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„PRAVNIK“, Ljubljana, br. 9-10, 1962. 

 

DOKAZ  DOBRE VERE 

V MEDNARODNEM 

PRAVU 
 

 

V nekem sporu, ki se je vodil pred United States Court of 

Appeals za District Columbia,  V zadevi tožeče stranke Montship 

Lines, Ltd. et al., proti Federal Maritime Board in ZDA, kjer 

so na strani tožnika sodelovala tudi nekatera jugoslovanska 

pomorsika podjetja, se je tožbeni zahtevek glasil na odpravo 

odločbe Federal Maritime Boarda, s katero je bilo naloženo 

vrsti tožnikov, da predložijo določene dokumente iz svojega 

poslovanja. Jugoslovanska podjetja so v sporu med drugim 

uveljavljala, da ne morejo predložiti zahtevanih dokumentov, 

ker bi s tem zagrešila kaznivo dejanje po čl. 218. 

Jugoslovanskega kazenskega zakona. Ameriško sodišče je 

tožbenemu zahtevku iz formalnih razlogov ugodilo, odpravilo 

odločbo in vrnilo Federal Maritirne Boardu. V svoji odločbi je 

omenilo tudi ugovore, ki so jih uveljavlala Jugoslovanska 

pomorska podjetja, pa tudi ugovore holandskih pomorskih 

podjetij, ki so bili slični ugovorom jugoslovanskih podjetij. 

Ta del odločbe se glasi: 

 

„Nekateri tožniki tuji ladjarji Jugoslavije in Nizozemske 

trdijo, da bi izročitev zahtevanih dokumentov, kakor to 

zahteva Board na podlagi paragrafa 21. (Shipping Act 1916), 

predstavljala kršitev njhovih nacionalnih predpisov. 

Sklicujejo se na določbe jugoslovanskega kazenskega zakonika 

in nizozemskega zakona o ekonomski konkurenci ter trdijo, da ti 

predpisi prepovedujejo izvršitev odločbe Boarda. Preden se 

lahko ugotovi, ali ti tuji zakoni dejansko prepovedujejo 

izročitev takih dokumentov kakor jih zahteva Board, in kakšne 

bi bile posledice, če bi ladjarji ravnali v skladu i odločbo 

Boarda, je potrebno,da ti tožniki dokažejo svojo dobro vero s 

tem, da poskusijo dobiti od svojih vlad oprostitev od teh 

prepovedi. Iz tega sledi, da morajo ti tožniki, če se bo od 

njih znova zahtevala izročitev dokumentov, že pred Boardom 

uveljavljati, da nacionalni zakoni ne dovoljujejo da bi se 

ravnali po odločbi Boarda. Tako bo lahko Board že v začetku 

postopka ugotovil, ali so tožniki v dobri veri poskušali 

dobiti oprostitev. Če to dokažejo bo moral Board odločiti, ali 

bo kljub temu zahteval, da izvršijo odločbo“. 

 

Po sodbi sodišca bi torej Board (ki se je med tem preformiral 

v Federal Maritime Commission) lahko ponovno izdal enako 
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odločbo, potem ko bi opravil nekatere formalnosti, ki ih je 

nakazalo sodišče v svoji sodbi. Na ta način bi naša pomorska 

podjetja prišla v položaj, da bi v dokaz svoje dobre vere 

morala zaprositi za dovoljenje, da smejo predložiti svoje 

dokumente tujemu organu, če•prav je to z našim kazenskim 

zakonom prepovedano. Federal Maritime Commission (FMC) sicer 

za enkrat še ni izdala za naša pomorska podjetja nove odločbe 

in je to vprašanje v našem primeru še odprto. Medtem pa je 

izdaila FMC tako odločbo že v nekaterih drugih primerih.Tako 

je npr. izdala FMC dne 5. 5. 1962 odločbo, s katero je 

naročila Mitsui Steamship Company, da izroči na vpogled uradu 

FMC najkasneje do 4. 4. 1962 vse dokumente v zvezi s prevozi 

konzerviranega blaga, kupljenega od Alfred Graf and Co. (Graf) 

Nurnberg Zahodna Nemčija, ki ga je •prepeljala Mitsui iz 

pristanišč Kalifornije v evropska pristanišča med Antwerpenom 

in Hamburgom v času od 1. januarja 1958 dalje. Podjetje bi 

moralo na podlagi te odločbe predložiti vsa pisma, telegrame, 

telexe in ostalo korespondenco, brez ozira nato, komu je bila 

poslana, ali od koga je bila prejeta, ter vse zapiske o 

telefonskih razgovorih, sestankih in drugih obvestilih o 

spredaj navedenih pošiljkah. Razen tega je bilo podjetju 

naložena predložitev potrdil o vkrcanju, obračunov prevoznin, 

uporabljenih tarif, izplačanih čekov, event. Drugih plačilnih 

potrdil itd. 

 

Najznačilnejša v odločbi je vsekakor določba, da se 

predložitvena obveza nanaša na vse zahtevane dokumente, brez 

obzira na to, kje se dokumenti nahajajo, t.j. tudi če, so izven 

ozemlja ZDA. V tej zvezi se ne bomo ukvarjali z vprašanjem, 

ali ima ameriška vladna agencija pravico zahtevati dokumente. 

ki se nahajajo izven ameriškega ozemlja (v zgoraj navedeni 

sodbi je sodišče zavzelo stališče, da Boardu taka pravica 

pripada), obravnavali pa bomo nekatere elemente v zvezi z  

»dobro vero«, na katere se   ta članek nanaša. 

V postopku proti Mitsui Lines je japonska ambasada 

protestirala proti taki odločbi, japonsko ministrstvo 

transporta pa je pismeno prepovedalo Mitsui Lines, da bi se to 

podjetje ravnalo po odločbi in izročilo tudi tiste dokumente, 

ki so izven ozemlja ZDA. V svojem dopisu z dne 20. marca 1962 

je japonski minister transporta napisal predsedniku Mitsui 

Lines naslednje: „Glede odločbe Federal Maritime Commiission 

od 5. marca 1962, osnovane na paragrafu 21, v spisu št. 918, 

Vam ukazujem, da ne izvršite odločbe v tistem delu, ki se 

nanaša na izročitev «dokumentov, ki se nahajajo izven ZDA 

...«. Navzlic tej prepovedi so imeli pravni zastopniki Mitsui 

Lines za potrebno, da se še enkrat obrnejo na ministra 

transporta s prošnjo za navedeno odobritev, da bi na ta način 

s ponovnim poskusom dokazali „dobro vero“ . Postopek je v tej 

zadevi še v tekn. 

 

V nekem drugem primeru te FMC naročila določenemu številu 

britanskih pomorskih podjetij, da predložijo razne dokumente, 

brez ozira na to, kje se ti dokumenti nahajajo. Ernest 
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Marples, britanski minister transporta, je pismeno zahteval od 

vseh prizadetih pomorskih podjetij, da odločbe ne izvršijo. 

Podjetja so ministrove dopise predložila FMC in se .sklicevala 

na to, da zaradi navedene prepovedi ne morejo izročiti 

zahtevanih dokumentov. Poročevalecc FMC (po postopku pri FMC 

se za vsako zadevo imenuje poročevavec, ki vodi postopek do 

izdaje odločbe) pa je zavrnil ta dokaz, pri čemer je skoraj 

doslovno citiral stališče sodišča v sodbi Montship Lines; on 

namreč ni smatral tak dopis ministra za zadosten dokaz „dobre 

vere“ przadetih pomorskih podjetij, izhajajoč s saliišča, da 

so podjetja lahko sama na-govorila ministra, da izda tako 

prepoved. Pomorska podjetja so se na to ponovno obrnila na 

britanskega ministra za transport zaradi izdaje dovoljena. Dne 

9. 3. 1962 so dobila od njega odgovor, v katerem jim sporoča, 

da  je vzel njihovo prošnjo v obravnavo, a da vlada Njenega 

Veličanstva smatra, da bi bila izročitev takih dokumentov v 

nasprotju z javnim interesom Združenega  kraljestva in da 

zaradi tega podjetja zahtevanih podatkov ne smejo izročiti. 

Tudi v tem primeru je postopek še v teku. 

 

Oba navedena primera se nekoliko razlikujeta od položaja ki 

bi nastal če bi bila zahteva za predložitev dokumentov 

postavljena jugoslovanskim podjetjem. Japonci in Britanci se 

namreč ne sklicujejo na pozitiven zakon, temveč na javni 

interes, mednarodno pravo in suverenost, medtem ko se naša 

podjetja opirajo na določbo našega kazenskega zakona, ki 

izročitev takih podatkov izrecno prepoveduje. Po našem mnenju 

bi japonska in britanska podjetja lahko dokazovala »dobro 

vero« s postopkom, ki so se ga poslužila. Mogoče je namreč 

zagovarati stališče, da ob pomanjkanju pozitivnih zakonitih 

predpisov tak primer lahko ocenjuje vlada ozir. pristojni 

resorni minister. V našem primeru pa obstoja zakonski predpis, 

ki predložitev zaupnih poslovnih podatkov izrecno prepoveduje. 

Nastane vprašanje, na koga naj bi se naše podjetje sploh 

obrnilo, da bi zadostilo zahtevi za izkaz »dobre vere«. Naša 

podjetja so v sodnem postopku Montship Lines sicer doistavila 

sodišču prevod čl. 218 kazenskega zakona, vendar je sodišče 

navzlic temu v sodbi zavzelo stališče, da je treba „dobro 

vero“ dokazati. Enako stališče je zavzela FMC tudi v obeh 

drugih, zgoraj navedenih pirimerih. Vprašanje, kako naj naša 

podjetja zadostijo zahtevi FMC in sodišča v zvezi z 

dokazovanjem „dobre vere“, ostane torej v našem primeru 

odprto. 
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