poséstno nakazílo

oškodovánec kot tožílec

oškodovánec kot tožílec -nca -- -- m oško-

overítev -tve ž materialno dejanje, s katerim

dovanec, ki prevzame kazenski pregon, od
katerega je državni tožilec odstopil, s čimer
postane upravičeni tožilec S: subsidiárni
tožílec
oškodovánje úpnikov -a -- s pravo gospodarsko kaznivo dejanje, pri katerem storilec
kaznivega dejanja na prepovedan način
spravi kakšnega upnika v ugodnejši položaj
in povzroči veliko premoženjsko škodo
drugim upnikom
otròk -ôka m 1. oseba od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti, ki še ni pridobila
polne poslovne sposobnosti 2. mladoletni
prestopnik do dopolnjenega 14. leta, zoper
katerega ni dopusten kazenski ali prekrškovni postopek
otrôkova koríst -e -i ž pravni standard, ki
zajema vsa ravnanja, odločitve in ukrepe v
otrokovo dobrobit
otrôkove pravíce -ih pravíc ž mn. pravno
varovani interesi in upravičenja otrok,
da niso deležni kakršnega koli razlikovanja
ali kaznovanja zaradi izražanja mnenj in
prepričanj svojih zakonitih zastopnikov,
pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki na
vseh ravneh pa so glavno vodilo otrokove
koristi
otrôkovi stíki -ih -ov m mn. pravica otroka, da
vzdržuje stike s svojimi starši in drugimi
osebami, na katere je navezan in z njimi
družinsko povezan S: pravíca do stíkov
otrôkov zaúpnik -ega -a m oseba, ki ji otrok
zaupa in si jo sam izbere za pomoč pri
izražanju svojega mnenja v zadevah, v
katerih je udeležen

glede na vrsto dokumenta in predmeta
postopka pristojno sodišče, notar ali
upravni organ za namen dokazovanja potrdi
pristnost podpisa, istovetnost podpisnika,
skladnost kopije z izvirnikom ali drugo
lastnost, za katero zakon določa oblastno
potrditev
ovíranje trgovíne -a -- s ukrep ali posledica
ukrepa ali ravnanja, ki negativno vpliva
na potek trgovanja, zlasti na trgovino med
državami

pákt za stabílnost in rást -a -- -- -- -- m v pravu

zapustniku ne deduje eden od njiju in tudi
ne njuni potomci
óžja družína -e -e ž ▶ družína

EU dogovor med državami članicami EU

za ohranjanje stabilnosti ekonomske in
monetarne unije

óžji družínski člán -ega -ega -a m v medicinskem

pámetna sánkcija -e -e ž v mednarodnem pravu ▶

pravu pacientov zakonec, zunajzakonski

usmérjena sánkcija

partner, partner iz istospolne skupnosti,
starši, posvojitelji, stari starši, otroci ali
posvojenci, vnuki ter bratje in sestre, ki
imajo pravico do nadomestnega odločanja
v zakonsko določenih primerih

panašíranje -a s proporcionalni volilni sistem,
po katerem lahko volivec glasuje za različne
kandidate na različnih kandidatnih listah

pánožna kolektívna pogódba -e -e -e ž ▶
kolektívna pogódba dejávnosti

papírnata valúta -e -e ž v ekonomiji denarni

ovíranje urádne osébe pri délu -a -- -- -- -- s

sistem, v katerem vrednost denarja ni
odvisna od vrednosti nekega blaga
papírnati denár -ega -ja m v ekonomiji ▶ bánkovec

kaznivo dejanje, ki ga izvrši, kdor uporabi

ali ustrahovanje z namenom, da bi vplival
na opravljanje uradnih dolžnosti uradnih
oseb v pravosodju, v organih odkrivanja in
pregona v zvezi s kazenskim postopkom

ovíra za sklenítev zakónske zvéze -e -- -- --- ž ▶ zadŕžek za sklenítev zakónske zvéze

ovíra za vstòp -e -- -- ž ovira, ki gospodarskim
družbam ali posameznikom otežuje ali
onemogoča prihod na določeno tržišče ali
trg delovne sile

ozémeljska celovítost -e -i ž v mednarodnem

pravutemeljno načelo, ki varuje suverenost
države nad njenim celotnim ozemljem
S: v mednarodnem pravu ozémeljska nèdotakljívost, v mednarodnem pravu teritoriálna
nèdotakljívost

ozémeljska nèdotakljívost -e -i ž v mednarodnem
pravu▶ ozémeljska celovítost

ozémeljska suverénost -e -i ž v mednarodnem
pravuvrhovna oblast države nad svojim

ozemljem, stvarmi in ljudmi na njem, ki ji
načeloma zagotavlja izključno jurisdikcijo
S: teritoriálna suverénost

otròk s posébnimi potrébami -ôka -- -- -- m

otrok, ki zaradi svojih primanjkljajev, ovir,
motenj v razvoju uživa posebno pravno
varstvo
otróški dodátek -ega -tka m dopolnilni
družinski prejemek za preživljanje, vzgojo
in izobraževanje otroka, kadar dohodek na
družinskega člana ne presega določene meje
otróško právo -ega -a s pravo, ki ureja razmerje
med starši in otroki
otvorítvena bilánca -e -e ž bilanca stanja, ki
izkazuje stanje sredstev in obveznosti do
virov sredstev stečajnega dolžnika na dan
začetka stečajnega postopka
ovádenec -nca m oseba, zoper katero je vložena
kazenska ovadba
ovadítelj -a m oseba, ki vloži kazensko ovadbo

ozémeljsko enôtna držáva -- -e -e ž ▶
unitárna držáva

oznáčba porêkla -e -- ž ime regije, kraja ali

države, s katerim se označujejo proizvodi,
katerih kakovost in lastnosti so pretežno ali
izključno posledica določenega geografskega
območja z njemu lastnimi naravnimi ali
človeškimi dejavniki
označítev mêje -tve -- ž določitev poteka
urejene meje v naravi z mejniki na podlagi
podatkov zemljiškega katastra, ki jo izvede
geodetsko podjetje
óžja akrescénca -e -e ž pripad dednega deleža
odpadlega dediča dedu ali babici zapustnika
ali liniji enega ali drugega v primeru, ko po
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parafíranje mèdnárodne pogódbe -a -- -- s

faza v postopku sklepanja mednarodne
pogodbe, v kateri strani z zapisom začetnic
imen in priimkov vodij pogajalskih delegacij
neposredno pod besedilo mednarodne
pogodbe potrdijo doseženo soglasje glede
dogovorjenega besedila
parafiskálna dajátev -e -tve ž obvezno plačilo
družbenim organom in organizacijam, ki ni
davek, npr. članarine zbornicam, poslovnim
združenjem
parastatálno premožênje -ega -a s premoženje v posredni lasti države
páravojáška skupina -e -e ž oborožena
skupina, ki sodeluje v sovražnostih zunaj
oboroženih sil države
parcéla -e ž strnjeno zemljišče, ki leži znotraj
ene katastrske občine in je v zemljiškem
katastru evidentirano z mejo in označeno

P
paciènt -ênta m v medicinskem pravu bolnik ali drug
uporabnik zdravstvenih storitev v odnosu
do zdravstvenih delavcev ali izvajalcev
zdravstvenih storitev ne glede na svoje
zdravstveno stanje

paciêntove dolžnósti -ih -i ž mn. v medicinskem

pravu pacientova zaveza do zdravnika in
zdravstvenih delavcev v postopku zdravljenja zaradi doseganja kakovostne in varne
zdravstvene oskrbe

paciêntove pravíce -ih pravíc ž mn. v medicinskem
pravu pravice, zagotovljene pacientom v

javnem ali zasebnem zdravstvu, do spoštovanja samostojnosti pri odločanju o lastni
zdravstveni oskrbi, zasebnosti, varstva
osebnih podatkov, enakopravnosti in
varnosti, varstva največje zdravstvene
koristi in obveščenosti
pacta sunt servanda -- -- -- [pákta sunt
servánda]
▶ dolžnóst izpolnítve
obvéznosti
pactum reservati dominii -- -- -- [páktum
rezerváti domínii]
▶ pridŕžek lastnínske pravíce

parcélna števílka -e -e ž številka, ki je sestavni

škem katastru
parentéla -e ž zapustnikovi predniki, ki so po
stopnji sorodstva enako oddaljeni od zapustnika in vseh njihovih potomcev, razen prve
parentele, v kateri je zapustnik sam prednik in
jo sestavljajo zapustnikovi potomci S: zárod
parentélni sistém -ega -a m sistem dedovanja
po načelu izključnosti, pri katerem sorodniki
iz oddaljenejše parentele ne morejo
dedovati, če obstaja sorodnik iz bližje
parentele, ki more in hoče dedovati
poséstno nakazílo -ega -a s do leta 2003 pooblastitev tretje osebe, da namesto v imenu izročitelja odslej poseduje premično stvar
v imenu pridobitelja

padajóče mêjne korístnosti -ih -ih -- ž mn.

v ekonomiji zmanjševanje zadovoljstva ob
potrošnji dodatne enote dobrine ali storitve
pákt -a m v mednarodnem pravu mednarodna
pogodba, ki navadno ureja pomembnejša
vprašanja, zlasti politična, vojaška
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