
So bila posojila v CHF toksična?  

Pred nekaj leti sva s profesorjem Boštjanom M. Zupančičem presenetila z oceno, da so 

posojila v švicarskih frankih (CHF) toksična in da je kršitve človekovih pravic 

prevaranih posojilojemalcev mogoče in smiselno popraviti s sprejemom zakona o 

konverziji teh posojil v evrske. Sva se motila? 
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Banke, ki so agresivno tržile posojila v CHF, so kmalu spoznale, da bodo morale vračati na 

sumljiv način pridobljen dobiček. Ker želijo vrniti čim manj, ne bodo sklenile sporazuma s 

posojilojemalci, njihova združenja pa z vsemi sredstvi preprečujejo, da bi prišlo do zakonske 

konverzije teh posojil v evrske. Posojilojemalci se po drugi strani vse bolj zavedajo, da se vsak 

od njih pred sodišči, rednimi, ustavnim in evropskima, ne more enakopravno meriti niti s 

posamezno banko, kaj šele z njihovim združenjem, ki se v Sloveniji kaže kot finančno močno 

in politično neverjetno vplivno. 

Razlika med obema pristopoma ni nujno tako velika, kot se zdi na prvi pogled. Sodišča lahko 

z nekaj aktivistične ustvarjalnosti, ki jo kaže vrhovno sodišče v zadnjem času, odločijo tako, 

da posojilne pogodbe ostanejo v veljavi, izničijo pa se samo nepravični pogoji, vsiljeni 

potrošnikom. Še v večji meri to velja za ustavno sodišče, na zadnji stopnji (evropsko sodišče 

za človekove pravice) pa tako ali tako lahko pride do sprejema pilotne sodbe, ki ima širše 

finančne in moralne posledice od zakona. Po drugi strani lahko zakonodajalec predpiše 



konverzijo kreditov na način, ki izključi posojila, pri katerih lahko prepričljivo izkažejo, da so 

bili kreditojemalci vsestransko poučeni o tveganjih. 

Neprizanesljive banke 

Sodišča v evropskih državah in sodišče Evropske unije so pri obravnavi posameznih primerov 

pokazala precejšnjo stopnjo empatije do posojilojemalcev, na primer s tem, da jih obravnavajo 

kot šibkejšo stranko in terjajo, da se temeljito prouči poštenost pogojev, o katerih se stranke 

niso posamično pogajale. Vendar pa ogromna večina posojilojemalcev, obubožanih ravno 

zaradi odplačevanja kredita v CHF, ne zmore niti začeti sodnih sporov, kaj šele da bi lahko 

vzdržala finančno breme, ki ga nosijo s seboj vse do Strasbourga. 

Neenak spopad dobiva biblijske razsežnosti, pri čemer ima posojilojemalec manj možnosti za 

uspeh, kot jih je imel David proti Goljatu. Ali naj bi bil ta spopad za potrošnike lažji in za banke 

težji v državah, ki nosijo ime socialne države, države socialne pravičnosti ali imajo v ustavi ob 

človekovem dostojanstvu tudi določbo o socialni funkciji lastnine? V državah, kjer so že bili 

sprejeti sistemski zakonski ukrepi (Madžarska, Hrvaška, Črna gora) in so jih banke izpodbijale, 

so ustavni sodniki poudarjali ravno navedene človekove pravice in ustavna načela kot podlago 

za odločen poseg zakonodajalca proti nepravičnemu podrejanju posojilojemalcev bankam. Na 

tej podlagi so ustavni sodniki zakon o konverziji ocenili kot sorazmeren poseg v pravice bank, 

ki je skladen z ustavo in evropskim pravom. Na Hrvaškem je celo nacionalna centralna banka 

pozitivno ocenila učinke konverzije za posojilojemalce, banke (redno odplačevanje posojil) in 

državo (stabilnost tržišča potrošniških posojil). 

Večkrat slišim, da se moramo obračati samo proti zahodu in da za nas ne more biti merodajna 

primerjava s Hrvaško, ki je še mlada članica EU in se še do danes ni prebila med države z 

evrom kot nacionalno valuto. Slednje je sicer res, toda to je še dodaten argument proti 

vsiljevanju posojil in devizne klavzule v CHF v Sloveniji. Če je v državi s kuno ali forintom 

vsaj do neke mere razumljivo zagotavljanje stabilnosti kredita s pomočjo CHF, to v Sloveniji 

ni upravičeno. Izraža namreč nezaupanje v evro kot nacionalno valuto, na katero je bila vezana 

že vrednost tolarja. 

Banke neprizanesljivo, ne glede na posledice za posojilojemalce (izguba doma, razpad družin, 

obubožanje potrošnikov, samomori), uveljavljajo lastne interese. Pri nasprotovanju zakonom 

o konverziji se sklicujejo na pravico do zasebne lastnine in načelo pravne varnosti, kot da nista 

najprej namenjeni človeku kot posamezniku in šele potem bankam, ki s posojili v CHF 

neupravičeno bogatijo na račun svojih komitentov. Po drugi strani se avtorji zakonov o 

konverziji, tudi v Sloveniji, zavzemajo za rešitve, ki upoštevajo pravice ene in druge strani, in 

za njihovo uravnoteženo sobivanje. Zato predlagajo povečanje (!) obresti na raven, ki je bila v 

času sklepanja posojilne pogodbe običajna za evrska posojila in je bila pomembno višja kot pri 

posojilih v CHF. Takšna konverzija ima velike možnosti, da prestane ustavnosodno oceno in 

preizkušnjo pred evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP), ki rado poudarja pomen 

ravnotežja (fair balance) med interesi, ki so v konfliktu. 

Pomanjkljivosti posojilnih pogodb v CHF, ki jih ugotavljajo sodišča, morda ne zadoščajo za 

sprejem zakona o konverziji. Zato je pomembno oceniti, kakšna je kakovost produkta, ki so ga 

banke tržile, in ali so ga tržile v dobri veri. Kazenske preiskave v Franciji so na primer razkrile, 

da so se banke zavedale, v kako tvegane vode porivajo posojilojemalce, ne da bi jih oskrbele z 

rešilnimi jopiči. V javnost je prišlo pričevanje o tem, kako je bila vodja poslovalnice znane 

francoske banke zamenjana, ker je nasprotovala neprimernemu posojilu v CHF. V Avstriji so 



imele največ zaslug za zgoden zaton teh kreditov potrošniške organizacije, ki so naredile tisto, 

kar bi morale banke: prikazale so, tudi grafično, kako usodno vpliva dvig vrednosti CHF na 

višino obveznosti posojilojemalca. V Financah (Simona Toplak) beremo o spraševanju 

nemških sodišč glede (ne)primernosti posojil v CHF. 

Ustavnopravno je nesprejemljivo posojilo v CHF, ki vodi, če citiram predlog zakona o 

konverziji, ki so ga predlagali poslanci skupščine Črne gore, do kreditnega »suženjstva«! S 

sužnjem označujejo tistega, ki dolga leta redno odplačuje posojilo, pa je njegov dolg v evrih 

višji, kot je bil na začetku. Črnogorski ustavni sodniki so prepričani, da je bila »država socialne 

pravičnosti« ne samo upravičena, temveč tudi dolžna vzpostaviti ravnotežje med interesi bank 

in potrošnikov, ki je bilo porušeno zaradi »ekscesnega« učinkovanja valutne klavzule v CHF. 

V Bolgariji ocenjujejo, da je šlo za fiktivno denominacijo posojil v CHF, katere namen je bil 

doseči visoke dobičke, ne da bi banke resnično trgovale v tej valuti. 

V Sloveniji so banke opozorilo centralne banke iz leta 2006 o tveganosti posojil v CHF za 

kreditojemalce(!) »upoštevale« tako, da so celotna tveganja prenesle nanje, ne da bi jih 

obvestile o svarilih centralne banke. To je okoliščina, zaradi katere lahko posojila v CHF 

ocenimo kot toksična. S prikazovanjem gibanja vrednosti CHF v preteklosti so banke ustvarile 

napačen vtis o tem, kaj lahko pričakujemo v prihodnje. Zato je cinično govoriti o svobodi 

posameznikovega ravnanja v primeru, ko je banka ponujala neprimeren produkt pod vnaprej 

določenimi nepoštenimi pogoji. Pri takšnem produktu pojasnilna dolžnost ne pomaga veliko: 

če jo banka opravi celovito, se namreč potencialen posojilojemalec ne bo odločil za najem 

posojila. Toksična posojila v CHF niso samo izraz neoliberalizma, temveč imajo značilnosti 

»grabežljivega« kapitalizma, ki je nezdružljiv s slovensko ustavno ureditvijo. 

Kako bo odločilo ESČP? 

Marsikje izvršilna oblast pasivno spremlja vojno med potrošniki in bankami, pri nas pa se je 

finančna ministrica večkrat izrazito postavila na stran močnejšega, torej tujih in domačih bank 

proti posojilojemalcem. Ne moremo kriviti potrošnika, da je napačno izbral, če mu je banka 

ponujala toksično posojilno pogodbo, na vsebino katere ni mogel vplivati. V posebej težkih 

razmerah so se znašli potrošniki, ki niso izpolnjevali pogojev za najem evrskega posojila. Res 

pa je, da so v Sloveniji posojila v CHF začele tržiti tuje banke, domače pa so jim z nekaj 

obotavljanja sledile, da ne bi ostale brez komitentov. 

Za sprejem zakona o konverziji najbolj prepričljivo govori časovni vidik. Spori med bankami 

in kreditojemalci trajajo izjemno dolgo in večina se jih sploh še ni začela. Veliko zadev se po 

večkrat vrača v ponovno sojenje. V več državah je prišlo do tega, da so sodišča postavila 

sodišču EU predhodno vprašanje; vsaj eno takšno vprašanje iz Slovenije še čaka na odločitev 

tega sodišča. Pri nas šele prvi primeri izpolnjujejo pogoje za vložitev ustavne pritožbe, ESČP 

pa še dolgo ne bo odločalo o slovenskih posojilih v CHF. Sodstvu grozi huda obremenitev z 

ogromnim številom sporov, ki bodo sproženi, če bo zavrnjen predlog o sprejemu zakona o 

konverziji. Čas dela za banke, ki prenašajo izterjavo obveznosti na institucije v tujini. Tudi 

zato, da bi jih bilo težje zajeti z zakonom o konverziji. 

Zakon je vsebinsko gledano lahko neke vrste poravnava med bankami in posojilojemalci. Ne 

rešuje namreč samo problemov posojilojemalcev, temveč vzdržuje pri življenju posojilne 

pogodbe in zagotavlja bankam soliden zaslužek. 



Banke grozijo z arbitražami na podlagi dvostranskih mednarodnih sporazumov in se ne menijo 

za stališče sodišča EU, da je takšno ravnanje v nasprotju s pravom Evropske unije, in tudi ne 

za priporočilo evropske komisije, naj članice EU odstopijo od takšnih sporazumov. Povsem 

drugače je seveda, ko gre za EKČP, saj je Evropska unija to konvencijo Sveta Evrope posvojila 

in napovedala svoj pristop k njej. 

Kot ustavni sodnik sem imel nekajkrat srečno roko pri napovedih prihodnjih ravnanj ESČP 

(sojenje v razumnem roku, izbrisani, svoboda izražanja), če država ne bo sama sanirala in 

sankcionirala kršitev konvencijskih pravic. V vseh naštetih primerih je prišlo (seveda z veliko 

časovno zamudo) do obsodbe s hudimi moralnimi in materialnimi posledicami. Ocenjujem, da 

je veliko možnosti za to, da bo prišlo do obsodbe tudi v zvezi s posojili v CHF. V tem primeru 

bo za kršitve človekovih pravic (varstvo premoženja, pošteno sojenje, pravica do učinkovitega 

pravnega sredstva in načelo sorazmernosti) pred ESČP moralno in materialno odgovarjala 

država, in ne banke. Torej bodo za grehe tujih bank plačevali slovenski davkoplačevalci. 

 


