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Predlog zakona 0 spremembah in dopolnitvah Zakona 0 sodiscih (EVA 2013-2030-

0109): mnenje Zdruzenja stalnih sodnih tolrnacev in pravnih prevajalcev Slovenije.
(resorno drustvo za sodne tolrnace)

Zdruzenie stalnih sodnih tolrnacev in pravnih prevajalcev Sloveni]e se je seznanilo z

zgoraj navedeno novelo Zakona 0 sodiscih in posreduje naslednje stalisce in

zahteve:

Predlaqate] predloga zakona 0 spremembah in dopolnitvah Zakona 0 sodisdh

(EVA 2013-2030-0109) predlaga Drzavnemu zboru obravnavo predloga zakona po

skrajianern postopku, saj naj bi v skladu 5 prvo alineo prvega odstavka 142. (lena

Poslovnika Drzavneqa zbora slo za manj zahtevne spremembe in dopolnitve

Zakona 0 sodiscih.

Kot resorno drustvo za sodne tolrnace v Republiki Sioveniji uqotavljarno, da bi

predlagane spremembe, ki se nanassjo na sodne tolrnace, imele hude posledice za

drzavliane Republike Slovenje in za drzavUane drugih drzav. Zdruzenje zato

Odboru za pravosodie in Drzavnernu zboru predlaga, da sprejem predloga zakona

po skrajsanern postopku ZAVRNE.

NadaUnje predlagamo, da se 7., 8. in 11. den Predloga zakona 0 spremembah in

dopolnitvah Zakona 0 sodiscih CRTAJO.
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Vlada Republike Slovenje se v razlogih za sprejem predloga zakona sklicuje na

priporocila GRECA ki bi jih s predlaganimi resitvarni implementirala v Zakon 0

sodiscih. Pri tem v obrazlozitvi sprememb nesorazmerno predstavlja ureditev v

drugih pravnih sistemih za Ie del sprememb, ki jih predlaga, to je za kodeks

sodniske etike. Za razmere na podroqu sodnega izvedenstva, cenilstva in

tolmacenia je pa zqo] ugotovilo, »da je najustreznejsa resitev omejitev dela sodnih

izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmacev na postopke pred sodisci in

upravnimi organi«. Za omejeno »najustreznejso resitev« ni predstavilo prirnerljive

ureditve v tujini, niti ne razume profila sodnega tolrnaca.

Sodni tolrnac ze od prvega podzakonskega akta Uredbe 0 stalnih sodnih tolmadh

(UL LRS 7-30/49) iz leta 1949 prevaja za drzavliane. Prvi den doloca. da sodni

tolrnac prevaja » ... na zahtevo sodise in drugih organov Uudske oblasti ali drzavne

uprave ali DRZAVLJAt;JOV ...« Prevajanje za drzavljane. slovenske ali tuje ne pomeni

»opravljanje dela ... na podroqih, kjer obstajajo druqacni standardi in pravila«.

Sodni tolrnac na poziv drzavliena izdela overjene prevode listin s podroqa

izobrazevarja, zaposlovanja, socialnega varstva in 0 osebnem stanju, s katerimi si

ta uresnicuie osebne pravice. PredlagateU zakona s spremembo 85. elena

drzavljanu ne omoqoca polne uresnicitve njegovih osebnih pravic.

Pray tako spremembe niso skladne z Direktivo 2010/64/EU 0 pravici do tolrnacerja
in prevajanja v kazenskih postopkih, s 6. denorn Evropske konvencije 0 dovekovih

pravicah, z Evropskim standardom za ponudnike prevajalskih storitev DIN EN 15038

in z mnogimi dolocbarni kot na primer s cetrtim odstavkom 444. elena oz. s tretiim

odstavkom 677. elena Zakona 0 gospodarskih druzbah, ki doloca. da morajo biti

listine predlozene v izvirniku in v overjenem prevodu. Overjenega prevoda stranka

s pozivom sodisca seveda ne bo pridobila. Najverjetneje se bo raje odlodla za

ustanovitev gospodarske druzbe v tujini.
'.

Predsednica Zdruzenja stalnih sodnih tolmacev

in pravnih prevajalcev Slovenije

mag. Viktorija Osolnik Kunc
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