Spoštovani profesorji, asistenti in drugi pravni strokovnjaki,
v prilogi vam pošiljam pismo s pobudo za spremembo ustave, ki sem ga pred
kratkim poslal slovenskemu predsedniku dr. Danilu Türku.
V pismu sem mu na kratko predstavil skoraj osem-letno kalvarijo moje družine in
nemoč pravne države oziroma brezbrižnost ali celo strah tistih, ki so dolžni
skrbeti za spoštovanje ustave in drugih predpisov.
Odločil sem se, da bom kopijo pisma poslal tudi vsem pravnim strokovnjakom, ki
ste zaposleni na ljubljanski in mariborski pravni fakulteti. Iz pisma in številnih
dokumentov na moji spletni strani boste lahko sami razbrali, kako v praksi deluje
naš pravni sistem in kaj v praksi pomenijo osnovne ustavne pravice. Vem, da se
boste mnogi začudili, ali je vse to, kar je zapisano, sploh resnično in mogoče. Žal
vam moram odločno odgovoriti, da je vse to res in za vsako trditev imam
dokument, s katerim lahko kadarkoli dokažem, da vse zapisano drži.
Spoštovani, takšne so izkušnje navadnega smrtnika, ko se znajde v pravnem
močvirju, iz katerega kot vidite, ni izhoda. Prav zato vam v vednost in poduk
pošiljam pismo, da boste morda spoznali tudi tisto mračno plat pravnih norm, za
katero verjamem, da si niste niti v sanjah predstavljali, da je sploh v praksi
možna. Ob tem pa upam, da se bo morda vendarle kdo vprašal, kakšne pravne
strokovnjake, odvetnike, sodnike in druge pravnike vzgajate na vaših fakultetah
in kaj si dejansko v praksi dovolijo. Ob tem naj vam samo namignem primer
odvetnika Martina Kosmine in njegove partnerke Jagode Cujnik iz Domžal. Prvi se
je iz odvetnika „prelevil“ v trgovca, druga pa je bila pred odhodom v odvetništvo
zaposlena na domžalskem sodišču, prostore pa imata poleg sodišča.... Oba pa
imata po mojem prepričanju „največ zaslug“, da se celotna zgodba odvija tako
kot se. O njihovi vlogi pa so že pred leti „razpravljali“ na ljubljanskem tožilstvu....
Ob tem pa se sprašujem, koliko desetin pravnih strokovnjakov in koliko tisoč ur
dela so doslej porabili na različnih sodnih instancah za primer Šoštarič samo
zato, ker „nekateri“ od vsega začetka niso ali niso upali iskati rasnivce in pravice
ter delovati v skladu z sprejetimi pravnimi normami, ki jih tako ali drugače
sooblikujete prav vi in o njih poučujete svoje študente....
V primeru, da bi se kdo lotil podrobne analize, diplomske, magistrske ali kakšne
druge
teme,
sem
pripravljen
posredovati
tudi
druge
dokumente
(stanko.sostaric@guest.arnes.si), ki se jih je v teh letih nabralo za več
kilogramov.
Z odličnim spoštovanjem!
Stanko Šoštarič

