžnost izpolnjevati vestno, v nasprotnem primeru pa morajo odgovarjati za nastalo
škodo. Prvenstveno je to kaznivo dejanje nadomestilo 3. in 4. odstavek 337. člena KZ
RH/1997, s čimer se je odpravilo »nevzdržno stanje, po katerem so se kazniva dejanja
menedžmenta obravnavala kot uradniška, načini izvršitve so bili prilagojeni uradniškim
razmerjem in ne razmerjem, ki nastajajo v gospodarstvu...«142
Kratka primerjava med razvojem kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja po
slovenskem 240. členu in med zlorabo zaupanja po 246. členu hrvaškega KZ z vidika
ureditve v kazenskih zakonikih pokaže, da je kazensko pravo v obeh državah z
zamikom sledilo spremembam, ki so se dogajale v političnem in gospodarskem
življenju. Slovenski kazenski zakonik iz leta 1994 je že takrat pravilno ločil na eni strani
kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic (244. člen KZ) od kaznivega dejanja zlorabe
uradnega položaja ali uradnih pravic (261. člen KZ) kot naslednika nekdanjih kaznivih
dejanj na škodo družbenega premoženja, in na drugi strani kaznivo dejanje zlorabe
zaupanja (220. člen KZ) kot naslednika nekdanjega kaznivega dejanja na škodo
zasebnega premoženja, vendar pa tega ni storil dosledno, saj je kaznivo dejanje zlorabe
položaja ali pravic še zmeraj vsebovalo določene elemente kaznivega dejanja zoper
financijske struke u tim kaznenim postupcima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.49, broj,
4/2012, str. 769-785.
138
Narodne novine, št. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11,
111/12, 68/13, 110/15.
139
Povzeto po: Novoselec, nav. delo., 2010, str. 701.
140
S tem so gospodarska kazniva dejanja »zbrana« pod enotno poglavje in ne več pod dve različni, kot je
to bilo prej, v KZ RH iz leta 1997.
141
Povzeto po: Primorac, nav. delo., 2012, str. 776.
142
Novoselec, nav. delo., 2010, str. 703.
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uradno dolžnost. Hrvaški zakonodajalec je, nasprotno, s svojim prvim »samostojnim«
kazenskim zakonikom obdržal prejšnjo, skupno ureditev in kaznivo dejanje zlorabe
položaja in pooblastil uvrstil med kazniva dejanja zoper uradno dolžnost tudi v
primerih, ko je storilec odgovorna oseba. Obdržal je pojem odgovorne osebe
(gospodarska kazniva dejanja pa s tem spremenil v »uradniška«), s čimer ni sledil svoji
ustavni ureditvi, ki zagotavlja podjetniško svobodo. Slovenski kazenski zakonik je
sledil drugim, modernim evropskim kazenskim zakonikom, ki pojma odgovorne osebe
ne poznajo. Medtem ko smo pri nas kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic uvrstili
v poglavje kaznivih dejanj zoper gospodarstvo že leta 1994, so v RH to storili šele z
novim KZ leta 2013. Oboji smo odpravili kaznivi dejanji nevestnega gospodarskega
poslovanja in sklepanja škodljivih pogodb, saj je njuna vsebina zajeta s kaznivim
dejanjem zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarskem poslovanju, obdržali pa smo
kaznivo dejanje zlorabe zaupanja (zlouporaba povjerenja po 240. členu KZ RH in
izneverjenje po 215. členu KZ RS). Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja
(oziroma zloraba zaupanja) pri gospodarskem poslovanju je namreč lex specialis v
odnosu na kaznivo dejanje zlorabe zaupanja (izneverjenje), ki ne ščiti gospodarstva,
temveč premoženje fizičnih oseb. Prav tako smo oboji odpravili klavzulo o
subsidiarnosti obravnavanih kaznivih dejanj. Bistvena razlika med slovensko in hrvaško
ureditvijo je tretji odstavek 240. člena KZ RS, po katerem je storilec kaznovan, če sebi
ali drugemu pridobi nepremoženjsko korist. Tega v hrvaškem 246. členu ni, saj se
kaznivo dejanje obravnava kot čisto gospodarsko in premoženjsko kaznivo dejanje.
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4. VSEBINSKA ANALIZA KAZNIVEGA DEJANJA ZLORABE POLOŽAJA
ALI ZAUPANJA PO 240. ČLENU KZ-1
4.1.

Storilec kaznivega dejana

V zvezi z obravnavanim kaznivim dejanjem lahko zasledimo različna stališča o tem,
kdo so lahko potencialni storilci kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti. Kazenska odgovornost je vselej izključno subjektivna,
določitev kazensko odgovornega subjekta pa je posebej občutljivo in težavno področje.
Težave lahko povzročajo pravne ovire ali pa kompleksno dejansko stanje, v katerem je
storjena kršitev. Še zlasti pri kaznivih dejanjih, ki so povezana z delovanjem pravnih
oseb, lahko nastopijo težave pri določanju kazensko odgovornega subjekta. Do tega bo
prišlo zlasti takrat, kadar ima pravna oseba kopleksno organizirano upravljalsko
strukturo. Da torej lahko določeno osebo podvržemo kazenskopravni represiji je
potrebno pri tem upoštevati določena pravila, po katerih bi načeloma naj ugotovili, kdo
so sploh lahko potencialni storilci kaznivega dejanja. 143
4.1.1. Delictum proprium
Klasično kazensko pravo je praviloma namenjeno uporabi za vse fizične osebe, zato
zakonodajalec za opis kaznivega dejanja uporablja besedo »kdor«, takšna kazniva
dejanja pa se opredeljujejo kot splošna kazniva dejanja (delicta communa). Za razliko
od teh, pa se pri gospodarskih kaznivih dejanjih (kakršno je tudi kaznivo dejanje zlorabe
položaja ali zaupanja pri opravljanju gospodarske dejavnosti) večinoma zahteva, da ima
storilec kaznivega dejanja še določeno/e posebno/e lastnost/i. Zato je obseg storilcev teh
kaznivih dejanj ožji in zajema zgolj določen krog ljudi. Gre za kazniva dejanja delicta
propria (tj. zakonsko omejen krog storilcev).144 V kolikor pri določeni osebi niso
podane lastnosti, ki jih predvideva kazenski zakonik, ta oseba ne more biti preganjana
kot storilec gospodarskega kaznivega dejanja. Njeno kazensko odgovornost bo potrebno
presojati s pomočjo instituta udeležbe po splošnem delu kazenskega prava, tako da bo
za gospodarsko kaznivo dejanje lahko odgovarjala le, če je pri tem sodelovala v kateri
od oblik udeležbe, ki jih pozna splošni del kazenskega prava (o čemer več v
nadaljevanju). Način, kako kazenski zakonik določa lastnosti storilca pri delictum
proprium, je lahko zelo različen. S primerjalno-pravnega vidika je razvidno, da v
gospodarskem kazenskem pravu določbe različnih kazenskih zakonikov zahtevajo, da
ima storilec kaznivega dejanja lastnost vodilne osebe. V nemškem kazenskem pravu se
nekatere določbe gospodarskih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v stranski kazenski
zakonodaji, sklicujejo na poslovodjo (Gescgäftsführer), člana uprave ali nadzornega
sveta, v francoskem pravu na poslovodjo (gérant), na direktorja (président), upravitelja
(administrateur) ali generalnega direktorja (directeur général). V španskem pravu se
velčina deliktov v zvezi z družbami nanaša na poslovodjo (administrador). Kvalifikacija
storilca lahko izvira tudi iz njegove dejavnosti ali pa značaj delicta propria izvira iz
celotne povezave kazenske norme. Slednji način je ubral tudi slovenski zakonodajalec.
143

Povzeto po: Devetak, nav. delo., 2012, str. 77.
Označba kaznivega dejanja kot delicta propria lahko pomeni, da je samo določena oseba lahko storilec
kaznivega dejanja ali pa da postane kaznivo dejanje zaradi osebnih lastnosti storilca hujše ali blažje.
Označba osebe storilca je lahko konstitutiven znak kaznivega dejanja ali pa okoliščina, ki dejanje
kvalificira ali ga privilegira. Če gre za konstitutiven znak, govorimo o pravih posebnih kaznivih dejanjih
(prava delicta propria), če pa gre za kvalifikatoren oziroma privilegatoren znak, pa o nepravih posebnih
kaznivih dejanjih (neprava delicta propria) glede možnega storilca. Bavcon Ljubo, Šelih Alenka, Korošec
Damjan, Amborž Matjaž, Filipčič Katja, Kazensko pravo. Splošni del. Šesta izdaja, Ljubljana, 2013, str.
199.
144

38

Le-ta sicer pri opisu kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja uporablja splošno
besedo »kdor«, vednar pa glede na opis celotne norme vednarle gre za delictum
proprium, saj moramo upoštevati še dodatne, posebne lastnosti, ki jih KZ-1 zahteva za
storilca predmetnega kaznivega dejanja. Ta posebna lastnost je dejstvo, da se storilec
mora ukvarjati z gospodarsko dejavnostjo (»kdor pri opravljanju gospodarske
dejavnosti...). Drugače je lastnost storilca določal na primer kazenski zakonik iz leta
1977, ki je uporabljal pojem odgovorne osebe, kar je hrvaški kazenski zakonik obdržal
vse do leta 2013 (do sprejema novega KZ). Vendar pa se je, kot že zgoraj navedeno,
omejitev kroga storilcev gospodarskih kaznivih dejanj na odgovorne osebe izkazalo za
nezadovoljivo, saj so nekateri storilci, ki nimajo statusa odgovorne osebe, izpadli iz
kroga potencialnih storilcev gospodarskih kaznivh dejanj. 145
V zvezi z umestitvijo kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti med kazniva dejanja delicta propria, lahko zasledimo različna stališča. Tako
na primer P. Baucon kaznivo dejanje uvršča med delicta communia. Svoje stališče
zagovarja z argumentom, da je lahko storilec vsakdo, saj je v opisu kaznivega dejanja
uporabljena splošna beseda »kdor«. 146 Podobno stališče je zavzelo Višje sodišče v
Ljubljani v zadevi II Kp 7576/2010, z dne 05.11.2013, v kateri je navedlo, da lahko
kaznivo dejanje zlorabe položaja stori vsak, ki pri vodenju ali nadzoru147 gospodarske
družbe zlorabi svoj položaj.148 Vendar pa ustaljena sodna praksa in večina teoretikov
meni drugače.149 Slednji opozarjajo, da gre za posebno kaznivo dejanje in da kljub
oznaki »kdor«, ki sicer res običajno pomeni splošno kaznivo dejanje, ne smemo
spregledati dodatnih lastnosti, ki jih storilec kaznivega dejanja po 240. členu KZ-1 mora
imeti, da lahko izpolni bit kaznivega dejanja.

145

Prav tam, str. 80.
Več o tem glej: P. Baucon, nav. delo., 2004, str. 579-580.
147
Kazenski zakonik (KZ-1), ki je začel veljati 1. Novembra 2008, je določal, da lahko kaznivo dejanje
zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu stori, »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 pravic ali ne opravi
svoje dolžnosti, ...« Navedeno pomeni, da je bil krog potencialnih storicev tega kaznivega dejanja omejen
le na storilce iz sfere vodenja ali nadzorstva. Do vnovične razširitve kroga možnih storilcev je prišlo z
novelo Kazenskega zakonika, KZ-1B (Ur.l.S, št. 91/11) z začetokm veljavnosti:15 maj 2012. Z novelo
KZ-1B je bil obravnavani člen v osnovi ponovno vrnjen v obliko, kakršna je veljala pred uveljavitvijo
KZ-1, torej v KZ, saj je lahko storilec tega kaznivega dejanja, tisti posameznik, ki: »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 upravljanaj ali zastopanja, ...«. V skladu s
spremembo so lahko storilci tega kaznivega dejanja vsi posamezniki, ki sodelujejo pri opravljanju
gospodarske dejavnosti na položajuh, na katerih je mogoče izvršiti zakonske znake tega kaznivega
dejanja. Pri vprašanju, kateri zakon uporabiti za postopke, začete pred uveljavitvijo spremembe oziroma
za postopke zaradi kaznivih dejanj, ki so bila storjena pred začetkom veljavnosti novele, ni dvoma o tem,
da je inkriminacija po sedaj veljavnem KZ-1B stožja in se v tem delu ne more uporabiti za nazaj. Krog
možnih storilcev je namreč večji in zajema tudi nižje ravni, zato se morajo postopki v zgoraj navedenih
primerih končati glede na zakonski opis po KZ-1 (ki je veljal med 1.11.2008 in 14.5.2012). Več o tem v
Selinšek, nav. delo., 2012, str. II in V.
148
Glej sodba II Kp 7576/2010 z dne 5. november 2013.
149
Primerjaj: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav. delo., 2006, str. 244; Novoselec, nav. delo.,
2009, str. 11, Ambrož Matjaž, Sostorilstvo pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), Odvetnik: Glasilo odvetniške zbornice Slovenije, leto 16, št. 1
(64), 2014, str. 6-8.
146
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Tako kot pri »klasičnih« kaznivih dejanjih, se lahko tudi pri obravnavanem kaznivem
dejanju izkaže, da je neko kaznivo dejanje lahko rezultat sodelovanja več ljudi. Seveda
so oblike in intenzivnost sodelovanja dveh ali več ljudi pri tem lahko zelo različne. Ta
različnost se nanaša na vloge posameznih udeležencev, na prispevek vsakega
posameznika h kaznivemu dejanju, na medsebojno povezanost vseh udeležencev in na
stopnjo njihove organiziranosti. V slovenskem kazenskopravnem sistemu se je
uveljavilo prepričanje, da je treba ločevati dve temeljni obliki sodelovanja pri kaznivem
dejanju in sicer:
-

že opisano (neposredno) storilstvo, poleg tega pa še posredno storilstvo in
sostorilstvo ter
udeležbo (v ožjem pomenu), kamor uvršamo napeljevanje in pomoč.

Omenjeno razlikovanje je pomembno zato, ker je pravni položaj storilcev in
udeležencev bistveno različen. Seveda v praksi obstajajo primeri, ko je sporno, ali je
neki prispevek h kaznivemu dejanju treba šteti za storilstvo ali zgolj za udeležbo. Za
razreševanje takšnih, »mejnih« situacij, so se v teoriji kazenskega prava oblikovale
številne teorije storilstva, ki skušajo pojasniti, katera je tista najbolj pomembna
značilnost storilstva, po kateri se to razlikuje od udeležbe.150 Skupna značilnost, ki mora
biti podana v vseh primerih, kadar gre za storitev kaznivega dejanja, pri katerem je
sodelovalo več oseb (udeležba v širšem pomenu), je subjektivni element. To pa pomeni,
da mora biti pri vsakem od navedenih udeležencev v širšem pomenu podana zavest o
skupnem delovanju. Ta ni identična s krivdo, ki se presoja za vsakega posebej, njene
oblike pa so lahko različne. Udeleženci morajo torej vedeti drug za drugega, v kolikor
gre namreč za naključno, sovpadlo, sicer samostojno ravnanje dveh ali več ljudi, ni
udeležba. 151
4.1.2. Sostorilec kaznivega dejanja po 240. členu KZ-1
Sostorilstvo je možno v dveh pojavnih oblikah.152 Prva je podana, kadar nekdo skupaj z
drugim zavestno sodeluje pri sami izvršitvi (vsak od storilcev uresničuje del zakonskih
znakov kaznivega dejanja), druga pa takrat, kadar kako drugače odločilno prispeva k
izvršitvi kaznivega dejanja (gre za primere, ko sostorilec sam ni neposredno uresničil
kakšnega zakonskega znaka kaznivega dejanja, vendar je njegov objektivni prispevek k
uresničitvi kaznivega dejanja tako odločilen, da ga ni mogoče šteti za napeljevalca ali
pomagača). Kadar nekdo sodeluje pri izvršitvi kaznivega dejanja načeloma ni težko
prepoznati sostorilstva. Kadar pa gre za sodelovanje z ravnanji, ki niso izvršitvena, pa se
lahko pojavijo težave pri določanju, za kakšno obliko sodelovanja gre. Teorija je v zvezi
s tem razvila več možnih stališč, izmed katerih se je pri nas najbolj uveljavila
objektivno-subjektivna metoda. Temeljni kriterij je seveda objektiven in zahteva
odgovor na vprašanje, kaj je določeno ravnanje, ki samo po sebi ni izvršitveno,
objektivno pomenilo za neposredno izvršitev kaznivega dejanja.153 Poleg objektivnega,
150

Veš o tem glej L. Bavcon, 2013, str. 336-337.
Prav tam.
152
Glej 2. odstavek 20. člena KZ-1.
153
Gre za vprašanje, ali je bilo dejanje objektivno pomembno, odločilen pogoj za uspeh kriminalnega
podviga, ali je bilo z neposrednim izvršitvenim dejanjem časovno in krajevno povezano, ali je domnevni
sostorilec deloval na kraju ali v neposredni bližini kraja izvršitve kaznivega dejanja, ali in v istem času,
ali neposredno pred tem, ali med izvrševanjem kaznivega dejanja, ali so dejanja, ki jih je izvršil domnevni
sostorilec, takšne narave, da bi jih moral neposredni storilec sicer sam izvršiti, ali so bila dejanja vseh
udeležencev usklajena, usmerjena v isto posledico in organizirana po načelu delitve dela. Če je dejanje
jajega sodelavca s stališča omenjenih kriterijev samo obrobno, potem ne gre za sostorilstvo, marveč gre
lahko za pomoč, kot eno od oblik udeležbe v ožjem pomenu.
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je potrebno pritegniti še subjektivni kriterij, po katerem je pomembna ugotovitev, ali je
domnevni sostorilec pojmoval kaznivo dejanje, pri katerem je sodeloval, kot svoje ali
kot tuje. Kdor je ob izpolnjenem objektivnem pogoju ravnal cum animo auctoris, je
torej štel dejanje za svoje, je nedvomno sostorilec. Če pa dejanje ni odločilen prispevek
in ga njegov storilec ni štel za svoje in je »samo« sodeloval pri tujem kaznivem dejanju,
ravnal je cum animo socii, ne more biti sostorilec.154 Pomembno je izpostaviti, da je
»sostorilec zmeraj samostojno kazensko odgovoren v mejah svojega naklepa ali
malomarnosti, enako kot to velja za storilca.«155 In, kadar gre za kazniva dejanja delicta
propria, se enako, kot za storilca, tudi za sostorilca presoja, ali so izpolnjene določene
posebne predpostavke, ki morajo biti izpolnjene po zakonu, da je oseba sploh lahko
storilec kaznivega dejanja. Osrednja značilnost delicta propria je, da lahko njihovo bit
izpolni le nosilec ustrezne zadolžitve (pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali
zaupanja je to oseba, ki vodi ali opravlja gospodarsko dejavnost). Kot storilci lahko
odgovarjajo le tisti posamezniki, ki takšno odgovornost oziroma zadolžitev imajo.
Povedano velja za vse vrste storilcev, torej tudi za posredne storilce in sostorilce.
4.1.3. Posredni storilec
V 20. členu KZ-1 je določeno, da je storilec kaznivega dejanja vsak, ki kaznivo dejanje
stori osebno, ali z izrabljanjem in vodenjem ravnanj drugega (posredni storilec). Institut
posrednega storilca slovenska kazenska zakonodaja prej ni poznala, uveden je bil šele s
sprejetjem novega KZ-1. Gre za širjenje instituta storilstva v tem smislu, da je poleg
izvršitve kaznivega dejanja osebno, z lastno dejavnostjo, možna tudi izvršitev preko
izkoriščanja ravnanja nekoga drugega. To pomeni, da storilec sam sicer ne izpolni
zakonskih znakov kaznivega dejanja, temveč za izvršitev kaznivega dejanja »uporabi«
drugo osebo. Neposredni storilec je tako zgolj sredstvo v rokah posrednega storilca, ki
upravlja z njegovim delovanjem in ga ima pod svojim vplivom. Teorija posredno
storilstvo uvršča pod pojem udeležbe v širšem smislu, ob tem pa velja opozoriti na
razliko med posrednim storilstvom in napeljevanjem. Drži, da obstajajo podobnosti,
vendar pa pri napeljevanju napeljevalec naklepoma prenaša odločitev za storitev
kaznivega ravnanja na drugega, posredni storilec pa naklepno dejanje izvršuje z
obvladovanjem izvršitvenih dejanj neposrednega storilca (pomembna je torej oblast, ki
jo ima posredni storilec, napeljevalec pa ne).156 Tako Bele: » Če naj posredni storilec
obvlada ravnanje neposrednega storilca, mora praviloma tudi storiti nekaj več kot mu
samo z napeljevanjem dati pobudo za odločitev, da izvrši določeno kaznivo dejanje
(npr. uporabi silo, grožnjo, preslepitev, ali pa izrabi siceršnjo podrejenost, odvisnost ali
samo tudi posebno motiviranost drugega).« 157 Bistvena razlika med napeljevanjem in
posrednim storilstvom je torej v oblasti, ki je napeljevalec za razliko od posrednega
storilca nima. Napeljevalec sicer lahko prelaga, prigovarja, prepričuje, podkupuje in do
neke mere tudi sili, toda dokončna odločitev, ali in kako bo dejanje izvršeno, je odvisna
od napeljevane osebe. V nasprotju z napeljevalcem pa ima posredni storilec vse niti v
svojih rokah. S tem, ko im oblast nad neposrednim storilcem, ima oblast tudi nad
dejanjem. Do podreditve neposrednega storilca, ki mu omogoča obvladovanje dejanja,
154

V novejšem času se zoper opisan subjektivni kriterij pojavljajo razni pomisleki. Prvi je ta, da kriterij za
izhodišče jemlje neko psihično danost, ki je v resničnem življenju pogosto ni, storilci in udeleženci ne
zavzamejo zmeraj jasnega stališča, ali je dejanje njihovo ali tuje. Drugi pa, da dosledno upoštevanje tega
subjektivnega kriterija omogoča, da se nekdo razbremeni sostorilske odgovornosti kljub odločilnemu
prispevku k dejanju.
155
L. Bavcon, nav. delo., 2013, str. 346.
156
Povzeto po: Devetak, nav. delo., 2013, str. 82-88.
157
Bele I.: Problemi iz okrilja nauka o udeležbi, v: Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava,
2007, str. 241., citirano po Devetak, nav. delo., 2013, str. 87-88.
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lahko pride posredni storilec po več poteh; s prisilo, s spravljanjem v zmoto, z
izrabljanjem mladosti ali neprištevnosti drugega...158
Vprašanje, ki se lahko postavi je, kako je s posrednim storilstvom takrat, kadar
neposredni storilec nima lastnosti, ki jih zakon predvideva za storilca kaznivega dejanja
pri delictum proprium. To se lahko zgodi, kadar oseba, ki te lastnosti ima, zlorabi
nekoga drugega (ki nima ustreznih lastnosti), da stori kaznivo dejanje delictum
proprium. Taki primeri so v literaturi običajno obravnavani pod imenom »dolozno
sredstvo brez potrebne kvalifikacije«, s čimer se želi povedati, da je neposredno delujoči
sicer ravnal z naklepom, vendar pa zaradi pomanjkanja potrebnih lastnosti, ne more
odgovarjati kot storilec (lahko pa brez zadržkov odgovarja kot pomagač). Posebnost
omenjenega položaja je v tem, da posredno storilstvo ni utemeljeno na dejanski oblasti
nad dejanjem, ampak na formalni okoliščini, da neposredno delujoči nima ustreznega
statusa. Ta odstop od načelnega izhodišča, da posredno storilstvo utemeljuje dejanska
oblast nad dejanjem, je mogoče utemeljiti s kriminalitetno-politično potrebo, da se tiste
osebe, ki imajo posebne dolžnosti in za katere je zakonodajalec predvidel posebna
kazniva dejanja, ne morejo izogniti odgovornosti s tem, da za neposredno izvršitev
dejanja poiščejo nekoga, ki pač nima z zakonom zahtevanih lastnosti.159

158
159

Povzeto po: L. Bavcon, nav. delo., 2013, str. 336-346.
Prav tam, str. 342.
42

4.1.4. Udeležba v ožjem pomenu
Pojem udeležbe v ožjem pomenu zajema tiste oblike sodelovanja pri uresničitvi
kaznivega dejanja, ki nimajo narave storilstva. Sem štejemo napeljevanje160 in
pomoč.161 Nobeno izmed teh dveh kaznivih dejanj ni izvršitveno, prav tako napeljevalec
in pomagač ne prispevata bistveno k izvršitvi kaznivega dejanja oziroma je ne
obvladujeta: lahko sicer nudita določen prispevek k dejanju, dokončna odločitev in
izvršitev pa sta še zmeraj prepuščena storilcu. Ravnanja, ki jih zajema udeležba v ožjem
pomenu, so sodelovanje koga pri tujem, ne pri svojem kaznivem dejanju. Imenujemo jih
udeležbena ravnanja. Glede kaznivosti udeležencev sta se v kazenskem pravu razvili
dve teoriji, teorija o akcesornosti oziroma odvisnosti udeležbe in teorija o samostojnosti
ali principalnosti udeležbe. Prva zastopa stališče, da je z udeležbo več ljudi izvršeno eno
samo kaznivo dejanje (monistična koncepcija), pri katerem nekdo nastopa kot storilec
(kdo tudi kot sostorilec), drugi pa s svojimi ravnanji dopolnjujejo, prispevajo,
pripravljajo, napeljujejo, svetujejo,... Glede na to, da ta ravnanja sama po sebi niso
kazniva, jih je potrebno vezati na dejanje glavnega storilca in njihovo kaznivost
napraviti odvisno od tega, ali je glavni storilec kaznivo dejanje dokončal ali uresničil
vsaj njegov poskus. Druga teorija, ki daje dejanjem udeležbe naravo samostojnih
kaznivih dejanj, se sicer navezuje na pluralističen pogled na udeležbo, ni pa nujno.
Vsekakor je za to teorijo značilno, da vidi v prispevku vsakega posameznega
udeleženca samostojno kriminalno količino, katere obstoj ni odvisen od dejanja
glavnega storilca in ki tudi glede pravne kvalifikacije uživa samostojnost. Dejanja
udeležencev šteje ta teorija za njihova dejanja, ne pa za sodelovanje pri tujem dejanju.
Slovenski kazenski zakonik je sprejel prvo, teorijo o odvisnosti (akcesornosti) udeležbe
kot splošno pravilo, ki izhaja iz prepričanja, da iz narave udeležbe izhaja njena
odvisnost od kaznivega dejanja glavnega storilca (v nekaterih primerih pa uveljavlja
teorijo o samostojnosti, kot na primer pri neuspele, napeljevanju; 2. odstavek 37. člena
KZ-1). Udeležbena kazniva dejanja so nesamostojno sodelovanje pri dejanju, ki ga ima
v oblasti nekdo drug, zato so po naravnem pojmovanju odvisna od njega, tako glede
kaznivosti kot tudi glede pravne kvalifikacije. Tudi pri kaznivem dejanju zlorabe
položaja ali zaupanja je udeležba mogoča. To pa pomeni, da je napeljevalec ali
pomagač lahko oseba, ki nima posebnih lastnosti, ki jih zakon sicer predvideva za
storilca tega kaznivega dejanja (kot delicta propria). Kdor na primer napeljuje
poslovodjo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ali mu pomaga pri uresničevanju
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja, odgovarja kot udeleženec pri tem
kaznivem dejanju, čeprav sam ne opravlja gospodarske dejavnosti in nima potrebnih
pooblastil za vodenje družbe, torej sam ne bi mogel biti storilec tega kaznivega dejanja.
V tem primeru je lastnost poslovodje, kot osebe, ki vodi posle pri opravljanju
gospodarske dejavnosti konstitutven element kaznivega dejanja (pravi delictum
proprium) in slednji se v takšnih primerih prenese na vse udeležence. Če pa kakšna
osebna lastnost ni konstitutiven, temveč samo kvalifikatoren ali privilegatoren element
kaznivega dejanja (nepravi delictum proprium), pa udeleženec odgovarja za temeljno,
160

37. člen KZ-1: (1) Kdor drugega naklepoma napelje, da stori kaznivo dejanje, se kaznuje, kakor da bi
ga storil sam.(2) Kdor drugega naklepoma napeljuje k storitvi kaznivega dejanja, za katero se sme po
zakonu izreči tri leta zapora ali hujša kazen, se kaznuje, kakor za poskus kaznivega dejanja, tudi če ni bilo
poskusa storitve dejanja.
161
38. člen KZ-1: (1) Kdor naklepoma pomaga storilcu pri naklepnem kaznivem dejanju, se kaznuje,
kakor da bi ga sam storil, sme pa se kaznovati tudi mileje. (2) Kot pomoč pri storitvi kaznivega dejanja se
šteje zlasti: če da kdo storilcu nasvet ali navodila, kako naj stori kaznvo dejanje, če mu da na razpolago
sredstva ali odstrani ovire za storitev, če vnaprej obljubi, da bo prikril kaznivo dejanje, storilca, sredstva, s
katerimi do kaznivo dejanje storjeno, sledi kaznivega dejanja, predmete, nastale s kaznivim dejanjem ali
premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem.
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storilec pa za kvalificirano ali privilegirano kaznivo dejanje. V okviru udeležbe je v
kazenskem pravu pravilo, po katerem hujša oblika udeležbe konsumira milejšo, v
primeru, ko ista oseba sodeluje pri uresničitvi kaznivega dejanja v različnih vlogah.
Storilstvo, sostorilstvo in posredno storilstvo so najhujše oblike udeležbe, ki
konsumirajo vse druge oblike. Če kdo najprej napeljuje, pozneje pa nastopa še v vlogi
pomagača, bo napeljevanje konsumiralo pomoč, ker je napeljevanje hujša oblika
udeležbe od pomoči. V teh primerih gre torej za navidezen stek zaradi razmerja
konsumpcije in po načelu, da ena oseba odgovarja za isto kaznivo dejanje samo enkrat,
ne pa večkrat. Lahko pa sodišče okoliščino, da je kdo sodeloval pri kaznivem dejanju v
različnih vlogah, upošteva pri odmeri kazni.162
4.1.5. Sodna praksa
Na tem mestu izpostavljam primer (sodba I K 7576/2010 z dne 1.6.2012)163, v katerem
je Okrožno sodišče v Ljubljani odločilo povsem v nasprotju z vsem, kar je zgoraj
navedeno v okviru poglavja »Storilec kaznivega dejanja«.
Bistveno pravno vprašanje v konkretnem primeru je bilo, kateri zakon je potrebno
uporabiti in kako presojati osebe, ki so bile vpletene pri storitvi kaznivega dejanja.
Pravna kvalifikacija po obtožbi je bila zloraba položaja ali pravic po drugem odstavku
244. člena KZ v sostorilstvu, vendar je potrebno upoštevati, da se je po izvršitvi
kaznivega dejanja opis tega kaznivega dejanja dvakrat spremenil. Res je, da je bil krog
storilcev zmeraj omejen na posameznike, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, nov
zakonski opis dejanja v KZ-1 iz leta 2008 pa je ta opis še dodatno omejil na kader, ki
opravlja vodenje ali nadzorstvo gospodarske dejavnosti. Novela KZ-1B, ki je v času
sojenja že veljala, pa je to dodatno omejitev kroga možnih storilcev odpravila- zaradi
opisanih zakonskih sprememb se je zato postavilo vprašanje uporabe milejšega zakona.
Določba KZ-1 pred novelo B, res da ni veljala niti v času sojenja, niti v času izvršitve
kaznivega dejanja, vendar bi jo bilo potrebno uporabiti, saj je krog možnih storilcev
zožila na top menedžment in je s tem za kvalifikacijo vpletenih kot storilcev
najugodnejša (načelo uporabe milejšega zakona zahteva, da se v primerih, ko se po
izvršitvi zakon večkrat spremeni, uporabi najmilejši zakon, tudi, če v času sojenja ne
velja več). Okrožno sodišče v Ljubljani je obdolžence obsodilo kot sostorilce kaznivega
dejaja zlorabe položaja ali pravic po 2. odstavku 244. člena KZ (sodba I K 7576/2010 z
dne 1.6.2012). Spremenjenega zakonskega opisa ni uporabilo, saj je spremembo
označilo za nevtralno. Ker je eden izmed obsojenih imel ustrezen vodstveni položaj
(direktor splošnega sektorja na ZPIZ-u), se je po mnenju okrožnega sodišča ta status
prenesel tudi na ostale sodelujoče, ki tega nimajo. Bistveno naj bi bilo le, da so delovali
usklajeno. Pri tem se je navedeno sodišče sklicevalo na monistično koncepcijo
udeležbe. Višje sodišče je tej razlagi pritrdilo in sprejelo argumente okrožnega sodišča z
razlago, da se »okoliščina, ki utemeljuje kaznivost določenega ravnanja, prenaša na
sostorilce, ki sicer sami te lastnosti nimajo in sami ne bi mogli biti storilci tega
kaznivega dejanja, so pa pri izvršitvi le-tega sodelovali. Takšno stališče pritožbeno
sodišče zavzema neodvisno od ocene, če gre pri kaznivem dejanju po določbi 244. člena
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Povzeto po: L.Bavcon, nav. delo., 2013, str. 347-348.
Šlo je za pridobitev velike premoženjske koristi na podlagi fiktivnih dobav velikih količin toaletnega
papirja in toaletnih brisač Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije s
pomočjo fiktivnih pogodb, ki so se sklepale od leta 1999-2002. Kupljene količine niso bile nikoli v
takšnem obsegu dobavljene, pa tudi če bi bile, jih institucija ne bi imela kje hraniti. Šlo je za ogromne
količine; približno 13,6 rolic toaletnega papirja na zaposlenega na delovni dan.
163
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KZ oziroma 240. člena KZ-1 za kaznivo dejanje »delicta propria«, kot to navajata
zagovornika.«164
Odločitvi sta bili precej kritizirani, najprej zaradi dejstva, da je predmetno kaznivo
dejanje brez dvoma delictum proprium, saj kljub temu, da se opis kaznivega dejanja
začenja z besedico »kdor«, nadaljnji opis omejuje krog možnih storilcev. Nadalje je
kritizirano napačno sklicevanje na odločbo Vrhovnega sodišča. I Ips 159/2011, z dne
12.04.2012, ki se nanaša na vprašanje faktičnega organa, nikakor pa ne na zaključek, da
je storilec kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja lahko kdor koli. Še najbolj
zgrešeno pa se zdi uvrščanje vseh udeleženih med storilce kaznivega dejanja zlorabe
položaja ali pravic ter ob tem sklicevanje na monistično teorijo. Po monistični teoriji (ki
je sprejeta v našem kazenskopravnem sistemu) je v primerih, ko pri kaznivem dejanju
sodeluje več oseb, izvršeno eno samo kaznivo dejanje, medtem ko je po pluralistični
teoriji toliko kaznivih dejanj, kolikor je sodelujočih. Zloraba položaja ali pravic, pri
kateri sta dva direktorja delovala kot sostorilca, tretja oseba kot napeljevalec in odvetnik
kot pomagač, je eno kaznivo dejanje po monistični teoriji, štiri pa po pluralistični teoriji.
Monistična koncepcija nikakor na zahteva, da bo pravna kvalifikacija za vse udeležence
enaka. V objektivnem pogledu mora vsako udeležbeno ravnanje v širšem pomenu
pomeniti določen prispevek k dejanju, ta objektivni pogoj, pa mora biti dopolnjen še s
subjektivnim (zavest vsakega od udeležencev o skupnem delovanju).165
Bistvo, ki bi ga obe sodišči morali upoštevati pri odločanju v predmetni zadevi je v tem,
da je osrednja značilnost kaznivih dejanj delicta propria v tem, da lahko njihovo bit
izpolni le nosilec ustrezne zadolžitve, saj gre za inkriminacije hujših kršitev uradnih,
poklicnih ali socialnih obveznosti, pri čemer lahko kot storilci odgovarjajo le osebe,
oziroma posamezniki, ki take obveznosti imajo. To velja ne le za neposrednega storilca,
temveč tudi za posrednega storilca in sostorilca. Status, ki je potreben, da je nekdo
lahko storilec posebnega kaznivega dejanja, se nikakor ne prenaša na sostorilce.
Drugače pa je pri udeležencih v ožjem pomenu, ko se poseben status storilca, ki
utemeljuje kaznivost, »prenaša« na napeljevalce in pomagače. Njihova odgovornost je
namreč akcesorna, odvisna od dejanja glavnega storilca. Pri pravih kaznivih dejanjih
oseba brez ustreznih lastnosti oziroma statusa ne more biti sostorilec, lahko pa je
napeljevalec ali pomagač (Ambrož dodaja, da »nekdo lahko popolnoma obvladuje
dejanje, toda če nima z zakonom zahtevane lastnosti, ne bo mogel biti ne storilec, ne
sostorilec, ne posredni storilec kaznivega dejanja«).166
Podobno tudi Vrhovno sodišče Republike Hrvaške v zadevi I Kž-49/04 z dne
9.12.2004:
»Oseba, ki nima ustreznih lastnosti ne more biti storilec kaznivega dejanja po 337.
členu KZ RH, lahko pa je pomagač ali napeljevalec«
4.1.6. Odgovornost pravnih oseb za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja po
240. členu KZ-1
Posebna oblika udeležbe, za katero je mogoče trditi, da je pogosta pri gospodarskih
kaznivih dejanjih nasploh, je uzakonjena z ZOPOKD. S tem ko lahko pravne osebe167
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Povzeto po: Ambrož, nav. delo., 2014, str. 6.
Prav tam, str. 6-7
166
Prav tam, str. 7-8.
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Pojem pravne osebe v ZOPOKD ni določen, to pa pomeni, da je potrebno uporabiti vse znano o pravni
osebi v splošni pravni teoriji. Najpogosteje se opredeljuje kot organizacija ali skupina ljudi, ki jo pravni
red priznava kot nosilca civilnopravnih pravic in obveznosti. Delijo se na osebe javnega in zasebnega
165
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odgovarjajo za kazniva dejanja, se potiska v ozadje rimsko načelo societas delinquere
non potest. Posledično je posameznik kot storilec kaznivega dejanja čedalje bolj
potisnjen v ozadje, v ospredje pa stopa pravna oseba kot dejanski nosilec kriminalne
dejavnosti in kot uporabnik protipravno pridobljene koristi.168 Na splošno je do sedaj v
kazenskopravnih redih različnih držav mogoče zaslediti štiri osnovne sisteme
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja:
-

Sistem objektivne odgovornosti, po katerem pravna oseba odgovarja za vsako
kaznivo dejanje, storjeno v okviru njenega delovanja,
Sistem derivativne odgovornosti, ki pomeni, da je odgovornost pravne osebe za
kaznivo dejanje posledica odgovornosti storilca, ki je delal v njenem imenu
Sistem akcesorne odgovornosti, na podlagi katerega je pravna oseba odgovorna
za kaznivo dejanje na podlagi svojega prispevka k storitvi ali opustitvi fizične
osebe, in
Sistem principalne odgovornosti, ko pa pravna oseba lahko odgovarja izključno
samo za svoje ravnanje, ki je tudi določeno kot samostojni delikt. 169

Odgovornost pravnih oseb za gospodarska kazniva dejanja se zahteva na podlagi
dejstva, da velike gospodarske družbe in zlasti multinacionalne korporacije ustvarjajo
takšno ekonomsko in finančno realnost ter takšno moč, da mora to poleg civilnega in
gospodarskega prava, priznavati tudi kazensko pravo. Poleg tega je ta odgovornost
potrebna zaradi pravičnosti. V velikih gospodarskih družbah je namreč za neko dejanje
namesto vodilnih menedžerjev družbe pogosto odgovoren tisti, ki je bil na konkretni
ravni zadolžen za na primer nadzor (čeprav je vodstvo opozarjal na nepravilnosti). K
nam je bila odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja vpeljana z začetkom veljave
KZ, uveljavljena pa štiri leta kasneje s sprejetjem ZOPOKD. V 25. členu tega zakona je
namreč določeno, za katera gospodarska kazniva dejanja so poleg fizičnih lahko
odgovorne tudi pravne osebe. Glede kaznivih dejanj zoper gospodarstvo tako velja, da
lahko odgovarjajo za kazniva dejanja od 225. člena do 250 člena iz 24. poglavja.170
Navedeno pomeni, da pravna oseba lahko odgovarja za kaznivo dejanje zlorabe
položaja ali pravic pri opravljanju gospodarske dejavnosti, pri čemer Deisinger
opozarja, da pride v poštev odgovornost pravne osebe le v primeru njene okoriščenosti,
ne pa tedaj, ko nastopa kot oškodovanka. Prav tako pravna oseba ne bi mogla
odgovarjati, če bi s strani storilca šlo zgolj za namen pridobitve premoženjske koristi z
zlorabo položaja ali pravic po prejšnjem 244. členu KZ. 171 Ker je pravna oseba umetna
tvorba in zanjo veljajo posebna pravila na vseh pravnih področjih, tudi na kazenskem,
so v nadaljevanju na kratko navedeni pogoji, pod katerimi je pravna oseba lahko
odgovorna za kaznivo dejanje.172
prava, » člen ZOPOKD pa izrecno določa, da Republika Slovenija in lokalne skupnosti kot tipične javne
pravne osebe za kazniva dejanja ne odgovarjajo.
168
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja se je izoblikovala sredi 19. stol. v angleškem pravu.
Danes je ta odgovornost splošno sprejeta v državah common law, kjer je rezervirana ne le za
gospodarska, temveč tudi druga kazniva dejanja. V evropskem pravnem prostoru so se razmišljanja o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja pojavila v tridesetih letih prejšnjega stoletja,prevladujoč
argument za pa je bil, da se kolektivna volja razlikuje od volje posameznikov, ki je sicer nujna za obstoj
skupnosti. Poleg tega zagovarjali so stališče, da sta generalna in specialna pervencija mogoči tudi v sferi
pravnih oseb. Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav. delo., 2006, str.122.
169
Prav tam, str. 122-123.
170
Prav tam.
171
Več o tem glej Deisinger Mitja, Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, Ljubljana, 2007, str.
145-146.
172
Ne le, da lahko odgovarja za predmetno kaznivo dejanje, v slovenski sodni praksi poznamo primere,
ko je šlo za zlorabo položaja s strani pravne osebe. Zanimiva je na primer zadeva BTC (ki je bila sicer
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Znotraj pravnih oseb in njihove odgovornosti za kazniva dejanja, je z vidika
obravnavanega kaznivega dejanja potrebno izpostaviti zlasti gospodarske subjekte, ki
imajo status pravne osebe. Pri nas, v slovenskem pravnem sistemu so vse gospodarske
družbe urejene v enem predpisu; Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Slednji
ureja družbo z neomejeno odgovornostjo, komanditno družbo, dvojno družbo, delniško
družbo, komanditno delniško družbo in družbo z omejeno odgovornostjo.173 Vse naštete
družbe so pravne osebe in imajo vse njene lastnosti;
-

gre za družbeno tvorbo, ločeno od družbenikov oziroma članov, ki jo sestavljajo,
ima svoje premoženje, ki je ločeno od premoženja članov družbe,
ima določen pridobitni namen, cilje oziroma naloge, ki so povezani z
opravljanjem pridobitne dejavnosti,
ima svojo upravljalsko organizacijo, preko katere oblikuje in izjavlja svojo
voljo,
veljavni pravni red ji priznava obstoj in pravno ter poslovno sposobnost.174

Pravna sposobnost gospodarske družbe se razlikuje od pravne sposobnosti fizične
osebe, saj gospodarska družba kot pravna oseba ne more imeti nekaterih pravic in
obveznosti, ki lahko pripadajo le fizičnim osebam (na primer rodbinske pravice in
obveznosti). So pa gospodarske družbe lahko nosilci pravic in obveznosti in lahko
samostojno in veljavno vstopajo v pravna razmerja ter izstopajo iz njih, poleg tega pa
lahko, kot že navedeno, odgovarjajo za kazniva dejanja. Glede na prevladujoče mnenje
teorije, pravnih oseb ne moremo imenovati storilke kaznivih dejanj, lahko pa se (ob
izpolnitvi pogojev iz 4. in 5. člena ZOPOKD) spoznajo za odgovorne za kaznivo
dejanje. »Glede na definicijo gospodarske družbe kot pravne osebe, ki na trgu
samostojno opravlja gospodarsko dejavnost kot svojo izključno dejavnost, in glede na
to, da je pridobitna dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, lahko
sklenemo, da je vsako kaznivo dejanje, za katero je lahko odgovorna gospodarska
družba, (lahko) izvršeno pri opravljanju gospodarske dejavnosti ali v zvezi z njo. To
pomeni, da gre za gospodarsko kaznivo dejanje bodisi v ožjem, bodisi v širšem
pomenu.«175
V četrtem odstavku ZOPOKD so določeni temelji, na podlagi katerih lahko pravna
oseba odgovarja za kaznivo dejanje in sicer morata biti izpolnjena dva pogoja; formalni
in materialni. Formalni je izpolnjen, če je mogoče nesporno ugotoviti, da je bilo kaznivo

ustavljena s sklepom Ks 14/2007 preiskovalne sodnice zaradi pomanjkanja dokazov, ki bi potrdili
utemeljenost suma). V tem primeru je bila uprava delniške družbe (BTC-ja) obdolžena, da je brez podlage
v skupščinskih sklepih sprejela odločitve, na podlagi katerih je družba pridobila skoraj 70% lastnih
delnic, sredstva za nakup pa so bila pridobljena z izdajo obveznic in s krediti. V konkretnem primeru se je
pojavilo veliko pravnih vprašanj, zlasti glede pravne kvalifikacije, opredelitve premoženjske koristi
oziroma škode pa tudi glede identifikacije oškodovanca in storilca. Po izvedbi vseh navedenih transakcij
je namreč prišlo do zelo zanimivega in hkrati nelogičnega zaključka, saj je kot potencialni oškodovanec
ostala le družba BTC kot pravna oseba (njeni upravi je bilo namreč očitano, da je BTC-ju kot pravni osebi
povzročila škodo v višini 500 milijonov Tolarjev), hkrati pa je bila družba BTC obdolžena storitve istega
kaznivega dejanja (zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ). V kolikor je namreč sprejeta teza, da je
bila z dejanjem obdolženih fizičnih oseb pravna oseba BTC oškodovana, potem je logično nesmiselno
zaključiti, da je obenem lahko tudi odgovorna za isto kaznivo dejanje. Več o tem glej: Šorli Marko,
Korporacijski kriminal v odločbah Vrhovnega sodišča v Dvoršek Anton, Selinšek Liljana, Korporacijski
kriminal- praktični in teoretični vidiki, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, 2009, str. 69-77.
173
Prav tam.
174
Ivanjko Šime, Kocbek Marjan, Korporacijsko pravo Pravni položaj gospodarskih subjektov, Ljubljana,
2003.
175
Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav. delo., 2006, str. 129.
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dejanje storjeno v imenu ali na račun ali v korist pravne osebe. 176 Materialni pogoj
oziroma temelj pa veže odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje na prispevek
njenih organov h kaznivemu dejanju oziroma na njeno okoriščanje s kaznivim
dejanjem.177 Za odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje morata biti kumulativno
podana vsaj en formalni in vsaj en materialni kriterij. ZOPOKD je odgovornost pravnih
oseb za kazniva dejanja načeloma določil kot akcesorna oziroma pridružitvena. 178 To pa
pomeni, da je pravna oseba lahko za kaznivo dejanje odgovorna le poleg storilca.
Vendar ta akcesornost ni absolutna, saj je pravna oseba lahko pod določenimi pogoji
176

Storilec pravni osebi ne more samovoljno naprtiti odgovornosti za kaznivo dejanje tako, da deluje v
imenu ali za račun pravne osebe, ampak lahko to stori le v okviru določenega pooblastila, ki lahko izhaja
iz mandatne pogodbe s pravno osebo, iz zakona ali iz drugih predpisov, iz odločbe, izdane na podlagi
zakona, iz poklicne dolžnosti ali organizacijskih pravil pravne osebe. Selinšek, Gospodarsko kazensko
pravo, nav. delo., 2006, str. 135-136.
177
Pravna oseba lahko po 4. členu ZOPOKD odgovarja za kaznivo dejanje.
če storjeno kaznivo dejanje pomeni izvršitev protipravnega sklepa, naloga ali odobritve njenih
vodstvenih ali nadzornih organov,
če so njeni vodstveni ali nadzorni organi vplivali na storilca ali mu omogočili, da je storil
kaznivo dejanje,
če pravna oseba razpolaga s protipravno pridobljeno premoženjsko koristjo ali uporablja
predmete, nastale s kaznivim dejanjem,
če so vodstveni ali nadzorni organi opustili dolžno nadzorstvo nad zakonitostjo ravnanja njim
podrejenih delavcev.
Teorija opozarja na spornost tretje točke tega odstavka, ki naj se jo razlaga tako, da v tem primeru ne gre
za prispevek pravne osebe po že izvršenem kaznivem dejanju, ampak je do nedovoljenega razpolaganja
prišlo po tem, ko je bilo ravnanje pravne osebe že ob pridobitvi premoženjske koristi ali predmetov,
nastalih s kaznivim dejanjem, protipravno. To pa pomeni, da tretja točka ne more biti samostojen temlej
odgovornosti pravne osebe za kaznivo dejanje, ampak se lahko kvečjemu kombinira s katero od ostalih
treh, čeprav je de iure v okviru alternativnega naštevanja njim enakovredna. Kljub tej ureditvi pa glede na
koncept, kateremu stremi ZOPOKD ne gre sprejeti razlage, po kateri bi pravna oseba odgovarjala za
kaznivo dejanje, če bi pridobila premoženjsko korist ali predmete v dobri veri (na ra način bi odgovarjala
objektivno).
178
V teoriji se pojavljajo različna stališča glede koncepta odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
po ZOPOKD. Zlasti se postavlja vprašanje, ali gre za krivdno ali objektivno odgovornost, posledično pa,
ali bi bilo mogoče govoriti o kazenski odgovornosti pravnih oseb. Novoselec meni, da so v 4. členu
ZOPOKD samo predpostavke, ki morajo biti podane, da lahko govorimo o protipravnem ravnanju pravne
osebe. Na takšen sklep napotuje nomotehnična oblika te določbe, iz katere izhaja, da gre za opis določene
storitve oziroma opustitve, medtem ko se za krivdo značilni subjektivni elementi ne omenjajo. Razmerje
do krivde je podano v 5. členu ZOPOKD, po katerem je pravna oseba odgovorna za kaznivo dejanje tudi,
če storilec ni kriv. V tem primeru zadostuje, da so izpolnjeni pogoji iz 4. člena tega zakona, kar pomeni,
da je na strani pravne osebe podana protipravnost., kar pa po mnenju Novoselca ne pomeni nič drugega
kot to, da zakon pri pravni osebi dopušča objektivno odgovornost. po stališču komentatorjev ZOPOKD
odgovornost ni popolnoma objektivna, saj materialni razlogi za odgovornost pravnih oseb niso zgolj
objektivne narave, ampak so delno subjektivizirani. Prispevek pravne osebe k storitvi kaznivega dejanja
mora imeti izvor v zavestnem podrejanju človeškega dejavnika smotrom pravne osebe. Čeprav te
subjektiviziranosti prispevanja pravne osebe k storitvi kaznivega dejanja ne moremo enačiti s krivdo, le-ta
opravlja podobno funkcijo kot krivda pri posamezniku, in sicer pomeni upravičen razlog za izrekanje
kazni. V obeh primerih je namreč mogoč enak očitek: »Lahko bi ravnal drugače, pa nisi.«. Gre torej za
posebno obliko odgovornosti, ki naj bi bila prilagojena pravnim osebam, da po eni strani je, po drugi pa
ni kazenska in obratno objektivna (glej Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, 2006, str. 144).
Deisinger v nasprotju z ureditvijo v ZOPOKD zagovarja stališče, da je potrebno od načela akcesorne
odgovornosti, ki je sprejeto v naši zakonodaji, preiti na sistem principalne odgovornosti, kjer pravna
oseba odgovarja izključno za svoje ravnanje, ki je določeno kot samostojni delikt, za kar bi bilo potrebno
sprejeti teorijo o avtonomni oziroma neposredni/originarni kazenski odgovornosti pravnih oseb, pri čemer
za njeno odgovornost ne bi bilo potrebno ugotavljati odgovornosti ali krivde posameznih fizičnih oseb.
Fizična oseba bi tako kazensko odgovarjala za kaznivo dejanje, ki bi ga storila, pravna oseba pa bi
avtonomno kazensko odgovarjala za prispevek k izvršitvi kaznivega dejanja fizične osebe (presojala bi se
krivda pravne osebe, kot posebno obliko krivde, ki se loči od krive fizičnih oseb). Glej Deisinger Mitja,
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, Ljubljana, 2007, str. 65-88.
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odgovorna tudi, če storilec za storjeno dejanje ni kriv, ali pa, če je kaznivo dejanje storil
pod vplivom sile ali grožnje pravne osebe. Če so namreč izpolnjeni pogoji po 4.
odstavku ZOPOKD, je pravna oseba odgovorna za kaznivo dejanje tudi, če storilec za
kaznivo dejanje ni kriv, kar pomeni, da je v tem segmentu akcesornost njene
odgovornosti za kaznivo dejanje limitirana.179 Storilčeva krivda je lahko izključena
zaradi neprištevnosti, dejanske ali pravne zmote ali zaradi opravičljive skrajne sile. Te
okoliščine, ki so na strani storilca, po izrecni zakonski določbi 5. člena ZOPOKD 180 ne
vplivajo na odgovornost pravne osebe, če so pri njej podani temelji odgovornosti za
kaznivo dejanje po 4. členu ZOPOKD. V drugem odstavku obravnavanega člena je
določilo, po katerem odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje ne izključuje
odgovornosti fizičnih in odgovornih oseb za to isto kaznivo dejanje. Ta določba je
sporna v delu, ki se nanaša na odgovorne osebe, ki jih naše kazensko pravo ne pozna
več, o čemer je bilo govora zgoraj. Pri odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja je
potrebno izpostaviti še 7. člen ZOPOKD, ki izrecno določa, da pravna oseba ni
odgovorna, če je storilec izvršil kaznivo dejanje zato, da bi od nje odvrnil nezakrivljeno
nevarnost škode, ki ne izhaja iz dovoljenih dejanj drugih oseb ali državnih organov, pri
tem pa je škoda, ki je grozila, večja od škode, povzročene s kaznivim dejanjem. V
primerih, ko se sme storilec (fizična oseba) kaznovati mileje, ali se mu sme kazen
odpustiti, se lahko tudi pravno osebo kaznuje mileje oziroma se ji sme kazen odpustiti.
Seveda so kazenske sankcije za gospodarska kazniva dejanja za pravne osebe
razlikujejo od tistih, ki jih KZ-1 predvideva za fizične osebe. Temeljna razlika med
fizičnimi in pravnimi osebami v kazenskem pravu se namreč kaže v možnosti
dojemanja kazni oziroma kazenske sankcije. ZOPOKD zato v 12. členu pod poglavjem
»Kazni in druge sankcije za pravne osebe« določa, da se sme za kazniva dejanja pravnih
oseb predpisati naslednje kazni: denarno kazen, odvzem premoženja, prenehanje pravne
osebe in prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih imetnica je pravna oseba.
V 17. členu ZOPOKD je kot opozorilna kazenska sankcija določena možnost, da se
namesto denarne kazni pravni osebi za kaznivo dejanje izreče pogojno obsodbo. S
pogojno obsodbo lahko sodišče določi pravni osebi denarno kazen do 500 000 EUR in
hkrati določi, da ne bo izrečena, če pravna oseba v času, ki ga določi sodišče in ki ne
sme biti krajši od enega in daljši od petih let (preizkusna doba), ne bo odgovorna za
nova kazniva dejanja.
4.2.

Oblike kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja

Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja je v KZ-1 zajeto v treh odstavkih. Kot
običajno je v prvem odstavku 240. člena KZ-1 opredeljena temeljna oblika tega
kaznivega dejanja. V drugem odstavku je navedeno kvalificirano kaznivo dejanje, pri
čemer sta okoliščini, zaradi katerih je to kaznivo dejanje težje v primerjavi z dejanjem
po prvem odstavku istega člena, pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena
velika premoženjska škoda (objektivna okoliščina) in dodatni namen storilca, da želi
doseči veliko premoženjsko korist ali povzročiti veliko premoženjsko škodo
(subjektivna okoliščina). V tretjem odstavku 240. Člena pa je opredeljeno privilegirano
179

V nobenem primeru pa ni mogoče izvesti kazenskega postopka zoper pravno osebo, če je neposredni
storilec ostal neznan.
180
5. Člen ZOPOKD: (1) Ob pogojih iz prejšnjega člena je pravna oseba odgovorna za kaznivo dejanje
tudi, če storilec za storjeno kaznivo dejanje ni kriv ali če je dejanje storil pod vplivom sile ali grožnje
pravne osebe. (2) Odgovornost pravne osebe ne izključuje kazenske odgovornosti fizičnih oziorma
odgovornih oseb za storjeno kaznivo dejanje. (3) Za kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, je pravna
oseba lahko odgovorna le pod pogoji iz 4. točke 4. člena tega zakona. V tem primeru se sme pravno osebo
kaznovati mileje. Če v pravni osebi razen storilca ni drugega organa, ki bi lahko vodil ali nadziral storilca,
odgovarja pravna oseba za storjeno kaznivo dejanje v mejah storilčeve krivde.
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kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja, ki je v primerjavi s temeljno obliko iz
prvega odstavka lažje zato, ker je storilec dejanje storil zaradi pridobitve
nepremoženjske koristi zase ali za koga drugega. Pri tem je znova potrebno opozoriti na
kritiko, ki jo izpostavlja teorija v zvezi z zadnjim, 3. členom 240. člena KZ-1.181 Kot že
zgoraj navedeno, teorija ne more sprejeti rešitve, po kateri so gospodarski subjekti
odgovorni v primerih, ko ne sledijo pridobivanju premoženjske, temveč
nepremoženjske koristi. Takšna ureditev je obstajala že v KZ iz leta 1951, ko je bilo to
kaznivo dejanje obravnavno samo znotraj poglavja o kaznivih dejanjih zoper uradno
dolžnost (pridobivanje nepremoženjske koristi znotraj tega kaznivega dejanja je urejal
tudi KZ iz leta 1994). Praviloma bi bilo potrebno Zlorabo položaja ali zaupanja kot
kaznivo dejanje zoper gospodarstvo obravnavati kot premoženjsko kaznivo dejanje. To
pa pomeni, da bi se bilo potrebno omejiti na položaje, ko storilec zlorabi svoja
pooblastila in zlorabi zaupanje v zvezi s tujim premoženjem.182
Razlog, zaradi katerega bi se zdelo smiselno tretji člen izpustiti, je v dejstvu, da je
kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja po 240. členu KZ-1 zasnovano po vzoru
nemškega »Untreue«, ki v dobesednem prevodu pomeni »nezvestoba« ali »nelojalnost«,
oziroma »zloraba zaupanja« in se obravnava kot čisto premoženjsko kaznivo dejanje.
Omenjeno kaznivo dejanje poznajo ne le v nemški, temveč tudi v avstrijski in švicarski
zakonodaji (tako avstrijska, kot švicarska ureditev je sledila nemški, kasneje so se jima
pridružile še številne države Srednje in Severne Evrope, pa tudi države Latinske
Amerike). Zloraba zaupanja je v nemškem kazenskem zakoniku predpisana v 1.
odstavku § 266 StGB in se glasi: »Kdor zlorabi pooblastilo razpolaganja s tujim
premoženjem ali v zvezi z zavezo drugega, ki izhaja iz zakona, uradnega naloga ali
pravnega posla, ali kdor prekrši dolžnost skrbeti za tuje premoženjske interese, ki
temelji na zakonu, uradnem nalogu pravnem poslu ali na zaupnem razmerju, ter s tem
tistemu, za čigar premoženjske interese je dolžan skrbeti, povzroči škodo, se kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do petih let.« V drugem odstavku je med drugim, za
posebno hud primer, predvidena kazen do desetih let zapora. Predpisano kaznivo
dejanje je tako sestavljeno iz dveh dejanskih stanov: zlorabe pooblastila (nem.
Mißbrauchstatbestand),183 ki zajema prvi del zakonskega opisa in nezvestobe oz.
prelomitve zvestobe (nem. Treubruchstatbestand),184 ki zajema drugi del zakonskega
opisa. Pri tem sta kršitev dolžnosti skrbeti za tuje premoženjske koristi in škoda njuni
skupni značilnosti. Razmerje med tema dvema dejanskim stanoma je v nemški
kazenskopravni teoriji sicer zelo sporno, vendar pa prevladuje stališče, da je zloraba lex
specialis v razmerju do prelomitve zvestobe. Sodišče mora tako najprej ugotoviti, ali
gre v konkretni zadevi za zlorabo, in šele če ni podana zloraba, lahko ugotavlja, ali gre
za prelomitev zvestobe. Primerjava nemškega »Untreue« in slovenskega »Zlorabe
položeja ali zaupanja« kaže na to, da je pri nemškem Untreue izključni objekt varstva
premoženje osebe, ki je poverila zaupanje, zloraba zaupanja pa je le način napada na
pravno zavarovano dobrino. Untreue je tipičen premoženjski delikt, ki ne varuje
zaupanja v lojalnost oziroma v skrbnost storilca, niti v poštenje pravnega prometa. Tudi
181

Povzeto po: Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, nav. delo., 2006, str. 366.
Primerjaj: Novoselec, nav. delo., 2003, str. 153.
183
Mi brauch eingeräumter Befugnis, Mi Brauchstatbestand, zajema zlorabo pooblastila za razpolaganje s
tujim premoženjem ali za zadolžitev druge pravne ali fizične osebe. Selinšek Liljana, Zloraba položaja ali
pravic s strani »lastnikov« pravne osebe (ob rob sodbi Vrhovnega sodišča št. I Ips 141/2006), Pravna
praksa, leto 45, št. 7, 2007, str. 20.
184
Zloraba zaupanja, ki se ne nanaša na formalni položaj storilca glede na prizadeto premoženje, ampak
na njegovo dejansko možnost delovanja, kadar ima ta možnost osnovo v dolžnosti skrbetiu za tuje
premoženjske interese, pri čemer je ta dolžnost utemeljena na posebnem zaupanju. Selinšek, nav. delo.,
2007, str. 20.
182

50

svoboda razpolaganja imetnika premoženja ni varovana dobrina. Podobno je kaznivo
dejanje zlorabe zaupanja urejeno tudi v švicarski in avstrijski zakonodaji, kjer je
obravnavano kaznivo dejanje izključno premoženjski delikt. 185
4.3.

Pravno zavarovana dobrina

Vprašanje, katero dobrino varuje kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja, se
prepleta z zgoraj obravnavanim opisom predmetnega kaznivega dejanja. Ugotovili smo
že, da se kot glavni problem pri natančni analizi pokaže na eni strani povzemanje
nemške ureditve in na drugi strani »ostanki« iz prejšnjega sistema in jugoslovanske
ureditve. Res je, da je s sprejemom Kazenskega zakonika leta 1994 prišlo do ločitve
kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic od kaznivega dejanja zlorabe uradnega
položaja ali pravic, saj gre za dve kaznivi dejanji, ki varujeta povsem različne pravne
dobrine. Vendar pa ta ločitev še danes, tudi po sprejemu novega KZ-1 ni povsem
dosledno izpeljana. Kaznivo dejanje zlorabe položaja še zmeraj v tretjem odstavku
inkriminira pridobivanje nepremoženjske koristi, kar je bilo v našo zakonodajo uvedeno
leta 1951 po vzoru švicarskega 312. člena Kazenskega zakonika (Amtsmißrauch, abus
d′autorité), ki ureja kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost. Po drugi strani smo kaznivo
dejanje zlorabe položaja ali zaupanja uvrstili med gospodarska kazniva dejanja ter pri
tem skušali slediti nemškemu Untreue, s to razliko, da je objekt varstva pri slednjem
izključno premoženje, medtem ko je kaznivo dejanje zlorabe položaja zavarovalo
predvsem dano zaupanje, čeprav so tudi na tem mestu stališča različna. V zadevi I Ips
85/2009 z dne 19.5.2011 je Vrhovno sodišče odločilo:
»Res je zloraba položaja ali pravic v bistvu zloraba zaupanja, ki jo pri opravljanju
gospodarske dejavnosti storijo določene osebe, zaradi česar je kaznivo dejanje po 244.
členu KZ v razmerju do zlorabe zaupanja po 220. členu KZ specialno kaznivo dejanje...
Vendar je s kaznivim dejanjem po 244. členu varovano premoženje pred protipravnim
ravnanjem v gospodarstvu. V skladu z načelom zakonitosti mora protipravnost ravnanja
dovolj določno izhajati iz pravnih norm, ki v obliki prepovedi in zapovedi določeno
ravnanje opredeljujejo kot zakonito oziroma nezakonito. Zgolj pridobivanje koristi
enega subjekta na račun zmanjšanja premoženja drugega subjekta v okviru sicer
zakonitega poslovanja v razmerah tržnega gospodarstva ne pomeni zlorabe položaja ali
pravic.«
Drugačno stališče je bilo zavzeto v zadevi sodba Vrhovnega sodišča I Ips 134/2009 z
dne 29.10.2009:
»Že

uvodna pojasnila h Kazenskemu zakoniku (Uradni list RS, 1995, str. 78-79) so
poudarjala, da je določba 244. člena KZ namenjena notranjemu kazenskopravnemu
varstvu poslovnih subjektov. V tem okviru poleg nezakonite obogatitve kot posledice
ravnanja storilca zajema tudi škodna ravnanja zaposlenih, ki imajo določene pravice
ali položaj v podjetju, zgleduje pa se po podobnih določbah tujih kazenskih zakonov, ki
sankcionirajo nezvestobo storilca do "lastnika" podjetja ali delovanje, ki ni v interesu
podjetja. V teoriji je prevladalo stališče, da je prav poslovna zvestoba tista vrednota, ki
jo varuje to dejanje«
Posledično dejanja, ki je sicer protipravno, vendar ne pomeni poslovne nezvestobe do
družbe, ne bo mogoče subsumirati pod obravnavano kaznivo dejanje po 240. členu KZ1.186

185
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Primerjaj: Novoselec, nav. delo., 2003, str. 147-149 in Devetak, nav. delo., 2013, str. 132-136.
Glej sodbo Vrhovnega sodišča I Ips 134/2009 z dne 29.10.2009.
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Na videz zgolj teoretičen problem, se je torej pokazal kot izjemno pomemben tudi v
praksi Vrhovnega sodišča.187 Dr. Selinšek je v zvezi s tem izpostavila, da se je Vrhovno
sodišče postavilo na napačno stališče s tem, ko je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali
zaupanja po 240. členu KZ-1 (prej zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ) po
vsebini enačilo s kaznivim dejanjem Untreue (§ 266 StGB). Nemški teoretiki sicer res
da navajajo, da je Untreue osrednji delikt nemškega gospodarskega kazenskega prava
(podobno kot pri nas kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti), vendar pa vsebinska primerjava, gledano+ z vidika pravno zavarovanih
dobrin kaže na to, da je nemški Untreue bližje slovenskemu kaznivemu dejanju
Izneverjenje po 215. člen KZ-1 (prej Zloraba zaupanja, 240. člen KZ), saj varuje
izključno premoženje, zloraba zaupanja oziroma pooblastil pa je le način napada na
pravno zavarovano dobrino.188
4.4.

Izvršitveno dejanje

Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je mogoče
storiti na več načinov.189 Izvrši se ga lahko z zlorabo položaja, z zlorabo zaupanja, s
prestopitvijo meja pravic in z opustitvijo dolžnosti. 190
Zloraba položaja
Zloraba položaja (v 244. členu KZ je bila uporabljena beseda izraba položaja) je
podana, če storilec zlorabi pooblastila, ki izhajajo iz njegovega položaja pri
gospodarskem subjektu ali drugi pravni osebi in imajo svojo podlago v predpisih,
splošnih aktih (statut, družbena pogodba) ali odločitvah organov upravljanja (v obliki
sklepov, navodil in podobno). Storilec v tem primeru 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 torej za poslovno nezvestobo storilca do gospodarske
družbe. Tovrstne prekoračitve pomenijo premoženjsko škodo za upnike, ostale
družbenike oziroma delničarje, zaposlene ipd., lahko pa tudi, kot že navedeno, za samo
gospodarsko družbo oziroma gospodarski subjekt.
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja je bilo tudi predmet presoje Ustavnega
sodišča RS (U-I-268/05 z dne 5. julij 2007). Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali
pravic, zlasti pa znotraj njega pojem »zlorabe (izrabe) položaja«, bi naj bila nedorečena
oziroma sporna v razmerju do načela lex certa. Ustavno sodišče je pobudo zavrnilo,
hkrati pa je podalo razlago izvršitvenega načina »izrabe (zlorabe)« položaja, pri
katerem:
»gre za situacijo, ko ima storilec pooblastilo za dejanje, ki ga opravi, vendar ga ne
opravi v takšnem smislu, kot to narekujejo interesi gospodarskega subjekta, ker ne
ravna s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. To pomeni, da storilec pri
187

Glej sodbo I Ips 141/2007 z dne 24. maj 2007 in članka kot dva različna pogleda na njeno vsebino;
Selinšek Liljana, Zloraba položaja ali pravic s strani »lastnikov« pravne osebe (ob rob sodbi Vrhovnega
sodišča št. I Ips 141/2006), Pravna praksa, leto 45, št. 7, 2007, str. 19-21 in Brus Marko, Še o zlorabi
položaja s strani družbenikov d.o.o. (drugačen pogled na sodno Vrhovnega sodišča št. I Ips 141/2006,
Pravna praksa, leto 26, št. 49/50, 2007, str. 23-25.
188
Selinšek, nav. delo., 2007, str. 20.
189
Mag. Kokol se pri tem strinja z dr. Selinšek in pravi, da gre za tiho blanketno normo, saj je povezava s
pravili gospodarskega prava razvidna iz tega, da se vprašanja, ali je prišlo do zlorabe položaja ali
zaupanja, prestopitve pravic oziroma opustitve dolžnosti, presojajo na podlagi aktov gospodarskega
prava, ki urejajo področje, na katerem naj bi storilec protipravno ravnal.
190
O izvršitvenih načinih glej Baucon P., nav. delo., 2004, str. 585, Selinšek, Gospodarsko kazensko
pravo, nav. delo., 2006, str. 367 in Kokol Verdel, nav. delo.,2009, str. 1569-1570.
52

izvrševanju svojih pooblastil namesto interesov gospodarskega subjekta zasleduje svoje
lastne interese oziroma interese tretjih oseb. Sodišče mora v vsakem konkretnem
primeru vprašanje, ali je oseba, pri opravljanju gospodarske dejavnosti izrabila
(zlorabila) svoj položaj, presoditi na podlagi aktov gospodarskega prava, ki urejajo
področje, na katerem bi naj oseba protipravno delovala.«
Podobno tudi Vrhovno sodišče v sodbi I Ips 141/2006:
» Izraba položaja je vsako ravnanje pri sklepanju poslov ali drugem razpolaganju s
premoženjem gospodarske družbe, do katerega je storilec na podlagi njenih notranjih
pooblastil (pogodba, statut, navodila članov družbe itd.) sicer upravičen, vendar pa pri
tem namesto interesov gospodarske družbe zasleduje svoje lastne interese oziroma
interese tretjih oseb; v tem se tudi kaže nezvestoba do družbe oziroma njenih
lastnikov.191 Položaja v navedenem smislu pa ne izrablja samo tisti, ki prekorači svoja
pooblastila, pač pa tudi tisti, ki poslov ne opravlja pošteno in vestno, ki torej ravna v
nasprotju s prvim odstavkom 263. člena ZGD. Že po naravi stvari je posledica tovrstnih
zlorab položaja (in drugih načinov izvršitve kaznivega dejanja) nastanek oziroma
možnost nastanka premoženjske škode za gospodarsko družbo oziroma njene
družbenike, delničarje, zaposlene, upnike itd.« 192
Zloraba zaupanja
V tem primeru 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 posebnih 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 (prokura) ali posebnega pooblastila. V tem primeru storilec opravi dejanje, ki
presega okvir njegovih eksternih pooblastil, to dejanje pa je lahko usmerjeno zoper
tretjo osebo ali zoper tistega, ki je storilcu ta pooblastila zaupal.
Prestopitev meja pravic
V kolikor storilec opravi dejanje, ki presega okvir njegovih pooblastil in torej stori
nekaj, za kar ni imel pooblastila, gre za prestopitev meja pravic, ki jih ima. Razlika
glede na zlorabo položaja je tudi v tem, da so posli, sklenjeni v prekoračitvi pravic
navzven praviloma nični in družbe ne zavezujejo.
Opustitev dolžnosti
Za opustitev dolžnosti gre, če storilcu poseben predpis, splošni akt (na primer statut ali
družbena pogodba) ali odločitev organa upravljanja nalaga storitev določenega
ravnanja, ki ga pa storilec ne opravi. To pomeni, da opusti določeno dejanje, ki bi ga
sicer moral opraviti (gre torej za pravo opustitveno kaznivo dejanje). Medtem ko so prvi
trije izvršitveni načini opredeljeni kot storitveni, pomeni četrti način opustitveno
kaznivo dejanje.
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Vrhovno sodišče se je nekoliko površno izrazilo s tem, ko je družbi pripisalo lastnike. Družbeniki niso
lastniki družbe, temveč imetniki njenih deležev (poslovnih deležev pri d.o.o. in delnic pri d.d.)
192
Primerjaj s sodbo Vrhovnega sodišča RH I Kž-595/03 z dne 7.9.2005: »Zloraba položaja ali pooblastil
zajema tudi njuno prekoračenje s tem, ko odgovorna ali uradna oseba izvršuje ravnanja, ki presegajo njen
položaj ali pooblastila, to pa pomeni, da si prisvaja pooblastila, ki ji ne pripadajo, oziroma ko izvaja
dejanja, za katera nima pristojnosti.«
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Pred uveljavitvijo KZ-1 je 244. člen KZ izvršitvene načine določal zelo podobno, s tem
da je po novem dodana zloraba zaupanja po zgledu nemškega Untreue, zloraba položaja
pa je zamenjala prejšnjo izrabo položaja (izraz izraba je bil kritiziran, saj je bilo kaznivo
dejanje naslovljeno kot zloraba položaja ali pravic, prav tako pa je izraz »izraba« manj
ustrezen z vidika razumevanja v primerjavi s pojmom »zloraba«).193
4.5.

Razmerje med ravnanjem in posledico- škoda

Z vidika razmerja med ravnanjem in posledico je predmetno kaznivo dejanje po mnenju
mnogih teoretikov sporno, nevzdržno, celo »neuravnoteženo«.194 Prvi in tretji odstavek
240. člena KZ-1 (oziroma prej 244. člena KZ) sta namreč še zmeraj (kljub temu da je
izpuščena besedna zveza »z namenom«) zasnovana kot ogrozitvena delikta. Slednje
pomeni, da ne zahtevata nastanka oziroma uresničitve posledice, temveč zadostuje že,
da storilec ravna z namenom, da bi sebi ali drugemu pridobil premoženjsko ali
nepremoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo (o storilčevem namenu v
nadaljevanju). Drugi odstavek pa ni ogrozitveni, temveč materialni delikt, ki vsebuje
posledico (velika premoženjska korist ali velika premoženjska škoda). Če izhajamo iz
predpostavke, da gre pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja za
premoženjsko kaznivo dejanje in kaznivo dejanje zoper gospodarstvo, potem bi morala
biti gmotna škoda pravne osebe, za katere interese mora storilec skrbeti, obvezno eden
izmed znakov kaznivega dejanja. To pa pomeni, da ne zadošča, da storilec ravna zgolj
»zato, da bi«, oziroma z namenom, da povzroči premoženjsko škodo. Dejstvo, da
nastanek posledice (v smislu nastanka premoženjske škode) ni predviden, pomeni, da
gre za ogrozitveno kaznovo dejanje. 2. odstavek namreč inkriminira le kvalificirano
obliko kaznivega dejanja (pri katerem je določena prepovedana posledica v smislu
nastanka velike premoženjske škode oziroma koristi), ne pa tudi temeljne oblike
kaznivega dejanja. Prav tako je problematična ločitev ravnanj storilca z namenom, da bi
drugemu pridobil premoženjsko korist oziroma da bi drugemu povzročil premoženjsko
škodo. Res je, da bo storilčeva premoženjska korist za tistega, katerega interese je
dolžan skrbeti, praviloma pomenila premoženjsko škodo. Vendar pa lahko storilec
povzroči premoženjsko škodo, ne da bi pri tem kdorkoli pridobil premoženjsko korist.
Pri tem se, dodatno, zastavlja vprašanje, katerega odgovor prav tako ni zajet z
zakonskim opisom kaznivega dejanja, na koga se škoda nanaša oziroma zoper koga
mora biti usmerjena zloraba položaja ali zaupanja.195 Do sedaj se je izoblikovalo
stališče, da mora škoda nastati pri družbi, v kateri je storilec zlorabil svoj položaj. Če
gre za škodo, nastalo pri drugemu, je lahko podano kaznivo dejanje poslovne
goljufije.196
V nemškem pravu je kot znak kaznivega dejanja Untreue navedena »samo« škoda
(Nachteil), ki je bila povzročena tistemu, za interese katerega je bil storilec dolžan
skrbeti, ne pa tudi storilčeva premoženjska korist.197 Vprašanje motivov, ki so storilca
vodili, da je škodo povzročil (ali zaradi pridobitve premoženjske koristi ali iz drugih
193

Več o tem glej Deisigner, Kazenski zakonik s komentarjem, 2002, str. 517.
Primerjaj: Novoselec, nav. delo., 2003, str. 162, P. Baucon, nav. delo., str. 590, Pušnik Niko, Zloraba
položaja in zaupanja v enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo v nemški in slovenski sodni praksi,
Podjetje in delo, letnik 39, št. 1, 2013, str. 71.
195
Do problema v praksi namreč lahko pride, ko domnevani oškodovanec priglasi premoženjskopravni
zahtevek oziroma, če sprejmemo, da je oškodovanka družba, pri kateri je bil zlorabljan položaj ali
zaupanje, kdo je oškodovanec, če družba preneha obstajati (v zadevi I Ips 378/2006 z dne 22.6.2007 je
Vrhovno sodišče ta status priznalo delničarjem oziroma družbenikom, saj slednji v osnovni kapital
vlagajo svoja sredstva in sami izgubijo vrednost, ki so jo vložili v primeru stečaja družbe.
196
Verdel Kokol, nav. delo., 2009, str.1574.
197
Seveda bo praviloma tudi tam poleg škode obstajala ustrezna korist storilca.
194
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razlogov), bi se po mnenju Novoselca moralo reševati znotraj odmere kazni, ki zajema
tudi vrednotenje storilčevih pobud.198
Za razumevanje kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja (zlasti kot
premoženjskega delikta in kot kaznivega dejanja zoper gospodarstvo), je ključnega
pomena kako pojmujemo premoženjsko škodo. Slednjo je potrebno razumeti kot vsako
zmanjšanje premoženja. Da bi jo lahko ugotovili, je treba primerjati premoženje pred
ravnanjem, ki pomeni zlorabo, in po njem. Škoda zato ni podana samo tedaj, ko storilec
neposredno posega po premoženju pravne osebe, ki mu je bilo zaupano (ko na primer
storilec denar iz bančnega računa pravne osebe prenese na svoj račun), temveč pri vseh
zapravljanjih, za katera je značilno, da za izvršeno ravnanje ni pridobljen ekvivalent. Za
škodo je bistveno tudi, da izvira iz posameznega ravnanja. Zato na primer ugotovitev o
obstoju proračunskega primanjkljaja ne zadošča, če ne vemo, s katerim ravnanjem je
primanjkljaj povzročen. Oseba, kateri je zaupana skrb za tuje premoženje, mora paziti
ne le, da premoženje ne bo uničeno ali zmanjšano, ampak tudi, da se bo premoženje
povečalo (glede na povedano je kazensko-pravno priznana škoda v okviru
obravnavanega kaznivega dejanja tudi izgubljeni dobiček). Nemško sodišče je, na
primer, za kaznivo dejanje zlorabe zaupanja (Unterue) obsodilo trgovskega potnika, ki
je s stalnimi poslovnimi partnerji svojega delodajalca sklepal pogodbe za svoj račun in
tudi skladiščnika, ki je potencialne kupce usmerjal h konkurenčnemu podjetju, v
katerem je bil tajni član.199
V zvezi s posledicami obravnavanega kaznivega dejanja najdemo tudi nekoliko
drugačna stališča od zgoraj navedenega; dejstvo, da posledica kaznivega dejanja ni
izrecno določena v zakonskem opisu, še ne pomeni, da dejanje nima posledice, temveč
da je ta posledica vsebovana v opisu dejanja. S tem ko storilec zlorabi svoj položaj,
prestopi meje pravic, zlorabi zaupanje ali opusti dolžnosti, ki jih ima v zvezi z
opravljanjem gospodarske dejavnosti, po sami naravi stvari ne glede na vsebino
storilčevega namena nastane ali bi lahko nastala določena premoženjska škoda za
gospodarski subjekt, v sklopu katerega storilec deluje (oziroma za upnike, družbenike
ipd. tega subjekta). Tudi če mora gospodarski subjekt zaradi kateregakoli opredeljenega
ravnanja plačati odškodnino, je to mogoče šteti kot premoženjsko škodo.200
4.6.

Krivda

Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja je izključno naklepno kaznivo dejanje,
kar pomeni, da ne more biti storjeno iz malomarnosti. Slovenski zakonodajalec zahteva
celo, da je kaznivo dejanje storjeno z direktnim naklepom (eventualni naklep ne
zadošča). Po drugi strani pa na primer nemški zakonodajalec, ki kaznivo dejanje
Untreue obravnava kot čisti premoženjski delikt, ne zahteva direktnega naklepa, temveč
zadošča enentualni naklep.201 To pa pomeni, da zadostuje, da se storilec zaveda, da
njegovo dejanje lahko izpolnjuje znake kaznivega dejanja, in vanj privoli.
Obravnavano kaznivo dejanje je uvrščeno med t.i. namerne delikte. V opisih vseh oblik
tega kaznivega dejanja je kot poseben zakonski znak določen namen, s katerim mora
storilec izvršiti dejanje (tj. pridobitev (ne)premoženjske koristi ali povzročitev
198

Povzeto po: Novoselec, nav. delo., 2003, str. 162-163.
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premoženjske škode). Če zakonsko zahtevanega namena v konkretnem primeru ni,
znaki kaznivega dejanja po 240. členu KZ-1 niso izpolnjeni. Prav tako obsodilna sodba
ne bo možna, če namena ni mogoče ugotoviti ali ga ni mogoče pripisati storilcu. Namen
je kot subjektivni zakonski znak prepleten z institutom krivde (praviloma z direktnim
naklepom) in zelo zahteven za dokazovanje (ugotavljanje in pripisovanje).202 Za
namerne delikte (kot je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja) je značilno, da si
storilec za cilj postavi bodisi izvršitveno ravnanje ali prepovedano posledico, za
izpolnitev znakov teh kaznivih dejanj pa se v teoriji večkrat navaja, da mora biti direktni
naklep obarvan s posebnim namenom (dolus coluratus).203 Namen storilca je
subjektivni zakonski znak, zato se lahko ugotavlja le na podlagi okoliščin konkretnega
primera, kar pomeni, da je treba ugotoviti dejstva, ki onkraj razumnega dvoma
omogočajo argumentiran logično-izkustven sklep, da je storilec v konkretnem primeru
ravnal s točno določenim in v zakonu opredeljenim namenom. Pri tem kaznivem
dejanju je torej potrebno ugotoviti ne le direktni naklep temveč tudi namen.204
Na podlagi navedenega v tem in v prejšnjem podpoglavju lahko torej izpeljemo, da bo
kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 240. členu KZ-1 podano le, če:
-

je storilec po prvem odstavku tega člena uporabil katerega od zakonsko
določenih izvršitvenih načinov zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
premoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo,
pri dejanju po drugem odstavku tega člena nastane velika premoženjska korist
ali velika premoženjska škoda, storilec pa je hotel sebi ali komu drugemu
pridobiti povzročiti tako premoženjsko škodo,
je storilec v skladu s tretjim odstavkom tega člena uporabil katerega izmed
izvršitvenih načinov, zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
nepremoženjsko korist.

Sama uresničitev izvršitvenih načinov ne zadošča, tudi če pri tem nastane premoženjska
škoda. Izkazano mora biti, da je storilcu šlo za to, da povzroči škodo ali da pridobi sebi
ali komu drugemu premoženjsko korist.
Tako tudi Vrhovno sodišče:
»V primeru kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 1. odstavku 244. člena KZ
se zahteva storilčevo delovanje z namenom, da bi pri opravljanju gospodarske
dejavnosti sebi ali komu drugemu pridobil premoženjsko korist ali povzročil
premoženjsko škodo. Eventualni naklep torej ne zadošča, zahteva se direktni (obarvani
oziroma motivirani) naklep.« (Sodba I Ips 171/2005, z dne 17.11.2005)
»Samo očitek opustitve dolžne odsvojitve lastnih delnic, pridobljenih v nasprotju z
zakonom, ne more predstavljati kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, saj je
zakonski znak tega kaznivega dejanja tudi poseben namen storilca, to je namen
pridobitve premoženjske koristi ali povzročitve škode.« (Sodba I Ips 9/2009, z dne
28.5.2009)
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Selinšek Liljana,Ugotavljanje namena pri zlorabi položaja ali zaupanja, Pravna praksa, leto 33, št. 44,
2014, str. 9.
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Primerjaj: Selinšek, nav. delo., 2014, str. 9 in Verdel Kokol, nav. delo., 2009, str. 1570.
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Potrebno je razlikovati med namenom in motivom. Namen je ciljno usmerjena volja storilca (npr.
izvršitev posameznega dejanja s ciljem utajiti davek), to voljo pa delno ali v celoti definira oziroma
povzroči motiv (motiv je lahko npr. da storilec potrebuje denar, to mu je v osebno zadovoljstvo...).
Selinšek, 2014, str. 9.
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Kot sem že omenila, je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti eno izmed tistih (gospodarskih) kaznivih dejanj, pri katerih je storilčev
namen med najzahtevnejšimi za dokazovanje oziroma ugotavljanje. Problem se pri tem
kaže že na samem področju- gospodarstvu- ki je izjemno dinamično, izvršitveni načini
pa so zelo raznoliki. V nekaterih primerih so slednji sicer zares očitni in je storilčev
namen iz dejanja razviden sam po sebi oziroma je nanj mogoče razmeroma preprosto
sklepati, predvsem ker je posledica dejanja neposredna, na primer ko storilec pridobi
protipravno premoženjsko korist sebi ali svojim družinskim članom (v teh primerih
namen izkazuje posledica). Na drugi strani pa lahko pride do situacije, ko se izvršitveni
načini (ki povzročijo premoženjsko škodo gospodarskemu subjektu) odrazijo v oblikah,
ki zelo otežujejo prepoznavanje namena pri storilcu. Izvršitvene načine se v številnih
primerih »skrije« za slabimi poslovnimi odločitvami, gospodarsko krizo ali drugimi
»zunanjimi« dejavniki. Kadar ima storilec (ali z njim povezane osebe) v takem primeru
premoženjsko korist iz dejanja, je ta korist v povezavi z drugimi okoliščinami dejanja
pomemben indic pri presoji, ali je šlo zgolj za neskrbno ravnanje ali za zlorabo položaja
s koristoljubnim namenom.205 Kadar pa te koristi ni, pa je ugotavljanje namena težavno.
V tem primeru je torej primerno relevanten oškodovalni namen (namen oškodovanja
gospodarskega subjekta), ki je pa še težje ugotovljiv od koristoljubnega. Ker se v praksi
krivda in namen pogosto ne ugotavljata, temveč se pripišeta storilcu na podlagi sklepov,
izpeljanih iz okoliščin primera oziroma iz indicev, se na tem mestu zastavlja vprašanje,
ali se lahko storilcu namen pripiše takrat, kadar izvrši posamezno dejanje in pri tem
glede na vse okoliščine primera ve, da bo nastala premoženjska škoda (torej ali jo hoče
oziroma ali mu gre za to, da jo povzroči). Razumen človek, ki škode noče, se bo
ravnanja vzdržal, in argumentum a contratrio, posameznik, ki dejanje stori, škodo hoče,
dejanje torej izvrši zato, da bi posledica nastala (sklep seveda zdrži, če ga potrjujejo
okoliščine konkretnega primera). V zvezi s tem je ameriška sodna praksa razvila
doktrino namerne slepote (doctrine of willful blindness). Bistvo doktrine namerne
slepote je v tem, da je obdolženec, ki si zavestno zatiska oči pred dejstvi enako
odgovornen kot tisti, ki je za dejstva vedel. »Povedano drugače, dejstvo, da je
posameznik vedel dovolj, da si je zatisnil oči pred odločilnimi kritičnimi dejstvi, ima
dejansko učinek poznavanja teh dejstev. Na področju gospodarskega prava pogosto le
taki, sicer širši, a logično utemeljeni koncepti omogočijo pravilno presojo dejanja kot
celote.«206
4.7.

Kazenske sankcije

Za kaznivo dejanje po prvem odstavku 240. Člena KZ je za fizično osebo predpisana
zaporna kazen do petih let, za dejanje po drugem odstavku od enega do osmih let in za
dejanje po tretjem odstavku zaporna kazen do dveh let (kazni so se v primerjavi s
tistimi, ki so bile predpisane po 244. členu KZ zvišale, vprašanje pa je, ali je to
učinkovit ukrep v boju proti gospodarskemu kriminalu).
Devetak opozarja, da se v slovenski sodni praski storilcem gospodarskih kaznivih dejanj
večinoma izrekajo pogojne obsodbe (skladno z določili 58. člena KZ-1 lahko sodišče
izreče pogojno obsodbo, če je storilcu določilo kazen zapora do dveh let ali denarno
kazen, če je glede na okoliščine mogoče pričakovati, da v bodoče ne bo več ponavljal
kaznivih dejanj), vprašanje pa je ali je tovrstna praksa ustrezna in ali je za storilce
205

Pri tem je potrebno opozoriti, da lahko znake kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja
izpolnjujejo le storilčeva konkretna dejanja v konkretnih okoliščinah. S tem kaznivim dejanjem ne
moremo zajeti splošne ali parcialne »pokvarjenosti« posameznikov ali sistema. Selinšek, nav. delo., 2014,
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Prav tam, str. 11.
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gospodarskih kaznivih dejanj zapor ustrezna kazen. V razvitih evropskih državah je
namreč denarna kazen tista, ki prevladuje med kazenskimi sankcijami in po njenem
mnenju bi tak sistem morali uvesti tudi mi.207 Na tem mestu bi pritrdila dr. Heleni
Devetak, saj menim, da storilce gospodarskih kaznivih dejanj, zlasti tistih, ki so s
kaznivimi dejanji zoper gospodarstvo pridobili veliko premoženjsko korist, veliko bolj,
kot zaporna, prizadane denarna kazen.
4.8. Analiza kaznivega dejanja zlorabe položaja pri gospodarskem poslovanju
(246. člen KZ RH iz leta 2013)
Že v poglavju o razvoju kaznivega dejanja zlorabe položaja v hrvaški zakonodaji sem
navedla, da je stroka ureditev v prejšnjem kazenskem zakoniku precej kritizirala.
Avtorji so bili enotni, da sta kaznivi dejanji po 292. členu in po 3. in 4. odstavku 337.
člena KZ potrebni temeljite reforme. Očitale so se jima pomanjkljivosti v normativnem,
praktičnem in teoretičnem smislu, zaradi česar ju je bilo potrebno nadomestiti z
enotnim, osrednjim kaznivim dejanjem zoper gospodarstvo, ki naj zajame vse zlorabe s
strani oseb, katerim je bila zaupana skrb nad premoženjem pravnih oseb. To, novo
kaznivo dejanje naj bo strogo ločeno od kaznivih dejanj, ki inkriminirajo zlorabo
uradnega položaja ali pravic kot »čistega uradniškega kaznivega dejanja«. 208
S kazenskim zakonikom, ki je začel veljati s prvim januarjem 2013, je zakonodajalec
zgoraj navedenim kritikam v celoti sledil in v poglavje kaznivih dejanj zoper
gospodarstvo umestil nov člen, ki ga hrvaška kazenska zakonodaja v takšni obliki ni
poznala. Kaznivo dejanje »Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju«
(zloraba zaupanja pri gospodarskem poslovanju) je bilo v nov kazenski zakonik
uvedeno v hrvaško zakonodajo po zgledu nemškega kaznivega dejanja Untreue s ciljem
približati hrvaško kazenskopravno zakonodajo pravnim redom večine evropskih držav,
ki so članice EU in hkrati omogočiti hrvaškim pravnikom, da si pri interpreteciji
kaznivega dejanja pomagajo z obsežno tujo literaturo in prakso na tem področju.
Kaznivo dejanje je zasnovano na ideji, da morajo vsi gospodarski subjekti, katerim je
zaupana skrb za tuje premoženje, to svojo dolžnost vestno izpolnjevati, sicer
odgovarjajo za škodo, ki na zaupanem premoženju nastane. Zlasti naj bi se s tem
kaznivim dejanjem zajela kriminalna dejavnost upravljalskih struktur- menedžmenta
gospodarskih družb. 209
Zasnovano je kot lex specialis kaznivemu dejanju »Zlouporabe povjerenja«
(Izneverjenje) po 227. členu KZ RH, ki ščiti premoženje fizičnih oseb izven
gospodarskega poslovanja. Četudi se (enako kot kaznivo dejanje po 240. členu KZ-1)
opis kaznivega dejanja začenja z besedico kdor (»tko«), gre za kaznivo dejanje delictum
proprium. Storilec je lahko namreč samo tisti, ki je pri gospodarskem poslovanju dolžan
skrbeti za premoženje, ki mu je bilo zaupano na podlagi zakona, sodne ali upravne
odločbe, pravnega posla ali na podlagi odnosa zaupanja (slednji primer pride v poštev
ko se bo v vlogi storilca pojavil dejanski poslovodja). Pomembna novost v opisu tega
kaznivega dejanja je, da je bit kaznivega dejanja izpolnjena le, če pri zlorabi zaupanja
nastane škoda. Pri tem ni več potrebno dokazovati, da je na drugi strani nastala
premoženjska korist, kar znatno olajšuje dokazovanje v konkretnem primeru. V drugem
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odstavku je predvidena kvalificirana oblika tega kaznivega dejanja, ko gre za
pridobivanje znatne premoženjske koristi ali povzročitev znatne škode. Ker je
zasnovano kot čisti premoženjski delikt, ne vsebuje določbe, po kateri bi bila
inkriminirana pridobitev nepremoženjske koristi. Pomembna razlika v primerjavi s
kaznivim dejanjem zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240
členu KZ-1 je tudi ta, da se za kaznivo dejanje zlorabe zaupanja po 246. členu KZ RH
ne zahteva ravnanje s ciljem pridobitve premoženjske koristi in se za pregon storilca ne
zahteva, da je kaznivo ravnanje storil z direktnim naklepom, temveč (po zgledu
nemškega Untreue) zadošča že eventualni naklep. Ker so s sprejemom novega zakonika
in tudi novega kaznivega dejanja nekatera kazniva dejanja izpustili, saj bi naj bila zajeta
z drugimi, bodo morala hrvaška sodišča v posameznih konkretnih primerih presojati, ali
je določeno dejanje po novem KZ RH sploh inkriminirano ali ne, in če je (pa so bile pri
tem spremenjene značilnosti kaznivega dejanja), ali je pri tem ohranjena kontinuiteta
med ukinjenim in novim kaznivim dejanjem. V kolikor kontinuiteta ne bo podana, ker
neko ravnanje z novim zakonom ni več inkriminirano, potem se v takšnem primeru stari
zakonik ne bo mogel uporabiti, ker več ne velja, prav tako pa ne bo mogoče uporabiti
novega, ker v času storitve kaznivega dejanja ni veljal. To pa pomeni, da bodo
posamezni storilci lahko oproščeni obtožbe. Primorac pri tem opozarja, da je v tem času
v teku veliko število postopkov zaradi kaznivih dejanj nevestnega gospodarskega
poslovanja, zlorabe pooblastil pri gospodarskem poslovanju in kaznivih dejanj
sklepanja škodljivih pogodb ter da gre za zadeve, v katerih prevladuje velik interes
javnosti, da se storilce omenjenih kaznivih dejanj tudi obsodi. Zaradi navedenega je
toliko bolj jasno, kako pomembno odgovornost je prevzel zakonodajalec z novo
ureditvijo in kako pomembno vlogo bodo morala odigrati sodišča v zadevah, pri katerih
so storilci obtoženi zaradi kaznivih dejanj, ki jih, vsaj v enaki obliki, ni več.210 Novo
kaznivo dejanje je bilo že presojano s strani Ustavnega sodišča RH prav v zvezi z
vprašanjem kontinuitete. V zadevi U-III-228/2014 z dne 8.5.2014 je zagovornik
obsojenega svojo obrambo gradil na trditvah, da se novo kaznivo dejanje zlorabe
zaupanja bistveno razlikuje od kaznivega dejanja po 337. členu KZ RH iz leta 1997, ter
da v konkretnem primeru pravna kontinuiteta ni bila podana. Primarno naj bi se kaznivi
dejanji razlikovali po pravno zavarovani dobrini, saj naj bi bilo z novim kaznivim
dejanjem zaščiteno gospodarstvo, s prejšnjim pa uradna dolžnost, nadalje naj bi bistvena
razlika obstajala v pravnem opisu načina izvršitve kaznivih dejanj ter v posledici, ki pri
tem nastane. Navedeno stališče je zavrnilo tako Vrhovno, kot tudi Ustavno sodišče RH
ter odločilo, da je v konkretnem primeru podana kontinuiteta, saj je bilo predmetno
dejansko stanje mogoče subsumirati tako pod kaznivo dejanje iz 337. člena KZ RH
(1997), kot tudi pod kaznivo dejanje po 246. člen novega KZ (v konketnem primeru je
sicer obsojenega spoznalo za krivega kaznivega dejanja po novem zakonu, saj je le-ta
bil zanj milejši, kaznivo dejanje pa je bilo izvršeno v času, ko je veljal še prejšnji KZ).
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5. STORITEV KAZNIVEGA DEJANJA S STRANI POSLOVODIJ, KI SO
HKRATI DRUŽBENIKI (DELNIČARJI) KAPITALSKE DRUŽBE
Že iz samega naslova tega poglavja izhaja, da bo v nadaljevanju obravnavan poseben
primer storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja, in sicer gre za primer,
ko se v vlogi storilca pojavi oseba, ki ima potrebne lastnosti v smislu 240. člena KZ-1 in
je hkrati tudi družbenik kapitalske družbe.211 Pomembna značilnost kapitalskih družb je,
da njeni družbeniki (delničarji) za obveznosti družbe ne odgovarjajo. V skladu z
načelom popolne odgovornosti so kapitalske družbe odgovorne za vse svoje obveznosti
in odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, družbeniki (delničarji) pa ne
odgovarjajo.212 V nadaljevanju so na kratko predstavljene značilnosti družbe z omejeno
odgovornostjo in delniške družbe, kot dveh najbolj zastopanih pravno-organizacijskih
oblik kapitalskih družb.
Delniška družba je pravnoorganizacijska oblika kapitalske družbe, ki ima osnovni
kapital razdeljen na delnice. Kot pravna oseba odgovarja upnikom za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem, delničarji pa za obveznosti družbe ne odgovarjajo.
Premoženje delniške družbe je osamosvojena lastnina delniške družbe kot pravne osebe,
delničarji pa niso lastniki družbe, temveč iz naslova vplačanega deleža (delnice) v
osnovni kapital uresničujejo svoje premoženjske in članske pravice. Nosilec
odgovornosti za obveznosti družbe je delniška družba kot samostojen
premoženjskopravni subjekt.213 Dve temeljni načeli, okrog katerih so izgrajena pravila
obstoja in delovanja delniške družbe sta načelo zagotovitve osnovnega kapitala in
načelo ohranitve osnovnega kapitala. Osnovni kapital namreč zagotavlja jamstvo
upnikom, delničarjem omogoča ugotovitev korporacijskega deleža in podjetju družbe
zagotavlja pridobitev premoženja. Delniška družba ima lahko enotirni ali dvotirni
sistem upravljanja. Pri prvem so organi razdeljeni na upravni odbor (ki opravlja funkcije
poslovodenja in nadzora) in skupščino, pri dvotirnem sistemu upravljanja pa na upravo,
nadzorni svet in skupščino. Uprava je organ, ki združuje funkciji poslovodstva in
zastopanja delniške družbe in je lahko individualni ali kolektivni (v drugem primeru
ima uprava tudi predsednika). Za člana uprave ni nujno, da je hkrati tudi delničar.
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Uprava je tisti organ delniške družbe, ki je odgovoren za vse poslovne odločitve, pri
svojem delu pa mora biti nadziran s strani nadzornega sveta, ki lahko upravo kadarkoli
odpokliče. ZGD-1 posebej opredeljuje razmerje uprave do skupščine, kjer velja njena
samostojnost, saj ji skupščina ne daje nobenih smernic za poslovanje, posledično pa
uprava skupščini ni odgovorna za svoje odločitve (drugače je pri družbah z enotirnim
sistemom upravljanja, kjer lahko skupščina člane upravnega odbora brez utemeljenega
razloga odpokliče). Delničarji lahko svoje pravice uresničujejo preko skupščine, ki je,
hierarhično gledano, najvišji organ delniške družbe. Vendar pa skupščina odloča le o
temeljnih (esencialnih) vprašanjih družbe, ki se ne nanašajo na vprašanje rednega
poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov. Delničarji so zaradi takšne
ureditve odmaknjeni od tekočega poslovanja, pogosto na odločitve poslovodstva
(direktorjev oziroma članov uprave ali upravnega odbora) ne morejo vplivati.214
Tudi družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je pravna oseba. Njen osnovni kapital (ki
mora po zakonu znašati vsaj 7500 EUR) je sestavljen iz osnovnih vložkov enega ali več
družbenikov (pravnih ali fizičnih oseb). Na podlagi osnovnega vložka, ki ga vplača
družbenik in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu, pridobi le-ta svoj
poslovni delež, ki je izražen v odstotkih od osnovnega kapitala. Poslovni delež je
posledično pojem za skupek pravic, obveznosti in odgovornosti družbenika za njegovo
članstvo v družbi, družbenik ni njegov lastnik, temveč imetnik. Temeljna obveznost
družbenikov je, podobno kot pri delničarjih, da zagotovijo osnovni kapital družbi in
hkrati da le-tega tudi ohranjajo. Vsa povečanja in zmanjšanja osnovnega kapitala pri
obeh obravnavanih družbah so podvržena kogentnim pravilom, katerih družbeniki ne
smejo zaobiti. Za razmerje med družbeniki in družbo z omejeno odgovornostjo je
pomembno zlasti načelo vestnosti in poštenosti ter zvestobe družbi (kar je posebnost
d.o.o. v razmerju do d.d.). Družbenik mora biti privržen interesom in ciljem družbe.
Privrženost družbi pa pomeni spoštovati načelo vestnosti in poštenosti, načelo lojalnosti
in zagotavljanja podpore uresničevanju družbinih ciljev. Zaupen odnos med
družbenikom in družbo je temelj, ki se pojavlja že vse od pojava d.o.o. v praksi.215
Položaj družbenikov je drugačen od položaja delničarjev. Pri d.o.o. so družbeniki tisti,
ki odločajo o postavitvi in odpoklicu poslovodje (če družba nima nadzornega sveta, ki
pri d.o.o ni obvezen), poslovodja (direktor) pa v d.o.o. zavzema osrednje mesto. Bohinc
in Ivanjko ugotavljata, da je ena izmed najpomembnejših razlik med d.o.o. in d.d. prav
ta, da si lahko družbeniki d.o.o veliko bolj učinkovito podrejajo interese družbe kot pa
delničarji.216 Družbeniki d.o.o. so večinoma tudi poslovodje, kot taki pa imajo ključno
funkcijo pri upravljanju z družbo in njenim premoženjem. D.o.o omogoča družbenikom
veliko več možnosti sodelovanja pri vodenju tekočih poslov. Pravila ZGD-1, ki urejajo
položaj družb z omejeno odgovornostjo so večinoma dispozitivna, kar daje
družbenikom večjo svobodo pri urejanju medsebojnih razmerij in razmerij med njimi in
družbo, ki je veliko močnejša v primerjavi s tisto, ki jo imajo delničarji do d.d. Prav ta
tesnejša vez med d.o.o. in družbeniki po mojem mnenju v praksi velikokrat pripelje do
tega, da družbeniki obravnavajo družbo kot svojo last, posledično pa z njenim
premoženjem ravnajo enako kot s svojim. Vpliv na razpolaganje s premoženjem družbe
in na njeno upravljanje lahko pridobijo družbeniki že s samo družbeno pogodbo tako, da
dajejo navodila ali soglasja k posameznim odločitvam poslovodnih organov ali pa so
sami bodisi de facto, bodisi de iure poslovodje. V kolikor pri tem sprejemajo odločitve,
ki pomenijo za družbo škodo, le-te niso sankcionirane samo na kazenskem področju (v
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okviru kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja ter drugih gospodarskih kaznivh
dejanj), temveč tudi na področju civilnega prava. Poslovodja, ki je kot družbenik
udeležen v osnovnem kapitalu družbe je res finančno prispeval k temu, da je družba kot
samostojna pravna oseba lahko »zaživela« v pravnem prometu, vendar pa navedeno ne
pomeni, da ji lahko (ne)namerno škodi.
Novoselec navaja, da so v Nemčiji postale družbe z omejeno odgovornostjo v
gospodarskem življenju dominantna figura, posledično pa so tudi zlorabe na tem
področju postale najpomembnejša pojavna oblika kaznivega dejanja zlorabe zaupanja
(Untreue).217 V nadaljevanju bom zato pozornost posvetila družbenikom, ki imajo
položaj poslovodje pri d.o.o., saj so tudi pri nas najodmevnejše sodne odločbe v zvezi s
kaznivim dejanjem zlorabe položaja ali zaupanja povezane prav s slednjimi.
5.1.

Poslovodja

Poslovodja (direktor) zavzema v d.o.o. osrednje mesto. Brez poslovodje d.o.o. lahko
obstaja, vendar ne more delovati. Družba lahko ima več poslovodij, ki delujejo skupno
ali kot posamični poslovodje. Gre za poslovodni organ družbe, ki na lastno odgovornost
vodi posle družbe in jo zastopa (je zastopnik po zakonu).218 Za poslovodjo se lahko
imenuje vsaka fizična opravilno sposobna oseba, ki je hkrati družbenik d.o.o. ali pa
ne.219 O postavitvi in odpoklicu poslovodje odločajo družbeniki, postavitev pa mora biti
opravljena pred vpisom družbe v sodni register, saj je ime poslovodje (ali več
poslovodij) obvezna sestavina prijave za vpis družbe v register). V skladu s temeljnim
načelom svobodne odločitve družbenikov o postavitvi in imenovanju poslovodje, so
družbeniki tisti, ki poslovodjo postavijo in ga lahko tudi kadarkoli odpokličejo.220
Aktivnost poslovodenja obsega za dosego namena delovanja družbe enega
najpomembnejših sklopov delovanja družbe. »Po spoznanjih poslovno-ekonomske
stroke poslovodenje obsega organiziranje in usklajevanje različnih aktivnosti v družbi
zaradi doseganja namena (cilja) družbe.«221 V skladu z 263. členom ZGD-1 mora, kot
organ vodenja, pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega
in poštenega gospodarstvenika ter varovati poslovno skrivnost družbe. »Za poslovodjo
velja, da mora ravnati v skladu z načelom vestnega in poštenega gospodarstvenika, torej
gre za posebno skrbnost, za katero se predpostavlja posebna usposobljenost in
osveščenost.«222 Za nastanek odškodninske odgovornosti poslovodstva v razmerju do
družbe morajo biti izpolnjene predpostavke o poslovni odškodninski odgovornosti, ki so
določene v 28. členu ZFPPIPP, vsebinsko enako so določene tudi v 263. členu ZGD-1,
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seveda pa je potrebno upoštevati tudi pravila Obligacijskega zakonika (OZ)223 glede
poslovne odškodninske odgovornosti (poslovodja je z družbo v pogodbenem razmerju,
ki nastane s pogodbo o poslovodenju oziroma managersko pogodbo, poslovno razmerje
pa ima naravo mandatnega razmerja). Podana mora biti protipravnost ravnanja,224 ki se
kaže v obliki kršitve obveznosti poslovodenja, vzročna zveza med nepravilno
izpolnitvijo poslovodne obveznosti in nastalo škodo in seveda, nastati mora škoda.
Člani poslovodstva so prosti odgovornosti, če dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih
obveznosti ravnali s profesionalno skrbnostjo oziroma, če dokažejo, da je vzrok za
nepravilno izpolnitev poslovodne obveznosti ravnanje drugega subjekta, ki je zunaj
njegove poslovne sfere.225 »Ne glede na to, ali gre za sklepanje pravnih poslov ali za
druga ravnanja, so poslovodje dolžni skrbeti za interese družbe, kar zajema še skrb za
trajno rentabilnost poslovanja in ne zgolj za kratkotrajno pridobivanje dobička. Če to
svojo dolžnost prekršijo, potem so za nastalo škodo odgovorni. Tako ni nobenih
omejitev za to, da ne bi bili ob ostalih izpolnjenih predpostavkah odgovorni tudi za
kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 240. členu KZ-1.«226 Na podlagi
navedenega lahko sklenemo, da je poslovodja organ, od katerega je odvisen obstoj
družbe. Dobro in premišljeno poslovanje lahko dolgoročno družbi zagotovi obstoj,
uspešnost, prepoznavnost, zadovoljnost delavcev in ne-nazadnje finančne koristi njenim
družbenikom. Na drugi strani pa slabo vodenje prej kot slej pripelje družbo do njenega
prenehanja. Kot organ, kateremu je poverjena skrb za obstoj, delovanje in premoženje
družbe, ima poslovodja široke pristojnosti in veliko možnosti za njihovo zlorabo.
Gotovo je prav to eden izmed razlogov, da je obravnavano kaznivo dejanje v večini
storjeno prav s strani poslovodij oz.direktorjev. 227
5.2.

Dejanski poslovodja

Poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo je nedvomno organ (oseba), ki ima vse
potrebne lastnosti, da je lahko v skladu z 240. členom KZ-1 obravnavan kot storilec
tega kaznivega dejanja. Vprašanje pa je, kako obravnavati nekoga, ki izvaja vse funkcije
poslovodje, vendar pravno-formalno gledano ni poslovodja, ker kot tak ni vpisan v
sodni register (dejanski poslovodja ali de facto poslovodja). Položaj dejanskega
poslovodja ima na primer poslovodja (direktor) v senci, ki se skriva za navideznim
direktorjem (slamnatim, de iure direktorjem) in de facto poslovodja (direktor) v ožjem
pomenu. V prvem primeru se dejanski poslovodja skriva za de iure poslovodjo, ker
navzven ne želi delovati in nastopati kot direktor, slamnati direktor pa sledi njegovim
navodilom. Pri tem ni enotne opredelitve pri tem, kateri motivi vodijo dejanskega
direktorja, da le-ta ni hkrati tudi formalen. Praviloma bo šlo za primer, ko se bo želel
izogniti odgovornosti ali pa ne more biti de iure poslovodja, ker mu je izrečena
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prepoved opravljanja dejavnosti. Kot primer dejanskega poslovodje, Novoselec navaja
naslednji primer: družbenik d.o.o. postavi svojo ženo za direktorico družbe, sam pa ji
daje navodila in dejansko vodi posle družbe. V vlogi dejanskega poslovodje se poleg
družbenika lahko znajdejo tudi namestnik direktorja, prokurist, bivši direktor, pa tudi
član nadzornega sveta. Pomembno je le, da imajo za svojo dejavnost soglasje
družbenikov, kar bo v praksi najpogosteje prav pri d.o.o.228 V drugem primeru pa gre za
poslovodjo, ki za svoje delovanje nima pravno veljavnega temelja (npr. ničen sklep o
imenovanju), vendar deluje, kot da bi ga imel.229 Konkretno se torej pojavlja vprašanje,
ali je mogoče de facto poslovodjo obravnavati kot kazensko odgovornega za kaznivo
dejanje delictum proprium. Dejansko namreč zavzema položaj storilca, ki ga predvideva
kazenska norma, pravno pa gre za vprašanje kazenske odgovornosti osebe, ki sicer ni
vpisana v sodni register kot zakoniti zastopnik pravne osebe, kljub temu pa dejansko
izvaja posle upravljanja in vodenja. Da bi do tega izenačenja prišlo tudi v smislu
odgovornosti za kaznivo dejanje delictum propritum, so številni pravni sistemi
izoblikovali princip, po katerem izenačujejo dejanskega poslovodjo s pravnim
poslovodjo. V ta namen so izoblikovali institut “dejanskega poslovodje” (de facto
poslovodje), ki je lahko odgovoren kljub odsotnosti pravnih lastnosti, zaradi katerih je
določeno kaznivo dejanje lahko delictum proprium. Kazenske norme po v okviru tega
instituta ne veljajo le za formalno postavljenega poslovodjo, temveč tudi za tistega, ki je
poslovodstvo dejansko prevzel. Tak institut se je izoblikoval v pravni teoriji tako v
nemškem, francoskem in španskem sistemu. V nemškem sistemu je pravno figuro
»dejanskega poslovodje« razvila sodna praksa, medtem ko je v francoskem in španskem
sistemu tak institut uvedel že sam zakon. V nemškem sistemu je dejanski poslovodja
(faktischer Geschäftsführer, Hintermann) zelo pogost pri družbah z omejeno
odgovornostjo, redkeje pri delniških družbah. Dejanski poslovodja je lahko vsakdo, ki
je poslovodenje dejansko prevzel; bodisi družbenik, večinski družbenik, zaposleni,
prokurist, generalni pooblaščenec, člani nadzornega sveta ali bivši poslovodja;
odločilno pri tem je, da le ta izpolnjuje značilnosti ravnanja dejanskega poslovodje.
Nemško vrhovno sodišče je oblikovalo oporne točke za dejansko vodenje poslov neke
družbe z omejeno odgovornostjo s strani dejanskega poslovodje.230 Vendar pa so slednji
kot storilci obravnavani le pod določenimi pogoji: če so njihovo dejavnost sprejeli vsi
člani družbe in če so imeli v razmerju do formalnih nosilcev dolžnosti dominantno
vlogo. V primeru, da se dejanskega poslovodje ne da dokazati, se uporabljajo pravila o
udeležbi pri kaznivem dejanju. V nemški kazenskopravni teoriji se v zvezi s tem
institutom pojavljajo številne kritike, zlasti v smeri, da takšno pojmovanje nasprotuje
načelu zakonitosti in trči ob kazenskopravno prepoved analogije.231
Institut dejanskega poslovodje je sprejelo tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije v
zadevi I Ips 159/2011232 z dne 12.4.2012. Obsojeni je bil v tem primeru spoznan za
228
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Obsojencu se je kot bistveno očitalo, da je zlorabil svoj položaj v družbi D. d. o. o., tako da je z računa
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krivega dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po drugem odstavku 244. člena
KZ in treh kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin po drugem v zvezi s
prvim odstavkom 240. člena KZ. Med drugim se je v zadevi postavilo vprašanje
uporabe milejšega zakona, ki je veljal v času sojenja, to je KZ-1B iz leta 2008.
Zagovornik obsojenega se je na njegovo uporabo skliceval, saj bi naj bil za obsojenega
milejši od KZ iz leta 1994, ker krog storilcev oža na »top menedžmentt«, kar pa
obsojeni ni bil, saj mu je funkcija direktorja prenehala. Vrhovno sodišče tem navedbam
ni sledilo:
»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. V obravnavanem primeru ni sporno, da je
obsojenec dejansko opravljal funkcijo direktorja, čeprav formalnopravno ni bil njen
direktor.«
Tudi Vrhovno sodišče RH je svojo prasko postopoma razvijalo v smeri priznavanja
instituta dejanskega poslovodje (»faktičnog organa«). Do tega je prišlo šele po uvedbi
novega kazenskega zakonika, medtem ko razlaga kaznivega dejanja po prejšnjem
zakonu po mnenju Vrhovnega sodišča tega ni dopuščala. V zadevi IV Kž-186/02 je
Vrhovno sodišče RH svetovalcu direktorja sicer priznalo status »odgovorne osebe«, ki
se je zahteval, da je nekdo lahko odgovarjal kot storilec obravnavanega kaznivega
dejanja, vendar zgolj zato, ker mu je bil obseg poslov zaupan formalno in dejansko (v
tem primeru s pogodbo o delu). Županijsko sodišče v Koprivnici je v odločitvi Kž104/03 šlo še dlje v smeri izpolnitve formalnih predpostavk; za priznanje statusa
odgovorne osebe je poleg odločitve o postavitvi poslovodje, zahtevalo še natančen opis
poslov, ki so mu poverjeni. Šele z odločitvijo v zadevi VSRH, I Kž-226/11 z dne 13. 2.
2013, je Vrhovno sodišče RH sprejelo prasko, po kateri so bili zgoraj navedeni
formalizmi odpravljeni. Ob spoznanju, da se v gospodarskem poslovanju pojavljajo
osebe, ki vodijo posle gospodarskih družb, ne da bi imele za to formalno podlago, je v
konkretnem primeru status storilca priznalo obdolžencu, ki sicer ni bil de iure
poslovodja. Svojo odločitev je utemeljilo z navedbo, da je slednji dejansko opravljal
posle poslovodje v d.o.o. in da za status storilca to zadostuje. Pri tem se je sklicevalo na
predpostavke, ki jih je razvila nemška sodna praska, namreč obsojeni se je pogajal in
sklepal posle za družbo, izdajal račune, prevzemal plačila, organiziral posel, se
dogovarjal z računovodjo, podpisoval pogodbe in zastopal družbo navzen. 233
5.3.

Soglasje družbenikov

V okviru tega poglavja se mi je zdelo smiselno in pomembno izpostaviti primer oziroma
vprašanje, ali bo poslovodja d.o.o. (ki je hkrati družbenik d.o.o.) spoznan za krivega
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, če pri opravljanju svojih funkcij v zvezi z
vodenjem poslov gospodarske družbe ravna v nasprotju z interesi gospodarske družbe in
si protipravno pridobi premoženjsko korist, preostali družbeniki pa v to privolijo. Pri
tem oblika, v kateri je bila privolitev dana, ni bistvena (torej odločitev, s katero je dano
soglasje k dejanjem poslovodje je lahko bodisi formalna, bodisi neformalna).

knjig na protipraven način, tako da so gotovinske dvige najprej vodili kot terjatev do prejemnika
akontacije za potne stroške, ob koncu poslovnega leta pa je obsojenec v knjiženje, kot strošek družbe,
predložil ponarejene potne naloge.
233
Petar Novoselec, Sudska praksa, Hrvatski ljetopis za kazeno pravo i praksu, vol.20, št. 1/2013, Zagreb,
2013, str. 268., dostopno na: file:///C:/Users/marko/Downloads/8_Novoselec.pdf
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V zvezi z obravnavanim primerom so se v nemški teoriji razvile in uveljavile štiri
različne teorije, ki ponujajo odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje.234
Teorija stroge pravne osebe (strenge Körperschaftstheorie) postavlja družbo nad njene
člane, zato je za zastopnika družbe njeno premoženje vedno tuja stvar, kar velja tudi v
primerih, ko je zastopnik edini družbenik družbe.235
Omejena teorija pravne osebe (eingeschränkte Köperschaftstheorie) dovoljuje soglasje
družbenikov, če je soglasje v skladu z načeli skrbnega trgovca (Grundsatz eines
ordentlichen Kaufmanns). Ta teorija se ni uveljavila, ker d.o.o. po večinskem
prepričanju nima svojega lastnega interesa, ki bi bil drugačen od tistega, ki ga opredelijo
družbeniki.236
Stroga teorija družbenikov (strenge Gesellschaftertheorie) gospodarsko družbo razume
kot tvorbo, ki služi izključno interesom članov družbe (ne pa tudi interesom upnikov),
zaradi česar so vsa soglasna razpolaganja članov družbe nekazniva, celo če vodijo k
prenehanju družbe in zanika celo mejo, ki naj bi jo zarisali predpisi o ohranitvi
osnovnega kapitala. 485. Par. § 266 StGB po tej teoriji varuje zgolj koristi družbenikov,
ne pa tudi koristi upnikov na nadaljnjem obstoju družbe z omejeno odgovornostjo. Po
strogi teoriji družbenikov ne bi bilo kršitve dolžnosti niti v primeru, če bi družbeniki
soglašali s pravnim poslom, ki bi vodil do uničenja družbe.237
Devetak v svoji doktorski disertaciji ugotavlja, da se je v nemški sodni praksi najbolj
uveljavila omejena teorija družbenikov (eingeschränkte Gesellschaftertheorie), ki ubira
srednjo pot in izhaja iz pravice članov družbe, da smejo s soglasjem razpolagati s
premoženjem družbe, ob pogoju, da s takšnim razpolaganjem ni ogrožen osnovni
kapital družbe oziroma nadaljnje poslovanje in obstoj družbe, kar bi ogrozilo tudi
interese upnikov. Soglasje je protipravno le v primeru, če so z njim kršeni prisilni
predpisi prava družbe z omejeno odgovornostjo o ohranitvi osnovnega kapitala družbe
(§ 30 in nasl. GmbHG) ali je ogrožen njen obstoj. Slednje pa je v ozki povezavi z
osnovnim kapitalom - poslovodja ravna protipravno le, če se s pravnim poslom izplača
del osnovnega kapitala. Izplačilo tistega dela kapitala, ki presega osnovni kapital, pa je
ob soglasju družbenikov dopustno. Podobno je tudi stališče avstrijske kazenskopravne
doktrine, ki meni, da privolitev izključuje bistvo kaznivega dejanja le pod pogojem, če
privolitev sama ne pomeni zlorabe pooblastil ali kršitve zakona. V tem primeru ne izvrši
kaznivega dejanja le tisti, ki je povzročil škodo družbi, ampak tudi tisti, ki je privolitev
nepooblaščeno dal, kar pomeni, da je tudi dajanje takšne privolitve zloraba pooblastil.
Skladno z nemško teorijo soglasje izključuje obstoj zlorabe ali kršitve zvestobe kot
znaka dejanskega stanu kaznivega dejanja Untreue v § 266 StGB, pri čemer sta pogoja
za soglasje dva in sicer soglasje ne sme biti protipravno in mora biti dano vnaprej.238
Vprašanje, kako obravnavati privolitev oziroma soglasje članov družbe k poslom, s
katerimi naj bi storilec zlorabil položaj, se je pojavilo tudi v slovenski sodni praksi.
Najodmevnejša je gotovo odločitev Vrhovnega sodišča v zadevi I Ips 141/2006, s katero
predmetno sodišče razveljavilo pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Murski
Soboti, s katero je bil obsojenec spoznan za krivega nadaljevanega kaznivega dejanja
zlorabe položaja ali pravic po drugem v zvezi s prvim odstavkom 244. člena KZ.
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Obsojenec je po mnenju sodišč prve in druge stopnje pri opravljanju gospodarske
dejavnosti izrabil svoj položaj direktorja d.o.o. tako, da je v osmih primerih prodal
oziroma prenesel na druge osebe različna vozila in prikolice, ki so bili last d.o.o.,
izkupička pa ni nakazal na transakcijski račun te družbe. Tako je ravnal z namenom, ker
je hotel sebi in drugim pridobiti veliko premoženjsko korist in jo je tudi pridobil, vse na
škodo d.o.o. To gospodarsko družbo je sicer ustanovil obsojenec skupaj z ženo in njuno
avstrijsko družbo, pri čemer je imel v obeh družbah funkcijo direktorja ter ju je vodil in
upravljal s privolitvijo žene, ki je dala soglasje k odprodaji navedenih sredstev.
Odločitvi nižjih sodišč sta bili razveljavljeni, ker bi, po stališču Vrhovnega sodišča,
morali raziskati vprašanje pravnih učinkov soglasja žene kot soustanoviteljice in
družbenice d.o.o. Vrhovno sodišče je pritrdilo stališčem obrambe, da nihče ni mogel
pridobiti premoženjske koristi ali utrpeti premoženjske škode, ker sta bila obsojenec in
njegova žena edina lastnika gospodarske družbe, obsojenec pa je vse delal s soglasjem
žene. Dodalo je še, da glede soglasja ni pomembno, v kakšni obliki je podano, mora pa
biti jasno, podano vnaprej in ne sme biti protipravno. Obravnavana odločitev je v teoriji
sprožila številne odzive, med katerimi bi posebej izpostavila stališče dr. Selinšek, ki je
opozorila na sporno uporabo izraza »lastnik gospodarske družbe« in na dejstvo, da je
Vrhovno sodišče najvišja sodna instanca, ki bi morala poznati pravila gospodarskega
statusnega prava. Slednja ne dovoljujejo, da bi družbeniki prosto razpolagali s sredstvi
družbe, mimo računa družbe in neupoštevajoč načelo ločenosti premoženja družbenikov
od premoženja družbe. Kršitev tega načela namreč pomeni,da družbenik ravna s
premoženjem družbe kot s svojim lastnim, kar pa v skladu z 8. členom ZGD-1 povzroči
uporabo instituta spregleda pravne osebnosti. 239
Tudi hrvaško Vrhovno sodišče se je v eni izmed zadev (VSRH I Kž-627/99 z dne
16.1.2003)
soočilo z zagovorom, da so družbeniki lastniki družbe in da kot taki lahko razpolagajo z
njenim premoženjem. Vendar pa je hrvaško Vrhovno sodišče zavzelo povsem drugačno
stališče:
» Vprašanje imetništva delnic oziroma poslovnih deležev gospodarske družbe se ne sme
mešati z lastništvom nad gospodarsko družbo, kar je storilo prvostopenjsko sodišče.
Gospodarska družba je samostojni pravni subjekt, okoliščina imetništva delnic pa daje
njenemu imetniku določene pravice v zvezi s tem gospodarskim subjektom. Vendar pa
ima imetnik delnic ali poslovnih deležev le tiste pravice v zvezi s tem gospodarskim
subjektom , ki mu jih podeljuje zakon.«
Vrhovno RS sodišče se je nato pri zadevi sodba I Ips 266/2007 z dne 13.12.2007
nekoliko odmaknilo od zavzetega stališča v sodbi I Ips 141/06. »V obravnavani zadevi I
Ips 266/07 je šlo za podoben položaj kot v primeru I Ips 141/06, vendar je sodišče tokrat
zahtevo za varstvo zakonitosti zoper obsodilno sodbo zavrnilo z obrazložitvijo, da ni šlo
za primere dovoljenega soglasja za prenos premoženja iz gospodarskih družb na fizične
osebe ter da so bili prenosi v različnih oblikah opravljeni protipravno. V obeh
navedenih sodbah je Vrhovno sodišče zavzelo stališče, da soglasje družbenikov ne sme
biti protipravno, pri čemer pa je bistveno razhajanje med obema sodbama v tem, da je
sodba I Ips 141/06 protipravnost soglasja vezala na nasprotovanje pravnega posla
zakonskim določbam o družbah (soglasje bi bilo protipravno, če bi bil ogrožen osnovni
kapital družbe), medtem ko v zadevi I Ips 266/07 sodišče ni ugotavljalo, ali je bil
ogrožen osnovni kapital družbe, temveč je protipravnost očitno pojmovana širše, kot
protipravni prenos premoženja družbe na fizične osebe ter kot protipravni način vodenja
239
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poslovnih knjig (kar zadeva izplačila na podlagi neverodostojnih knjigovodskih listin lažnih potnih nalogov). Nasprotno je v sodbi I Ips 141/06 izrecno navedeno, da dejstva,
da sredstva niso bila nakazana na žiro račun družbe, ter način vodenja poslovnih knjig
sami po sebi v ničemer ne potrjujejo očitka izrabe položaja.«240
V I Ips 85/2009 z dne 19.5.2011 in I Ips 278/2010 z dne 1.9.2011, je Vrhovno sodišče
ponovno zavzelo stališče iz sodbe I Ips 141/06. V zadevi I Ips 85/2009 je zaključilo, da
»...Protipravnost takšnega razpolaganja je lahko le v tem, da prizadene interese tretjih.
Pravna oseba je umetna družbena tvorba, ki nima bioloških lastnosti, potrebnih za
vodenje poslov družbe. Zato to funkcijo v družbi opravlja poslovodstvo kot poseben
organ družbe. To je ena ali več oseb, ki v družbi in v imenu družbe v zunanjem svetu
opravljajo družbene aktivnosti in pri tem oblikujejo in izražajo voljo pravne osebe.Ne
moremo torej govoriti o zlorabi v razmerju do družbe, če družba s svojo voljo, ki jo
izrazi preko svojega najvišjega poslovodskega organa, dopusti zmanjšanje svojega
premoženja. Gre za privolitev, ki izključuje protipravnost...«
»...Če ne upoštevamo kot relevantne privolitve družbenikov v zmanjšanje premoženja
družbe, potem se kaznivo dejanje iz premoženjskega spremeni v splošen delikt
protipravnega vedenja v gospodarstvu, kar poglobi problematiko nedoločenosti
dolžnostnega ravnanja. Zato ni mogoče sprejeti stališča vrhovnega državnega tožilca,
da je objekt varstva kaznivega dejanja po 244. členu poleg premoženjskih interesov
znotraj družbe in njenih družbenikov tudi gospodarstvo kot tako oziroma »zaupanje«,
da v gospodarskem poslovanju nihče ne bo ravnal proti interesom gospodarskih
subjektov,...«
V sodbi opr.št. I Ips 278/2010 je Vrhovno sodišče ponovilo stališče iz sodbe I Ips
141/06 glede dopustnosti soglasja, ki mora biti jasno, dano v naprej in ne sme biti
protipravno:
»Soglasje družbenika oziroma njegovo strinjanje s poslom lahko vpliva na obstoj
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic pod pogojem, da je soglasje jasno, dano v
naprej in ni protipravno. V zvezi z zadnjim pogojem Vrhovno sodišče posebej poudarja,
da družbenik lahko poda pravno upoštevno soglasje samo takrat, kadar se izplačilo
družbeniku opravi iz presežnega premoženja družbe. V skladu s 495. členom ZGD-1 so
prepovedana vsa tista izplačila iz premoženja družbe, ki je potrebno za ohranitev
osnovnega kapitala. Ker je osnovni kapital samo obračunska enota, je potrebno pri
ugotavljanju, ali je prišlo do poseganja vanj, opraviti predhodno bilančno pravno
presojo.«
5.4.

Posebnost enoosebne d.o.o.

Družba z enim družbenikom je pravna konstrukcija gospodarskih pravnikov, ki skriva
dvojno eksistenco edinega družbenika. Je posebna oblika upravljanja premoženja
družbenika. Gre za posebno obliko podjetništva, ki se nahaja nekje vmes med
podjetnikom posameznikom in klasično d.o.o. Od podjetnika posameznika se ločuje po
tem, da gre za pravno osebo in da družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe. Od
običajnih d.o.o. pa se loči po tem, da ima enega družbenika in da je osnovni kapital
sestavljen iz enega vložka, pri vnosu kapitala pa veljajo strožja pravila kot pri klasičnih
d.o.o. z dvema ali več družbeniki. Do zapletov v praski pride, ker je pri enoosebni d.o.o.
edini družbenik večinoma tudi edini »gospodar v lastni hiši«, kar povzroča določene
240
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težave pri upravljanju premoženja družbe in pri uveljavljanju spregleda pravne
osebnosti, zlasti če edini družbenik v nasprotju z zakonom ravna s premoženjem družbe
kot s svojim lastnim. V kolikor sklepa posle s samim seboj, kot s fizično osebo velja, da
morajo biti pogodbe sklenjene v pisni obliki, razen če gre za posle, ki se sklepajo v
okviru rednega poslovanja (čeprav bi lahko v teh razmerjih prišlo do kolizije interesov,
zakon ne zahteva, da bi v tem primeru nastopal kolizijski zastopnik družbe). Edini
družbenik lahko sprejema odločitve kadarkoli, vendar pod pogojem, da jih vpiše v
knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.241
Problem nastopi pri družbenikih enoosebne d.o.o. tiste vrste, ki podjetništvo dojemajo
skozi lastninski koncept, kar se kaže v njihovem prepričanju, da so lastniki gospodarske
družbe. Kljub pomislekom teorije, da sodna praksa enači lastništvo nad poslovnim
deležem z lastništvom nad premoženjem družbe in da morajo družbeniki ravnati
skladno s finančnimi predpisi, ki onemogočajo, da bi premoženje družbe z izgovorom
lastništva preprosto izginilo, češ da storilci le izkoriščajo svoj položaj lastnika, je naša
sodna praksa ostala trdno na stališču, da storilec in oškodovanec ne moreta biti ista
oseba. Posledično naj ne bi niti moglo priti do oškodovanja druge osebe kot temelja za
obstoj kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja tedaj, ko je v isti osebi storilec in
oškodovanec zasebni podjetnik ali pri enoosebni d.o.o.242 Tako je Vrhovno sodišče
odločilo s sodbo (ki je citirana že zgoraj) v zadevi I Ips 266/2007 z dne 13. 12.2007:
»Storilec in oškodovanec ne moreta biti ista oseba, zato ne more priti do oškodovanja
druge osebe kot temelja za obstoj kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic v
primeru, ko je v isti osebi storilec in oškodovanec zasebni podjetnik ali v primeru
enoosebne gospodarske družbe; v teh primerih so kazniva dejanja lahko storjena le
navzven, napram upnikom, ne pa navznoter, z lastnim okoriščanjem.«
Drugačno stališče je zavzelo hrvaško Vrhovno sodišče (čeprav so zakonski izvršitveni
načini v svojem bistvu v obeh sistemih enaki). V zadevi VS RH, I-Kž-929/03 in
podobno v zadevi VS RH, I Kž-1049/03, je Vrhovno sodišče RH pojasnilo, da :
»direktor in edini ustanovitelj d.o.o. ni nikakršen lastnik družbe, temveč ima v njej le
članske pravice, pri čemer so sredstva družbe sredstva pravne osebe in ne sredstva
ustanovitelja. Jemanje dobička iz družbe (brez sklepa ustanovitelja, četudi je sam
ustanovitelj) je posledično prekoračitev pravic, ki pomeni zlorabo položaja odgovorne
osebe po 337. členu KZ RH- 1997.«
Enako je stališče je zavzelo tudi v zadevi I Kž-317/04 z dne 7.3.2006:
»Okoliščina, da je nekdo družbenik konretne d.o.o., tudi če je edini, ne pomeni, da ima
nad družbo lastninsko pravico, temveč zgolj tiste pravice, ki jih določa zakon.«
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Ivanjko, nav. delo., 2009, str. 941-945.
Verdel Kokol, nav. delo., 2009, str. 1571-1572.
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6. Sklep
Pred samim vsebinskim delom te magistrske naloge sem postavila nekaj hipotez, katerih
resničnost je na tem mestu potrebno potrditi ali ovreči.
Pri vprašanju, ali je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri opravljanju
gospodarske dejavnosti kaznivo dejanje zoper gospodarstvo, ali ne, je potrebno
ugotoviti, katero pravno dobrino je zakonodajalec poskušal zaščititi z umestitvijo tega
kaznivega dejanja v kazenski zakonik. Prav gotovo ne bo zadoščala utemeljitev, da gre
za kaznivo dejanje zoper gospodarstvo zato, ker je umeščeno v 24. poglavje (z
naslovom kazniva dejanja zoper gospodarstvo). S tem je namreč podan formalni kriterij
čistih gospodarskih kaznivih dejanj. Za izpolnitev materialnega pa se zahteva vsebinska
presoja vrednot, ki so s tem kaznivim dejanjem zaščitene oziroma ugotovitev objekta
napada pri tem kaznivem dejanju. Brez zadržkov lahko ugotovimo, da se skuša z
inkriminacijo zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti zaščititi prav
gospodarstvo, oziroma temeljna razmerja, ki nastanejo pri gospodarskem poslovanju.
Ne-nazadnje je gospodarska dejavnost opredeljena kot znak kaznivega dejanja, kaznivo
dejanje pa bo podano le, kadar bo šlo za ravnanja, povezana z gospodarsko dejavnostjo
in gospodarskimi subjekti. Gre torej za čisto gospodarsko kaznivo dejanje, ki znotraj
tega ustreza tako formalni kot materialni definiciji.
Druga hipoteza; »Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti je delictum proprium,« se je pokazala nedvomno kot resnična, kljub
nekaterim pomislekom v teoriji. Dejstvo je, da se opis kaznivega dejanja sicer začne z
besedico »kdor«, kar bi na prvi pogled lahko razumeli, da lahko predmetno kaznivo
dejanje stori vsakdo. Vendar pa tako zakonodajalec z opisom dodatnih lastnosti, kot tudi
praksa pri sojenju in odločanju v zadevah zahtevata, da ima storilec kaznivega dejanja
po 240. členu KZ-1 določene posebne lastnosti, priznane z zakonom, drugim
predpisom, aktom pravne osebe ali s pravnim poslom.
Pri potrditvi naslednje hipoteze (pri storilcu kaznivega dejanja zlorabe položaja ali
zaupanja mora biti podan naklep) sem morala upoštevati predvsem dosedanjo sodno
prasko Vrhovnega sodišča, saj so si mnenja v literaturi različna. Tako na primer
najdemo teoretike, ki bi mojo hipotezo brez težav potrdili, saj zagovarjajo stališče, da je
obravnavano kaznivo dejanje lahko storjeno tako z direktnim kot tudi z eventualnim
naklepom (nikakor pa ne iz malomarnosti, saj mora storilec ravnati z določenim ciljem,
katerega se zaveda in ga želi ali vanj privoli). Zastopano stališče je interpretacija
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja kot izključno premoženjskega delikta,
povzetega po nemškem »Untreue«. Na drugi strani pa tako večina slovenskih
teoretikov, kot tudi sodišča, zastopajo stališče, po katerem je obravnavano kaznivo
dejanje mogoče storiti samo z direktnim naklepom. Pri storilcu torej ne bo zadoščala
zavest o protipravnosti dejanja oziroma njegove posledice, kot tudi ne, da kljub
zavedanju o protipravnosti v posledico privoli. Storilcu je za obsodilno sodbo potrebno
dokazati, da je ne le vedel, da bo z njegovim ravnanjem nastala prepovedana posledica,
temveč tudi, da je to prepovedano posledico hotel. Bi pa hipotezo lahko v celoti
potrdila, v kolikor bi se le-ta nanašala na vprašanje kaznivega dejanja zlorabe zaupanja
po 246. členu KZ RH. Z novo ureditvijo, v celoti povzeto po nemški, za izpolnitev
znakov tega kaznivega dejanja zadostuje namreč tudi eventualni naklep.
Največ pomislekov sem pri pisanju tega magistrskega dela imela pri zadnji hipotezi,
katero sem skušala potrditi, vendar jo moram, glede na trenutno sodno prasko ovreči
(dejstvo, da je poslovodja imetnik poslovnega deleža in s tem družbenik gospodarske
družbe ni bistveno za presojo zlorabe položaja ali zaupanja).
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Preden sem se lotila celostne analize tega kaznivega dejanja skupaj s prebiranjem
odločb (zlasti Vrhovnega sodišča), sem izhajala iz stališča, da se osnovna izhodišča,
postavljena na nekem pravnem področju, v svojem bistvu ne morejo drugače presojati
na drugem. Menim namreč, da v konkretnem primeru načelo ločenosti premoženja
družbe od premoženja njenih družbenikov mora veljati tako po gospodarskem
statusnem pravu (kot temeljnem področju prava družb), kot tudi v okviru
(gospodarskega) kazenskega prava. Če družbenik nezakonito poseže v premoženje
družbe z zlorabo svojega položaja ali danega zaupanja, s tem ne ogrozi le družbe,
temveč tudi njene upnike, delavce, poslovne partnerje,... Pri tem pa (po mojem mnenju)
protipravnost dejanja ne more biti izključena zaradi dejstva, da so ostali družbeniki (ki
so verjetno imeli korist tudi sami) k oškodovanju dali soglasje. Slednji so pri privolitvi v
protipravno ravnanje najverjetneje ali pa vsaj v večini primerov postavili v ospredje
zgolj svoje interese in ne interesov družbe. Da bi to kaznivo dejanje lahko v celoti
ščitilo gospodarstvo kot pravno varovano vrednoto, bi se moralo kot ključno postaviti
vprašanje, ali z zlorabo položaja ali pravic poslovodja škodi družbi tako, da je ogrožen
njen obstoj oziroma dosedanje poslovanje. Namreč, s tem ko je neposredno poseženo v
premoženje družbe, niso ogroženi zgolj družba in njeni družbeniki, temveč je zaradi
družbine vpetosti v gospodarski sistem in pravni promet lahko ogrožen veliko širši krog
subjektov. Zaradi navedenega pa moram izraziti svoj pomislek k stališču prakse, ki
interese družbenikov v celoti enači z interesi družbe oziroma celo, da je pri zlorabi
položaja ali zaupanja s strani družbenika enoosebne d.o.o. oškodovanec in storilec ena
in ista oseba, zaradi česar pojmovno sploh ne more priti do storitve tega kaznivega
dejanja pri enoosebni d.o.o. in posledično ne do obsodilne sodbe za družbenika, ki je
zlorabil svoj položaj poslovodje pri enoosebni d.o.o. in si, na primer, iz računa družbe
na svoj račun prenakazal veliko vsoto denarja ter pri tem oškodoval družbo tako, da ta v
prihodnje ne bo mogla poslovati, kot je poslovala pred škodnim dejanjem. Če za
njegovo ravnanje po pravilih civilnega prava nastopijo posledice v smislu odškodninske
odgovornosti, potem preprosto ne vidim razloga, da temu ne bi bilo tako tudi na
kazenskem področju.
Da bi to prepričanje o identičnosti družbe in njenih družbenikov lahko izkoreninili in
pravila o ločenosti premoženj prenesli tudi na kazensko področje, je potrebno izhajati iz
vzrokov, ki najbolj botrujejo takšnemu (napačnemu) mišljenju. Glede na vsebino tega
dela sem ocenila, da sta osrednja vzroka dva, in sicer: vpetost obravnavanega kaznivega
dejanja med dve področji (gospodarskim in kazenskim pravom) in znotraj tega nejasna
meja med dovoljenim (dopustnim) gospodarskim poslovanjem na eni strani in
prepovedano zlorabo na drugi strani. Na eni strani imamo gospodarsko pravo, pri
katerem večinoma velja, da je dovoljeno vse, kar ni prepovedano (prepovedi so pretežno
vsebovane v predpisih s področja gospodarskega prava, v uzancah, poslovni praksi in
poslovni morali). Kazensko pravo pa na drugi strani kot sredstvo ultima ratio razmejuje
družbeno dopustno in sprejemljivo v okviru gospodarskega poslovanja od kaznivega
dejanja. Ta meja med dopustnimi poslovnimi odločitvami na eni strani in kaznivim
dejanjem zoper gospodarstvo na drugi strani pa je težko določljiva in je v številnih
primerih celo zabrisana. Idealno bi bilo, če bi lahko zanesljivo vedeli, kakšen namen je
imel na primer direktor d.o.o. pri sprejemanju določene poslovne odločitve. Lahko da je
imel namen škodovati družbi, bodisi tvegati zato, da bo družba dolgoročno gledano
prosperirala. Ker pa večinoma ne moremo prepoznati resničnega namena, bo zmeraj
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prisotna dilema, »kako sprejemati poslovne odločitve, da bodo le-te zakonite in hkrati
tudi gospodarsko uspešne.«243
Drugi vzrok pa izvira iz nepoznavanja pravil in zastarelega mišljenja, da so gospodarske
družbe last svojih družbenikov. Potrebno je upoštevati, da je prišlo do korenite
spremembe v gospodarskem sistemu, kateremu bi kazensko pravo, predvsem pa praksa,
morala slediti. Spremembe so bile relativno radikalne in hitre. Obdobju prehoda iz
plansko vodenega ekonomskega sistema v sistem tržne ekonomije, ki še traja, zavest
ljudi ni sledila s takšno intenziteto, kot so se spremembe dejansko dogajale. Zato je
direktorjem, ki so hkrati družbeniki, težko dopovedati, da družba, katere direktorji so, ni
njihova last in da ne morejo sprejemati kakršnih-koli odločitev, še posebej ne, če so lete z vidika premoženja družbe in družbe same slabe. Menim, da bo za učinkovit pregon
ne le storilcev obravnavanega kaznivega dejanja, temveč gospodarskih kaznivih dejanj
na sploh, potrebno preteči še nekaj časa, veliko vlogo pa bodo morala odigrati tudi
sodišča z enotno sodno prakso in s prepričljivimi argumentacijami. Sodišča, še najmanj
pa Vrhovno sodišče Republike Slovenije si preprosto ne morejo privoščiti, da v svojih
sodbah navedejo, da so družbeniki lastniki družbe in da lahko z njenim premoženjem
prosto razpolagajo.244
Glede razvoja in uporabe teorije soglasja pri nas ter stališča, da edini družbenik d.o.o. ne
more odgovarjati za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja po 240. členu KZ-1
se pridružujem stališču prof. dr. Selinšek. V svojem sklepu, v članku, s katerim je
komentirala sodbo I Ips 141/2006, je zajela bistvo, ki ga sem ga skozi celotno
magistrsko delo želela izpostaviti. Gospodarska kazniva dejanja niso klasična kazniva
dejanja. Za njihovo odkrivanje, prepoznavanje in obravnavo je poleg kazenskega,
potrebno tudi razumevanje gospodarskega (statusnega) prava. Šele ko poznamo pravila
na temeljnem pravnem področju, se lahko lotimo obravnave z vidika drugih pravnih
področjih. »Kazensko pravo je tisto, ki varuje pravne ureditve in pravna razmerja z
različnih področij. Čeprav zaradi tega ni odvisno od drugih vej in znanosti in čeprav ni
sporno, da imajo nekateri instituti v kazenskem pravu drugačen pomen, kot v drugih
pravnih vejah, pa to ne more veljati za temeljna izhodišča, na katerih sloni pravni
sistem. Ta morajo biti spoštovana tudi v kazenskem pravu, ki nima take avtoritete, da bi
preko sicer najvišje sodne instance smelo zaobiti eno temeljnih značilnosti pojma
pravne osebe- to je ločenost premoženja družbe od premoženja njenih družbenikov.«
Rešitev, ki jo vidim v zvezi s to magistrsko nalogo, ne bi bila preprosto izvedljiva in bi
verjetno terjala dodatne raziskave, usposabljanja in izobraževanja, bi pa bistveno
pripomogla k razumevanju teže tega kaznivega dejanja, bistva funkcije poslovodenja in
morebiti celo k zmanjšanju števila zlorab, ki se v praksi dogajajo zlasti s povzročanjem
premoženjske škode. Ker d.o.o. večinoma sploh nimajo nadzornega sveta, so poslovodje
in njeni družbeniki tisti, ki opravljajo tako tekoče posle, kot tudi nadzirajo njihovo
vodenje. Pri vprašanju ali poslovodji dovoliti, da zlorabi položaj in mimo pravil
oškoduje družbo, ne bi smelo biti relevantno soglasje družbenikov. V takih primerih bi
se lahko imenovalo »zunanjega ad hoc poslovodjo«, ki bi z vidika družbe same,
subjektov, s katerimi posluje in z vidika trga, na katerem je družba uveljavljena
presodil, ali bi družba kljub temu ravnanju lahko vsaj nemoteno in normalno delovala in
poslovala še naprej. Oziroma, v družbah, pri katerih je v skladu z ustanovitvenim aktom
imenovan nadzorni svet, bi le-ta moral svojo funkcijo dosledno opravljati in pri
morebitni zlorabi položaja ali pravic pri gospodarski dejavnosti s strani poslovodje,
243
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odgovarjati skupaj s poslovodjo. Vse premalo je namreč v praksi primerov, ko na
zatožno klop dejansko sedejo vsi odgovorni.
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