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THE DESTINY OF
FINANCIAL CONTRACTS
IN INSOLVENCY
PROCEEDINGS
The leading vvorld
economists are having
difficulties with identifying
key factors that lead to
the vvorld financial and
economic erisis, hovvever,
they agree that one
of the main causes to
the erisis lies within the
financial industry and
financial products vvhich
banks and other financial
corporations used in their
relationships. Due to the
latter the main focus of
this article will revolve
around the faith and
consequences that affect
financial contracts in čase

of insolvency proceedings,
especially from the
Slovenians legislation" s
perspeetive.
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Ocene o razlogih, zaradi katerih je kriza izbruhnila, se
seveda popolnoma ujemajo s strankarskimi ideologijami.
Demokratski del komisije največji del odgovornosti pripi-
suje bankam oziroma finančnim ustanovam, njihovemu

pohlepu in lahkomiselnemu spuščanju v tveganja, agresivnemu
vsiljevanju davkov za hiše in stanovanja itd. Del razlogov vidijo
demokrati tudi v ekskluzivnem razraščanju različnih finančnih
proizvodov, del pa v strahopetnem ravnanju agencij, katerih nalo-
ga je ocenjevanje kreditne sposobnosti udeležencev na finančnem
trgu. Politikom očitajo, da so v zadnji četrtini stoletja finančne trge
odrešili nekdanjih trdno začrtanih norm. Po mnenju republikan-
cev pa so za krizo dobesedno krivi vsi, in to vsi po malem: politiki,
državni nadzorniki, bankirji, graditelji hiš in tako dalje.« Gornji
citat Dragiše Boškovica - avtorja članka Od kod črni labod. Sobotna
priloga (Delo, sobota, 5. februarja 2011) - se seveda nanaša na
Združene države Amerike, ki so ustanovile posebno komisijo, se-
stavljeno iz predstavnikov obeh političnih strank, katere naloga je
bila ugotoviti vzroke za nastanek svetovne finančne in gospodarske
krize. Po mnenju avtorja komisija pravih vzrokov za nastanek krize
ni ugotovila, temveč so posamezni člani komisije le-te iskali in našli
predvsem v skladu s svojimi strankarskimi (in ideološkimi) stališči,

ki si nasprotujejo (čeprav nakazujejo - sicer nenamerno - nekatera
skupna izhodišča).

* Mag. Marko Jerič, univ. dipl. prav., NLB d. d., Inštitut za pravo in varovanje zakonitosti poslovanja, namestnik
direktorja.



1. Namesto uvoda

Svetovni ekonomisti težko opredelijo
glavne krivce in dejavnike, ki so

privedli do današnjega stanja, in so

si neenotni, vendar pa se strinjajo,
da leži eden poglavitnih vzrokov za
svetovno krizo v finančni industriji in

finančnih produktih, ki so jih banke in

največja finančna podjetja upora-
bljala in prodajala naprej. Zaradi
navedenega bo srž tega prispevka
namenjena predstavitvi usode in
posledic, ki so jim finančne pogod-
be podvržene v primeru začetka
insolventnih postopkov, zlasti z vidika
slovenske zakonodaje.

2. Opredelitev nekaterih
pojmov

Kot vselej v življenju in pravu je treba
- zaradi pravilnega preučevanja
določenega pojava - najprej defi-
nirati raziskovani predmet oziroma

v primeru tega prispevka opredeliti
pojme, ki so za kritično obravnavo
prispevka ključni. S pojmom »finanč-
ne pogodbe« želim izključno za
namene tega prispevka zajeti kar
se da široko paleto pogodbenih od-
nosov oziroma finančnih produktov,
ki jih banke sklepajo in uporabljajo
pri svojem poslovanju, skupno vsem

pa je zlasti to, da je predmet vseh
teh odnosov/produktov povezan
s finančnimi instrumenti oziroma
njihovim prenosom in zamenjavo.
Zavedati se seveda moramo razlik
med posameznimi pogodbenimi tipi
in produkti, katerih osnovna skupna
lastnost je prenos ali zamenjava
finančnega instrumenta, na kar je
treba biti posebej pozoren, vendar
pa se ugotovitve, ki izhajajo iz tega
prispevka, vsaj v osnovi lahko apli-
cirajo na vse produkte, ki jih ta pri-
spevek zajema (pri tem pa je treba
skrbno preučiti vsak produkt posebej
in morebiti posamezna dognanja,
ki so v osnovi skupna vsem, pri tem
konkretnem produktu tudi izključiti

ali spremeniti). Ta prispevek se torej
nanaša na »finančne pogodbe« ozi-

roma pogodbe, ki jih pozna bančna
praksa, njihov predmet pa je prenos
ali zamenjava finančnih instrumen-

tov. Pri tem imamo v mislih zlasti
REPO posle (»Real Šale and Repur-
chase Agremeents«) oziroma posle
začasne prodaje (dolžniških) vredno-
stnih papirjev, terminske pogodbe
(»buy/sell-back«), opcije, »forward«
pogodbe, »futures« pogodbe in

druge izvedene finančne instrumente
oziroma derivative (nenazadnje bi s

Pozitivna
slovenska

zakonodaja
načeloma teh
pogodbenih

tipov ne definira.

pojmom finančne pogodbe lahko za-

jeli tudi enostavne prodajne oziroma
menjalne pogodbe, katerih predmet
je finančni instrument, vendar se

prispevek nanaša predvsem na bolj
tipične, v praksi izoblikovane finanč-
ne pogodbe). Pozitivna slovenska za-
konodaja načeloma teh pogodbenih
tipov ne definira, ker gre za pogod-
be, ki v praksi še niso izoblikovane
oziroma niso še izoblikovane dovolj
časa, da bi že postale »lex legis«.
Gre zlasti za t. i. »Iex mercatoria«
oziroma pogodbe avtonomnega go-
spodarskega prava, katerih vsebino
oblikujejo zlasti gospodarska in inte-
resna strokovna združenja, in sicer
na prostovoljni podlagi (v nasprotju
s prisilnimi zakonskimi določbami).
Pravni red Republike Slovenije sicer
nekatere definicije, povezane z

gornjimi instrumenti, pozna, vendar
ne toliko, da že lahko govorimo o

nominatnih kontraktih, ki jih slovenski
zakoni (zlasti obligacijski zakonik
kot temeljni obligacijski predpis)
uzakonjajo kot temeljne (vzorčne)
pogodbene tipe. Slovenski zakon o

bančništvu npr. pozna opredelitev
REPO poslov v členu 1 17, ki določa
posel začasne prodaje oziroma
odkupa. ZBan-1 tako določa, da
je posel začasne prodaje oziroma
odkupa vsaka pogodba: a) pri kateri
prenositelj na prejemnika prenese
bodisi vrednostne papirje ali blago
bodisi zajamčene pravice glede vre-

dnostnih papirjev ali blaga, v zvezi

s katerimi je jamstvo izdala priznana
borza, ki je imetnik pravic glede teh
vrednostnih papirjev ali blaga, b)
po kateri prenositelj teh vrednostnih
papirjev, blaga ali pravic ni upra-
vičen prenesti na ali zastaviti več
kot eni osebi hkrati in c) s katero se
pogodbena stranka zaveže, da bo
istovrstne vrednostne papirje, blago
ali pravice iz a. točke (i) ponovno
odkupila od nasprotne (pogodbene)
stranke (če je bila prenositelj) ali (ii)
ponovno prodala nasprotni (pogod-
beni) stranki (če je bila prejemnik)
na dan v prihodnosti, določen s

pogodbo ali na zahtevo prenositelja,
za ceno določeno v pogodbi. Po
drugi strani zakon o nematerializi-
ranih vrednostnih papirjih definira
določen aspekt opcije, in sicer v

členu 53, ki določa, da je odkupna
pravica enostransko oblikovalno
upravičenje, z uresničitvijo katerega
je sklenjena pogodba o prodaji
vrednostnega papirja, ki je predmet
odkupne pravice, med imetnikom vre-

dnostnega papirja kot prodajalcem
in imetnikom odkupne pravice kot
kupcem, za določeno ceno v določe-
nem času oziroma na določen dan.
Podobno člen 3 zakona o prevzemih
opredeljuje delniško nakupno opcijo
(t. i. »call« opcijo) kot enostransko
oblikovalno upravičenje, z uresniči-
tvijo katerega je sklenjena prodajna
ali menjalna pogodba ali drug
pravni posel, na podlagi katerega



imetnik te opcije pridobi delnice
ciljne družbe z glasovalno pravico.
Citirani zakon, kljub številnim kritikam
v gospodarstvu, terminskih pogodb
še ne definira, zaradi česar prihaja v

praksi do številnih zlorab prevzemne
zakonodaje. Zlasti pa je pomembna
opredelitev t. i. kvalificiranih finanč-
nih pogodb po členu 24. a zakona
o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem pre-
nehanju (ZFPPIPP), ki določa, da je
kvalificirana finančna pogodba tista
pogodba, katere predmet so finančni
instrumenti po zakonu, ki ureja trg
finančnih instrumentov, in izvedeni
finančni instrumenti v zvezi z blagom
ali emisijskimi pravicami kot osnovnim
instrumentom, ki se lahko poravnava-
jo s prenosom osnovnega instrumen-
ta. Finančne instrumente ureja 7. člen
zakona o trgu finančnih instrumentov,
ki zajema široko paleto oziroma na-
bor pogodbenih odnosov/produktov,
ki se nanašajo na finančne instrumen-
te. Vsak od gornjih zakonov vsebuje
torej nekatere definicije, vendar je pri
tem treba opozoriti, da vsak zakon
za potrebe in namene, ki jih zakon
zasleduje, zaradi česar včasih lahko
prihaja do različnih opredelitev v

različnih zakonih. Kot rečeno, pa se
instituti, ki jih ta prispevek zajema,
dograjujejo in vsebinsko opredeljuje
zlasti v okviru avtonomnih gospo-
darskih združenj (kot so npr. ISDA,

TBMA/ISMA itd.), medtem ko bo
na njihovo sistemsko zakonsko
opredelitev treba še počakati. Kadar
govorimo o insolventnih postopkih,
običajno govorimo bodisi o postopku
prisilne poravnave bodisi postopku
stečaja, čeprav nekatere zakonodaje
poznajo tudi posebne oblike tovr-
stnih postopkov insolventnosti. Tako
slovenski ZFPPIPP v 5. členu določa,
da so postopki zaradi insolventnosti
postopek prisilne poravnave in ste-
čajni postopki. V tem prispevku bomo
skušali osvetliti pravne posledice,
ki nastopijo bodisi v primeru, ko se
zoper eno izmed strank finančne po-

godbe (pogodba) začne insolventni
postopek, bodisi kadar se insolventni
postopek ne začne nad katero izmed
pogodbenic, temveč se začne nad
izdajateljem vrednostnega papirja, ki
je predmet pogodbe.

3. Obravnava finančnih
pogodb v primeru

insolventnih postopkov

Kadar se insolventni postopek začne
nad izdajateljem vrednostnega
papirja, do spremembe ne pride

Zakon o
nematerializiranih

vrednostnih
papirjih dehnira
določen aspekt

opcije.

pri strankah pogodbe (subjektih),
temveč pri pravni osebi, ki je izdala
vrednostni papir, ki je predmet
pogodbe. Pri tem moramo razlikovati
med postopkom prisilne poravnave
in stečajnim postopkom. Postopek
prisilne poravnave na vrednostne
papirje, ki jih je insolventni dolžnik
izdal, ne vpliva, kar pomeni, da
predmet pogodbe v

času prisilne poravnave in ob njeni
morebitni potrditvi ostane nespreme-
njen, saj se prisilna poravnava ne
nanaša na kakršne koli spremembe v

vrednostnih papirjih, ki jih je insolven-
tni dolžnik izdal (izjemoma se število
vrednostnih papirjev lahko s poseb-
nim postopkom povečanja osnovne-

ga kapitala poveča, kadar je to eden
izmed ukrepov, ki jih predvideva
načrt finančne reorganizacije). V
nasprotju s pravkar zapisanim pa

začetek stečajnega postopka vpliva
na vrednostne papirje, ki jih je izdal
insolventni (v tem primeru stečajni)
dolžnik. ZFPPIPP tako določa, da se
serijski vrednostni papirji, ki jih je
izdal stečajni dolžnik, razveljavijo z
začetkom stečajnega postopka,
vendar citirana ureditev ZFPPIPP
določa, da niti razveljavitev vredno-
stnih papirjev niti njihov izbris (sama
po sebi) ne vplivata na pravice, ki so
vsebovane v razveljavljenih vredno-
stnih papirjih. Upravljavske pravice,
ki so vsebovane v delnicah, sicer z

dnem začetka stečajnega postopka
prenehajo (tako ni več glasovalnih
pravic, prav tako ne pravice do
udeležbe na skupščini delničarjev
itd.), ne preneha pa pravica zahteva-
ti plačilo sorazmernega dela ostanka
razdelitvene mase po plačilu terjatev
upnikov. Obligacijske pravice,
vsebovane v dolžniških papirjih, pa
ne prenehajo, temveč se zanje
uporabljajo splošna pravila o
pravnih posledicah začetka stečajne-
ga postopka za terjatve upnikov in
jih morajo upniki prijaviti po splošnih
pravilih za prijavo terjatev upnikov.
Povsem drugačna pa je situacija, ko
se začne insolventni postopek nad
eno izmed pogodbenic (finančne
pogodbe), saj se v tem primeru
spremembe pojavijo pri subjektu in
ne objektu posla. Tu je pomembno
zlasti razlikovanje, ki temelji na

vprašanju, ali je mogoče pogodbo
po ZFPPIPP opredeliti kot t. i.
vzajemno neizpolnjeno dvostransko
pogodbo ali kot t. i. kvalificirano
finančno pogodbo. Tako pri prisilni
poravnavi kot stečaju je osnovni
princip ZFPPIPP naslednji: z dnem
začetka postopka zaradi insolventno-
sti (določene posledice pa nastopijo
že z dnem uvedbe postopka)
nastopijo med drugim tudi pravne
posledice za terjatve upnikov
insolventnega dolžnika. Slednje se

običajno z dnem začetka postopka
štejejo za zapadle (čeprav je ravno

ZFPPIPP glede na prej veljavni zakon



to načelo deloma odpravil), vse

nedenarne terjatve se konvertirajo v

denarne, terjatve v tuji valuti se

preračunajo v enotno (domačo)
valuto, občasne terjatve se kapitalizi-
rajo in preračunajo v enkratne (da se
spravijo na skupni imenovalec),
obenem pa pride z dnem začetka
postopka tudi do pobotanja medse-
bojnih terjatev insolventnega
dolžnika in njegovih upnikov (z
nekaterimi izjemami). Pravkar
predstavljeni princip pa ne velja za
terjatve, ki izvirajo iz vzajemno

neizpolnjenih dvostranskih pogodb
oziroma za terjatve, ki izvirajo iz

kvalificiranih finančnih pogodb, saj
zanje velja poseben režim, kot bo
pojasnjeno v nadaljevanju. ZFPPIPP
definira dvostransko pogodbo kot
pogodbo, pri kateri je vsaka pogod-
bena stranka kot dolžnik zavezana
opraviti svoje izpolnitveno ravnanje
in hkrati kot upnik upravičena od
druge stranke zahtevati, da opravi
svoje nasprotno izpolnitveno
ravnanje. Nadalje ZFPPIPP kot
vzajemno neizpolnjeno dvostransko
pogodbo definira pogodbo: a) ki je
bila sklenjena pred začetkom
postopka zaradi insolventnosti in b)
pri kateri do začetka postopka
zaradi insolventnosti (i) niti insolven-
tni dolžnik niti nasprotna pogodbena
stranka nista izpolnila svoje obvezno-
sti glede izpolnitvenega ravnanja na
podlagi te pogodbe ali (ii) nobeden
od njiju teh obveznosti ni izpolnil v

celoti. Pri obravnavi finančnih
pogodb in posledic začetka postop-
ka zaradi insolventnosti je bilo po
dosedanji ureditvi torej treba
upoštevati gornjo opredelitev in
presojati, ali gre pri konkretnem
poslu za vzajemno neizpolnjeno
dvostransko pogodbo ali ne. Kolikor
pri konkretni presoji določenega
razmerja ugotovimo, da ne gre za
takšen primer, potem za terjatve, ki
izvirajo iz takšnega posla, veljajo
splošna pravila o pravnih posledicah
za terjatve upnikov. Običajno pa bo

v praksi prišlo do situacije (ta nas z

vidika tega prispevka in zlasti zaradi
posledic finančne in gospodarske
krize za banke tudi najbolj zanima),
ko bo finančna pogodba sklenjena
pred začetkom postopka zaradi
insolventnosti, stranki pa v tem času
svojih obveznosti (nobena) ne bosta
izpolnili v celoti; v teh primerih zakon
uvaja poseben režim in posebna
pravila za terjatve druge pogodbeni-
ce, saj tako v pododdelku 4.3.3.
(ureja prisilno poravnavo) kot v

pododdelku 5.3.3. (ureja stečaj)
določa, da za medsebojne terjatve
insolventnega (stečajnega) dolžnika
in terjatve upnikov na podlagi
vzajemno neizpolnjene dvostranske
pogodbe z začetkom postopka ne
nastanejo pravne posledice iz

ZFPPIPP. Tako zakon določa, da niti
začetek postopka niti potrjena
prisilna poravnava ne učinkujeta za
terjatev upnika na podlagi vzajemno
neizpolnjene dvostranske pogodbe,
razen če insolventni dolžnik uresniči
odstopno pravico. Iz navedenega
izhaja naslednji sklep: kolikor
insolventni dolžnik ne uresniči
odstopne pravice, začetek postopka
in potrjena prisilna poravnava na te
posebne terjatve ne vplivata, temveč
jih je v skladu z načelom pogodbene
discipline treba izpolniti v celoti in v

vsem, kot se glasijo. Kolikor pa
insolventni dolžnik pravico odstopiti
od finančne pogodbe uresniči v

enem mesecu od začetka postopka
prisilne poravnave (kasnejša izjava
nima pravnega učinka) in za slednje
skladno z zakonom prejme tudi
soglasje sodišča, prične izjava o

uresničitvi odstopne pravice (in s tem
odstop) učinkovati z dnem, ko
postane sklep sodišča o soglasju
pravnomočen, in s tem dnem je
pogodbeno razmerje razvezano. Pri
tem zakon nadalje določa, če sta
pogodbeni stranki svoje obveznosti
na podlagi razvezane pogodbe
delno že izpolnili (kolikor ni nobena
stranka finančne pogodbe izpolnila

še ničesar, je razmerje razvezano in

stranki sta prosti medsebojnih
obveznosti), se njuna medsebojna
zahtevka za vračilo delne izpolnitve
pobotata. Zlasti pa je pomembno, če
zahtevek druge pogodbene stranke
za vračilo delne izpolnitve zaradi
pobota ne preneha v celoti (ker je
bila njena terjatev večja od naspro-
tne terjatve insolventnega dolžnika),
za terjatev druge pogodbene stranke
za plačilo te razlike potrjena prisilna
poravnava ne učinkuje (in se terjatev
ne zmanjša, prav tako se ne odloži
njeno plačilo v skladu s predlogom
prisilne poravnave). Navedeno
pomeni, da je tudi morebitni »preo-
stanek/presežek« terjatve druge
pogodbenice po pobotanju, če pride
do odstopa od pogodbe, deležen
ugodnejšega režima, kot velja za vse
preostale terjatve drugih upnikov
insolventnega dolžnika, ki se s
potrjeno prisilno poravnavo običajno
znižajo, njihovo plačilo pa odloži
(kolikor tudi slednje ne izvirajo iz
vzajemno neizpolnjenih dvostranskih
pogodb). Zakon še določa, da
uresničitev odstopne pravice (in
režim, ki ji sledi skladno z ZFPPIPP)
ne posega v pravico druge pogod-
bene stranke od insolventnega
dolžnika zahtevati povrnitev škode,
ki jo je imela zaradi razveze
pogodbe (zaradi uresničitve odsto-
pne pravice), vendar pa za takšno
terjatev ugodnejši režim ne velja, kar
pomeni, da zanjo potrjena prisilna
poravnava učinkuje (s tem pa tudi
ustrezno znižanje takšne poslovno-
odškodninske terjatve in odlog
njenega plačila). Tudi v okviru
stečaja zakon uvodoma določa, da
mora stečajni dolžnik svojo obve-
znost do upnika na podlagi vzaje-
mno neizpolnjene dvostranske
pogodbe izpolniti v skladu s to

pogodbo in po pravilih tega zakona
o plačilu stroškov stečajnega
postopka (kar pomeni ugodneje),
razen če uresniči odstopno pravico.
Osnovni princip je torej enak kot pri



prisilni poravnavi, saj velja, da se
morajo terjatve (in s tem tudi pogod-
be), ki izvirajo iz vzajemno neizpol-
njene dvostranske pogodbe, v celoti
spoštovati in izpolniti, razen če pride
do uresničitve odstopne pravice v
treh mesecih od začetka postopka in
če za njeno uresničitev dobi stečajni
upravitelj soglasje sodišča - v tem
primeru se pogodba razveže z
dnem, ko postane sklep sodišča o

soglasju k uresničitvi odstopne
pravice pravnomočen. Nadalje
zakon določa, če sta stečajni dolžnik
in druga pogodbena stranka svoje
obveznosti na podlagi razvezane
pogodbe že delno izpolnila, se
njuna medsebojna zahtevka za vrači-
lo delne izpolnitve pobotata (kolikor
nobena stranka ni izpolnila ničesar,
sta prosti medsebojnih obveznosti).
Če zahtevek druge pogodbene
stranke za vračilo delne izpolnitve
zaradi pravkar omenjenega pobota
ne preneha v celoti, druga pogodbe-
na stranka terjatve za plačilo razlike
ne prijavi v stečajnem postopku in

ima pravico do plačila te razlike po
pravilih tega zakona o plačilu
stroškov stečajnega postopka. Iz
tega sledi, da tudi morebitno
»prikrajšanje«, ki ga druga pogodbe-
nica občuti po izvedenem pobota-
nju, ni podvrženo splošnim pravilom,
ki veljajo za stečajne upnike (soraz-
merno poplačilo glede na preostalo
stečajno maso), temveč zanjo velja
ugodnejši režim. Uresničitev odsto-
pne pravice (in režim, ki ji sledi
skladno z ZFPPIPP) ne posega v
pravico druge pogodbene stranke
od stečajnega dolžnika zahtevati
povrnitev škode, ki jo je imela zaradi
razveze pogodbe (zaradi uresničitve
odstopne pravice), vendar pa za
takšno terjatev ugodnejši režim ne
velja, kar pomeni, da mora upnik to
svojo odškodninsko terjatev prijaviti v
stečajnem postopku, plačala pa se

bo iz razdelitvene mase po splošnih
pravilih o plačilu terjatev upnikov.
Navedeno še pomeni, kolikor

nobena izmed strank finančne
pogodbe svojih obveznosti pred
odstopom od pogodbe še ni v

ničemer izpolnila, da ugodnejši
režim ne velja, saj sta stranki prosti
svojih obveznosti, odškodninski
zahtevek druge pogodbenice
(zaradi odstopa insolventnega
dolžnika od pogodbe) pa je
podvržen splošnemu (in ne ugodnej-
šemu) režimu v stečaju. Z novelo 1 C
ZFPPIPP pa je prišlo do nekaterih
sprememb, med drugim je zakon
uvedel nov pogodbeni institut v

postopkih zaradi insolventnosti, in
sicer kvalificirane finančne pogodbe,
v katere bo po moji oceni zaradi
svojih karakteristik sodilo precej
finančnih pogodb, kolikor bodo
izpolnjeni pogoji iz ZFPPIPP. Kot že
zgoraj omenjeno, opredeljuje člen
24. a citiranega zakona kvalificirane
finančne pogodbe, hkrati pa definira
tudi t. i. dogovor o izravnavi kot: 1 )
pogodbeni dogovor strank, vključen
v posamezni kvalificirani finančni
pogodbi ali sklenjen kot okvirni
dogovor v zvezi z določenimi vrstami

kvalificiranih finančnih pogodb, ki jih
bosta sklepali stranki dogovora, in 2)
ki vsebuje naslednja pravila, ki se
uporabljajo, če pogodbena stranka
postane insolventna ali nastane drug
položaj, ki po dogovoru o izravnavi
ali po kvalificirani finančni pogodbi
pomeni kršitev obveznosti pogodbe-
ne stranke (v nadaljnjem besedilu:
položaj kršitve): a) pravilo, da z

nastankom položaja kršitve kvalifici-
rana finančna pogodba velja za

razvezano ali da z nastankom tega
položaja druga pogodbena stranka
pridobi pravico odstopiti od te
pogodbe ali da z nastankom tega
položaja zapadejo vse obveznosti
pogodbenih strank, b) pravila o
izračunu izravnalne, tržne, likvidacij-
ske ali nadomestitvene denarne
vrednosti medsebojnih obveznosti
pogodbenih strank ob prenehanju
pogodbe ali predčasne dospelosti v

skladu s pogodbenim pravilom iz a)

točke, c) pravila o pretvorbi zneskov,
na katere glasijo obveznosti iz b)
točke, v isto valuto, če so izraženi v
različnih valutah, in d) pravila o

določitvi neto stanja denarne
obveznosti pogodbene stranke in
denarne terjatve druge pogodbene
stranke po izravnavi denarnih
zneskov, na katere se glasijo
obveznosti pogodbenih strank,
ovrednotenih po b) točki in preraču-
nanih po c) točki. Tako je treba pri
pravnih posledicah insolventnega
postopka na finančne pogodbe
upoštevati novo ureditev, ki velja za
kvalificirane finančne pogodbe v
prisilni poravnavi in stečaju, kolikor
ugotovimo, da finančno pogodbo
lahko klasificiramo kot kvalificirano
finančno pogodbo, ki vsebuje tudi
dogovor o izravnavi skladno z
ZFPPIPP. Zakon uvodoma določa, da
niti začetek postopka prisilne
poravnave niti potrjena prisilna
poravnava ne učinkujeta za dogovor
o izravnavi in za kvalificirano
finančno pogodbo, za katero se upo-
rabljajo pravila, določena v dogovo-
ru o izravnavi. Ključno pravilo, ki
velja kot posebnost v tem pogledu, je
naslednje: če po izravnavi medseboj-
nih pravic in obveznosti v skladu s
pravili, določenimi v dogovoru o
izravnavi, nastane neto denarna
terjatev druge pogodbene stranke
do insolventnega dolžnika, za to
terjatev učinkuje potrjena prisilna
poravnava. Slednje pomeni, da je z

novelo IC glede na dosedanji režim,
ki velja za vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe, na prvi
pogled prišlo do poslabšanja
položaja upnika, ki je z insolventnirn
dolžnikom sklenil finančno pogodbo,
vsaj kar zadeva »preostanek/
presežek« terjatve. Še vedno sicer
velja osnovni princip, da prisilna
poravnava (in njena potrditev) v

osnovi na pogodbo ne vpliva,
obenem je dodano pravilo pobota-
nja medsebojnih obveznosti, v skladu
s pravili dogovora o izravnavi (pri



vzajemno neizpolnjenih dvostranskih
pogodbah pride le do pobotanja
medsebojnih povračilnih zahtevkov
na podlagi odstopa od pogodbe s
strani insolventnega dolžnika),
vendar pa za preostalo denarno
terjatev druge pogodbene stranke
do insolventnega dolžnika (»prese-
žek«) potrjena prisilna poravnava
učinkuje. Podobno pri stečaju
ZFPPIPP določa, da začetek stečaj-
nega postopka ne učinkuje za
dogovor o izravnavi in za kvalificira-
no finančno pogodbo, za katero se
uporabljajo pravila, določena v
dogovoru o izravnavi, tudi pri stečaju
pa je ključno pravilo, ki določa, če
po izravnavi medsebojnih pravic in
obveznosti v skladu s pravili,
določenimi v dogovoru o izravnavi,
nastane neto denarna terjatev druge
pogodbene stranke do stečajnega
dolžnika, mora druga pogodbena
stranka to terjatev prijaviti v stečaj-
nem postopku in se plača iz razdeli-
tvene mase po pravilih tega zakona
o plačilu terjatev upnikov. Novela je
tudi pri stečaju privedla do poslabša-
nja pravnega (ne pa nujno tudi
ekonomskega) položaja upnika, ki je
s stečajnim dolžnikom sklenil
finančno pogodbo, kar zadeva
»preostanek/presežek« terjatve, saj
za preostalo denarno terjatev druge
pogodbene stranke do insolventnega
dolžnika (»presežek«) ne velja več
ugodnost kot pri vzajemno neizpol-
njenih dvostranskih pogodbah.

4. Sklepne misli

Ob koncu še opozarjam na medna-
rodni vidik finančnih pogodb - sle-

dnje se običajno oziroma pretežno v
bančni praksi sklepajo med subjekti,
ki so podvrženi različnim pravnim
redom z različnimi pravili. Tako
slovenski zakon o mednarodnem
zasebnem pravu in postopku določa,
da se za pogodbo uporabi pravo,
ki sta ga izbrali pogodbeni stranki,
vendar pa ne glede na pravkar
rečeno opozarjam tudi na kogentno
določbo ZFPPIPP, ki določa, da se za
pravne posledice postopka zaradi in-
solventnosti uporabi pravo države, v
kateri se ta postopek vodi, če ni v za-

Ločiti moramo
med postopkom

prisilne
poravnave

in stečajnim
postopkom.

konu za posamezen primer drugače
določeno. V nadaljevanju še zakon
določa, da se za pravne posledice
postopka zaradi insolventnosti za
medsebojne pravice in obveznosti
strank v dogovorih o izravnavi iz
drugega odstavka 24. a člena tega
zakona in dogovorih o izravnavi,
ki niso povezani s kvalificiranimi
finančnimi pogodbami, če vsebuje-
jo pravila iz druge točke drugega
odstavka 24. a člena tega zakona,
uporabi splošno pogodbeno pravo,
ki se uporabi za ta razmerja. Kolikor

finančna pogodba torej vsebuje do-
govor o izravnavi, velja pogodbeno
izbrano pravo (običajno prevladuje
angleško pravo). Iz zgoraj nave-
denega je jasno razvidno, da tudi
določitev prava, ki se bo uporabilo
v primeru postopka zaradi insolven-
tnosti, ni vedno enostavna, vendar,
če poenostavimo, bo običajno pri
finančnih pogodbah (vsaj poslih, ki
se sklepajo v mednarodnem poslova-
nju) prišlo do uporabe pogodbeno
izbranega prava, ki sta ga stranki
prostovoljno določili. Kakšna bo
nadaljnja uporaba finančnih pogodb
v praksi, zlasti glede na posledice,
ki so nastale s krizo zaradi ne dovolj
skrbne uporabe teh instrumentov v
preteklosti, je težko napovedati. Ne-
dvomno pa bodo finančne pogodbe
še naprej predstavljale pomemben
institut v medsebojnem poslovanju
finančnih entitet, zaradi česar bo tudi
njihova obravnava v postopkih zara-
di insolventnosti še kako pomembna.
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