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Spoštovani !

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) daje predhodno mnenje in
pripombe k nameravani spremembi 12. člena Zakona o sodnih taksah (8. člen predlagane novele).
Pooblaščenec je pregledal predlagano besedilo novega petega odstavka, po katerem bi se sklep, s katerim
sodišče odloči o predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks, skupaj s predlogom in ostalimi listinami,
pridobljenimi v postopku odločanja o tem predlogu, zaprl v poseben ovitek, in bi bil v nadaljevanju dostopen le
stranki, ki je vložila predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks, ter sodišču in drugim državnim
organom v zvezi z izvrševanjem njihovih z zakonom določenih pristojnosti. Odločitev o predlogu za oprostitev,
odlog ali obročno plačilo taks tako ne bi bila dostopna ostalim strankam postopka oziroma osebam, ki imajo
pravico do pregledovanja sodnega spisa.
Pooblaščenec predlagano rešitev ocenjuje kot primerno in poudarja, da je nikakor ni mogoče razumeti kot
poseg v postopkovne predpise (določila o pravici do vpogleda v sodni spis) na področju sodstva. Odločitev
sodišča o taksni oprostitvi, odlogu ali dovolitvi obročnega plačila takse in listine, na katerih temelji
odločitev, za nasprotno stranko namreč ni pomembna in na njene pravice (ne materialne ne procesne)
ne vpliva. Kolikor bi vendarle nasprotna stranka izkazovala interes za pridobitev podatkov o
premoženjskem stanju, sodnik takšni zahtevi še vedno lahko ugodi in prosilcu taksne oprostitve,
odloga ali obročnega plačila takse naloži predložitev za ugotovitev dejanskega stanja in presojo v
zadevi relevantnih dokumentov.

Zaradi kratkega roka za posredovanje mnenja se do ostalih določb predlagane novele Pooblaščenec ni
opredelil.

Z lepimi pozdravi,
Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
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