
Pred vami je statut Frančiškovih otrok in mladine v Sloveniji. V njem so zapisana 
osnovna načela našega delovanja. 

Statut 

Poglavje 1: Narava 

1. Frančiškovi otroci (FO) so skupine otrok, Frančiškova mladina (FRAMA) pa 
bratstva mladih ljudi, ki se čutijo poklicani od Svetega Duha, da bi v bratstvu živeli 
krščanstvo v luči sporočila svetega Frančiška Asiškega in poglabljali svojo 
poklicanost znotraj Frančiškovega svetnega reda (FSR). 

2. FO in FRAMA spadajo v Frančiškovo družino kot del FSR in ima Vodilo FSR za 
pripomoček, ki navdihuje v njih rast lastne krščanske in frančiškovske poklicanosti – 
bodisi posamezno ali v skupinah. 

3. Ker FO in FRAMA spadajo v Frančiškovo družino, je pastoralna in duhovna 
asistenca zaupana Prvemu Frančiškovemu redu in Regularnemu tretjemu redu 
(RTR). Več o tem v Pravilniku o duhovni asistenci! 

4. V uvidu, da so FO in FRAMA življenjsko in vzajemno povezani s FSR, ki je še 
posebej odgovoren zanje, je bratsko spodbujanje zaupano FSRju. 

5. Skupine FO in bratstva FRAMA so organizirane v skupine in bratstva na dveh 
ravneh: krajevno in narodno. Vsaka od skupin FO in bratstev FRAMA je povezana z 
bratstvom FSR na istem nivoju. 

6. FO združujejo osnovnošolske otroke, FRAMA pa je odprta za mlade katoličane – 
dekleta in fante, med 14. in 30. letom, ki iščejo svojo lastno identiteto in način 
življenja. 

7. FO in FRAMA se ravna po splošnem cerkvenem pravu, Generalnih konstitucijah 
FSR in tem Statutu, ki ga je potrdil narodni svet FSR.. 

8. Narodni svet FO in FRAME je zadolžen, da pojasnjuje primere in išče rešitve v 
posameznih primerih, ki v Statutu niso omenjeni. Takšne rešitve so v veljavi do 
naslednjega narodnega kapitlja FO in FRAME. 

9. Ime Frančiškovih otrok in Frančiškove mladine v Sloveniji je: Frančiškovi otroci in 
Frančiškova mladina Slovenije (skrajšano ime FO in FRAMA). Sedež FO in FRAMA 
Slovenije je 1000 LJUBLJANA, Prešernov trg 4. 

Poglavje 2: Življenje in delovanje 

Skupine FO in bratstva FRAMA naj sledijo evangeliju našega Gospoda Jezusa 
Kristusa na način življenja svetega Frančiška Asiškega. Tako si prizadevajo za: 



 dejavno vključevanje v življenje krajevne Cerkve in bogoslužna opravila, s tem, da so 
odprti za vse oblike njenega služenja in pastorale, v odkritem dialogu s škofi in 
duhovniki. 

 pospeševanje dialoga z drugimi skupinami v Cerkvi z namenom, da bi se 
medsebojno bogatili in da bi lahko učinkovito služili Cerkvi in družbi. 

 premišljevanje Svetega Pisma in pričevanje lepote in veselja evangeljskega življenja 
vsem ljudem. 

 odgovorno in nesebično posvečanje oblikam prostovoljnega dela v službi človeka, po 
zgledu Device Marije in svete Klare Asiške. 

 udeležbo pri zakramentalnem življenju Cerkve, posebej Evharistije in naj se pridružijo 
liturgični molitvi Božjega ljudstva. 

 obliko razvedrila, ki priča o veselem izkustvu bratskega življenja. 
 spoštovanje vsega ustvarjenega - življenja od spočetja in v vseh okoliščinah do smrti 

ter neživih stvari, tako kot jih je spoštoval sv. Frančišek Asiški in tako sodelujejo pri 
naporih za preprečevanje onesnaževanja in trudu za ohranjanje naravnih bogastev. 

Predvsem bratstva FRAMA si prizadevajo da: 

 v življenju iščejo ravnovesje v odnosu do časnih dobrin in zavzamejo jasno stališče 
do ideologij in pristopov, ki poveličujejo materializem nad človeškimi in verskimi 
vrednotami in dovoljujejo izkoriščanje ljudi. Zavezanost čistosti srca naj jih dela 
svobodne za ljubezen do Boga in bližnjega. 

 se v duhu blagrov trudijo, da bi svoja srca očistili vsake nagnjenosti in poželjivosti po 
posesti in oblasti. 

 da skupaj z ljudmi dobre volje gradijo bolj bratski in evangeljski svet. Zato naj 
izpolnjujejo dolžnosti do države in se strokovno izobražujejo. V duhu služenja naj 
sprejemajo socialne in civilne odgovornosti. 

 kot nosilci miru naj se zavedajo, da ga je potrebno neprestano graditi z dialogom. 
Sodelujejo naj z gibanji in institucijami, ki delajo za mir in zavračajo nasilje. 

Poglavje 3: Formacija 

10. Rast v FO in FRAMI poteka s pomočjo programov, metod in vsebin, ki jih določi 
narodni kapitelj FO in FRAME. 

FO 

11. Po 6 mesečnem obiskovanju skupine FO lahko otrok, ki je dopolnil 6 let, da 
obljubo Frančiškovih otrok. S tem postane uradni član FO. V času do obljube otrok 
spoznava življenje svetega Frančiška in posledično življenje z Jezusom. Primernost, 
da otrok izreče obljubo, ugotovijo animatorji FO v krajevni skupini FO. 

12. Obljuba FO nima pravnih posledic. Otroci jo izrečejo (med mašo ali besednim 
bogoslužjem) v smislu obnovitve krstnih obljub. Obljuba se obnovi vsako leto. 

13. Besedilo obljube FO in sam obred je v zapisna v Obredniku. 

14. Posebno znamenje FOP v Sloveniji je tau, ki ga prejme posameznik ob obljubi. 



FRAMA 

15. Pot poklicanosti FRAME je navadno sestavljena iz naslednjih stopenj: čas 
uvajanja (iniciacije), čas vzgoje (formacija) in čas pripadnosti FRAMI. 

16. Čas uvajanja v FRAMO je obdobje iskanja, vzpostavljanja stikov, približevanja in 
sprejemanja, ki doži svoj vrh z odločitvijo za obdobje vzgoje. Dolžina tega obdobja je 
lahko med 3. in 6. meseci, glede na presojo krajevnega sveta. Mlad človek, ki prihaja 
iz FO v FRAMO, je oproščen uvajanja. 

17. Pisno prošnjo za vstop v obdobje formacije FRAME naslovi kandidat na 
predsednika krajevnega bratstva FRAME. Pogoji za vstop so: biti katoličan, živeti v 
občestvu s Cerkvijo in pošteno moralno življenje. Svet bratstva odgovori kandidatu na 
njegovo prošnjo in o tem obvesti krajevno bratstvo. 

18. Čas vzgoje je čas spoznavanja in življenja po evangeliju po vzoru svetega 
Frančiška Asiškega v bratstvu FRAME, preučevanje Statuta, Način Frančiškove 
poklicanosti in Obrednika. To obdobje naj ne traja manj kot pol leta; dolžino določita 
svet bratstva in sam kandidat, vsekakor pa naj ne bo daljše od enega leta. Na 
začetku tega obdobja kandidat dobi znamenje FRAME. Znamenje določi krajevno 
bratstvo samo. 

19. Prošnja za opravljanje obljube v FRAMI mora kandidat v pisni obliki oddati 
predsedniku krajevega bratstva. Odda se lahko šele, ko je obdobje, ki je določeno za 
vzgojo, zaključeno. Svet bratstva odloči (s tajnim glasovanjem) o prošnji, uradni 
odgovor pošlje kandidatu ter obvesti bratstvo. 

20. Obljuba FRAME, ki jo posameznik da za eno leto, je uradno dejanje, s katerim se 
mlad človek popolnoma včleni v bratstvo. Če je mogoče, naj bo obred obljub združen 
s sveto mašo. Obred obljub je opisan v Obredniku. Znamenje FRAME, ki ga prejme 
posameznik ob obljubi, je tau. 

21. Obljuba označuje začetek obdobja, ki je namenjeno poglabljanju lastne 
poklicanosti, odkrivanju in prevajanju navdihov iz Vodila FSR v vsakdanje življenje – 
z namenom, da se preveri lastna poklicanosti in najde ustrezen odgovor na Božji klic. 

22. Ker je FRAMA pot poklicanosti in čas preverjanja, je po svoji naravi časovno 
omejena. Članstvo v njej se zaključi, ko je poklicanost preverjena ali ko oseba 
dopolni 30 let. Po 30 letu posameznik nima več pasivne volilne pravice. Narodni in 
mednarodni predstavniki, ki so bili izbrani preden so dopolnili 30 let, lahko dokončajo 
svoj mandat. 

23. Obljuba FSR zaključi in izpopolni obljubo FRAME in mladega človeka ne izključi 
iz bratstva FRAME. V odnosu do FRAME ima obljuba FSR enake posledice kot 
obljuba FRAME. 



Poglavje 4: Organizacija 

Krajevne skupine FO 

24. Krajevne skupine FO so osnovne celice, kjer se srečujejo otroci in spoznavajo 
življenje svetega Frančiška in svete Klare. Skupine se srečujejo vsaj enkrat mesečno. 
Srečanja so sestavljena iz molitve, izobraževanja, pesmi, igre, druženja. Srečanja 
pripravijo in vodijo animatorji FO skupaj z duhovnim asistentom (prim. 1. poglavje, 
točka 3.). Animatorji FO so laiki, ki so člani FSR ali FRAMA in člani ustanov 
posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, katerih temeljna vodila in 
konstitucije vsebujejo duhovne prvine frančiškovske duhovnosti. Ostali laiki ne 
morejo samostojno voditi skupine. 

25. Posamezne skupine FO vodijo kroniko skupine in knjigo članstva. V kroniko 
vpišejo pomembnejše dogodke v skupini, v knjigo članstva se vsako leto vpišejo 
seznami otrok z obljubami FO in seznam neformalnih članov FO. Seznam naj 
vključuje ime, priimek, naslov, rojstni datum, god in datum obljube. Kopije seznamov 
skupine posredujejo Narodnemu svetu FO in FRAMA Slovenije. 

Krajevno bratstvo FRAMA 

26. Krajevno bratstvo FRAMA je osnovna celica, prostor, kjer se sestre in bratje 
srečujejo in izkušajo krščansko življenje v luči sporočila svetega Frančiška Asiškega 
in svete Klare. Bratstvo se srečujejo vsaj enkrat mesečno, da bi skupaj živeli odnos z 
Bogom in med seboj. Nujno je, da srečanje vsebuje tako trenutke molitve in 
oblikovanja, kot trenutke delovanja in druženja. Srečanja morajo biti pripravljena tako, 
da vodijo bratstvo FRAMA v Frančiškovo družino (1. 2. in 3. red) in v krajevno 
Cerkev. 

27. Krajevno bratstvo FRAME ustanovi narodni svet FRAMA skupaj s krajevnim/ 
(pokrajinski) svetom FSR. Obveščen mora biti tudi provincialni minister prvega reda 
(ali TOR), ki mora poskrbeti za duhovno asistenco. Da je bratstvo vzpostavljeno, 
mora imeti vsaj pet članov z obljubo FRAMA. Poročilo o ustanovitvi bratstva mora biti 
v arhivu bratstva, kopija pa na svetu FSR. 

28. Vsako krajevno bratstvo FRAMA mora biti v življenjski in vzajemni skupnosti s 
krajevnim FSR od katerega pričakuje tudi bratsko spodbujanje in s katerim izmenjuje 
predstavnike v svetih (bratski animator in predstavnik FSR je lahko ena in ista 
oseba). 

29. Krajevni bratstvo FRAMA vsako leto izvoli svet bratstva, ki ga sestavljajo 
predsednik, podpredsednik in vsaj en svetovalec (glede na potrebe vsakega 
posameznega bratstva, se lahko dodajo še več svetovalcev), in ki animira in vodi 
redno srečanja bratstva. Izvoljeni so lahko tisti, z obljubo FRAME in so se udeležili 
duhovnih vaj FRAME (ali drugih duhovnih vaj s strani bratov in sester Frančiškove 
karizme) in vsaj ene dejavnosti organizirane s strani NS FRAME. Za vsako službo si 
lahko izvoljen samo trikrat zapored. Volijo lahko vsi sestre in bratje bratstva z obljubo 



FRAME. Poleg tega sta člana sveta tudi predstavnik FSR in duhovni asistent. 
Predsednik, ali v njegovi odsotnosti predstavnik, ki ga določi svet, predstavlja 
bratstvo FRAME v svetu krajevnega bratstva FSR. 

30. Narodni svet FO in FRAMA ima pravico v primeru nedelovanja krajevnega sveta 
le-tega sveta. 

31. Narodni svet FO in FRAMA ugotavlja delovanje in nedelovanje krajevnega 
bratstva ter lahko v primeru nedelovanja ali premajhnega števila sester in bratov 
(manj kot tri) krajevno bratstvo razpusti v sodelovanju s krajevnim/pokrajinskim 
svetom FSR. 

Narodno bratstvo FO in FRAMA 

32. Narodno bratstvo je sestavljeno iz vseh skupin FO ter bratstev FRAMA, ki 
obstajajo na področju narodnega bratstva FSR. Animira in vodi ga narodni svet (NS), 
ki ga sestajajo predsednik, podpredsednik in pet svetovalcev – vsi izvoljeni na 
narodnem kapitlju za obdobje treh let. Če je potrebno, lahko narodni kapitelj doda 
druge člane, ki lahko volijo le, če so bili izvoljeni na kapitlju. Poleg tega so člani 
narodnega sveta tudi predstavnik narodnega sveta FSR in narodni duhovni asistenti 
(po eden iz vsake od treh vej Frančiškovega prvega reda). K udeležbi v NS se lahko 
povabi tudi predstavnice sester, ki deležijo na Frančiškovi karizmi. Predsednik ali v 
njegovi odsotnosti namestnik, ki ga izbere svet, zastopa narodno bratstvo FO in 
FRAMA v svetu narodnega bratstva FSR. 

33. Posebne naloge narodnega sveta FO in FRAMA so: 

 izvedba srečanj za skupine FO in bratstev FRAME; 
 priprava dni Frančiškove duhovnosti za člane FO in FRAMA; 
 skrb za vzgojo animatorjev skupin FO in bratstev FRAMA; 
 informiranje širše javnosti o FO in FRAMA; 
 razpravljati in potrditi letno poročilo predsednika Narodnega sveta FO in FRAMA, 
 podpirati in potrjevati nastajanje in delovanje skupin FO in bratstev FRAMA, 
 ohranjati in neprestano pospeševati stike in sodelovanje s celotno Frančiškovo 

družino, posebno še s FSR, s pomočjo skupnega načrtovanja in pobud; 
 v roku 6. mesecev izvoliti novega predsednika oz. novega člana Narodnega sveta FO 

in FRAMA do konca tekočega mandata, kadarkoli trenutni predsednik oz. član iz 
kakršnegakoli vzroka ne more več izvrševati svoje funkcije. Če v obdobju med dvema 
sklicema Narodnega sveta odpovedo več kot trije člani, mora Narodni svet FO in 
FRAMA sklicati Volilni kapitelj FO in FRAMA; 

 dati letno poročilo Narodnemu svetu FSR o delu in stanju FO in FRAMA. 

34. Narodni svet FO in FRAMA se sestaja vsaj štirikrat letno. Sklicuje ga predsednik 
FO in FRAMA. 

35. Narodni kapitelj FO in FRAMA se srečuje vsaj enkrat letno; predseduje mu 
predsednik FO in FRAMA. Volilni kapitelj FO in FRAMA se skliče vsaka tri leta, vodi 
ga narodni predsednik FSR ali njegov namestnik. Aktivno volilno pravico na volilnem 



kapitlju imajo: narodni svet FO in FRAMA ter po dva predstavnika iz skupine FO 
(animatorja) in iz bratstev FRAME, ki imajo obljubo FRAME ali FSR. pasivno volilno 
pravico pa imajo vsi FO animatorji ter sestre in bratje iz FRAME, ki imajo obljubo 
FRAME ali FSR in niso starejši od 30 let. Pri volitvah tako narodni duhovni asistenti 
FO in FRAME kot predstavnik FSR nimajo ne aktivne ne pasivne volilne pravice. 

Kapitelj FO in FRAMA 

36. Kapitlji na katerikoli ravni so sklicani s strani njihovih svetov; njihov namen je 
pospeševati bratsko življenje, skupno odločanje kot tudi človeško, krščansko in 
frančiškovsko rast. Kapitelj mora biti sklican vsaj šest mesecev pred kapitljem 
(določen mora biti kraj, datum in ura srečanja). Kapitelj krajevnega bratstva mora biti 
sklican vsaj en mesec prej. 

37. Narodni svet FO in FRAMA določi skupino, ki poskrbi za pripravo narodnega 
kapitlja (razpošiljanje materialov, vabil, tehnična izvedba …). 

Volitve 

38. Volilni kapitelj FO in FRAMA je sklepčen, če so ob uri sklica navzoči delegati iz 
najmanj polovice delujočih skupin FO in bratstev FRAMA. Po preteku 30 minut je 
kapitelj sklepčen, če so navzoči delegati iz vsaj petine skupin. Če tudi ta pogoj ni 
izpolnjen, mora Narodni svet FO in FRAMA ponovno sklicati volilni kapitelj FO in 
FRAMA. 

39. V začetku volitev se preveri navzočnost članov kapitlja FO in FRAME in se določi 
absolutna večina (vsaj polovica plus en glas navzočih). 

40. Duhovni asistenti pri volitvah in v stvareh finančne narave nimajo ne volilne ne 
pasivne volilne pravice. 

41. Pred volitvami za posamezne službe predsednik volilnega kapitlja povabi volivce, 
ki imajo aktivno volilno pravico, da naredijo kandidatno listo za službe. Nominacija 
kandidatov je le informativnega značaja. Volitve, kjer je seznam kandidatov zaprt in 
vnaprej določen, so neveljavne. 

42. Volitve predsednika, podpredsednika in petih članov Narodnega sveta potekajo v 
treh sklopih: 

 V prvem sklopu volitev se izvoli predsednik Narodnega sveta FO in FRAMA. 
 V drugem sklopu volitev se izvoli podpredsednika Narodnega sveta FO in FRAMA. 

Če je predsednik animator skupine FO, naj bo podpredsednik član FRAMA. Če je 
predsednik član FRAMA, naj bo podpredsednik animator skupine FO. 

 V tretjem sklopu volitev se izvoli pet članov Narodnega sveta FO in FRAMA. 

43. Za izvolitev predsednika in podpredsednika na katerikoli ravni je potrebna 
absolutna večina (vsaj polovica plus eden glas navzočnih na tajnih volitvah). Po dveh 



neuspelih krogih, se v tretjem krogu volitev odloča med tistima dvema kandidatoma, 
ki sta v predhodnih krogih dobila največ glasov – če je takih kandidatov več, se izbira 
med najstarejšima po obljubi FRAMA oz. po starosti, če imata obljubo enako časa. 
Če je tudi po tretjem krogu izid izenačen, je izvoljen tisti, ki je starejši po obljubi. 

44. Za tretji sklop volitev velja, da so izvoljeni tisti trije iz posameznih regij, ki so dobili 
največ glasov (glede na ostale iz njihove regije), ter potem še dva, ki sta imela največ 
glasov (neodvisno od tega iz katere regije prihajata).. 

45. Predsednik in svetovalci so lahko izvoljeni največ za dva sledeča si mandata. 
Službe predsednika, podpredsednika, tajnika na isti ravni so nezdružljive. 

46. Predsednik na katerikoli ravni koordinira dejavnosti bratstva, sklicuje in vodi 
srečanja sveta in predstavlja bratstvo pred drugimi bratstvi in organizacijami. 
Neposredno je dogovoren za delovanje Narodnega sveta FO in FRAMA ter posredno 
za delovanje vseh skupin FO in bratstev FRAMA. Odgovoren je za povezovanje s 
skupinami Frančiškovih otrok in mladine v Evropi in v svetu. 

47. Podpredsednik sodeluje s predsednikom pri izpolnjevanju njegovih dolžnosti, 
izpolnjuje naloge, ki so mu zaupane s strani sveta ali kapitlja, nadomešča 
predsednika med njegovo odsotnostjo ali začasno zadržanostjo in prevzame njegove 
dolžnosti, ko je njegovo mesto izpraznjeno. 

48. Med ostalimi petimi svetovalci se na prvem srečanju NS razdelijo naslednje 
vloge: 

 Zapisnikar izdela zapisnike srečanj, skrbi za arhiv bratstva in za korespondenco. 
Skupaj s predsednikom podpisuje uradne zapisnike bratstva. 

 Blagajnik popisuje in hrani zapise glede materialnih stvari in poroča o tem svetu. 
Skupaj s predsednikom podpisuje finančna poročila bratstva. 

 Odgovorni za vzgojo, skupaj s svetom, koordinira dejavnosti formacije bratstva in 
razširja formacijo bratov na različnih stopnjah oblikovanja. 

 Odgovorni za posamezne regije – skrbijo za komunikacijo s skupinami FO in bratstvi 
FRAME v njim zaupani regiji. 

 Odgovorni za medije – skrbi za navzočnost FO in FRAME v medijih, obvešča medije 
o posameznih projektih in dogajanju FO in FRAMA na raznih ravneh. 

49. Svetovalci so na kapitlju izvoljeni za opravljanje nalog, ki so jim poverjene. Skupaj 
s predsednikom in namestnikom predsednika so odgovorni za animacijo in vodenje 
bratstva. 

50. Novi Narodni svet začne opravljati svojo funkcijo takoj, ko je izvoljen. 

51. Dokument o izvršitvi volitev Narodnega sveta FO in FRAMA se naredi v dveh 
enakih izvodih. Podpišeta ga predsednik narodnega volilnega kapitlja FO in FRAMA 
in tajnik volilnega kapitlja FO in FRAMA. En izvod se posreduje Narodnemu svetu 
FSR. 



52. Primopredaja se izvrši na prvem srečanju novo izvoljenega Narodnega sveta. 

Bratski animator 

53. Bratski animator (iz FSR) išče najboljše možne poti za vzgojo vitalnosti skupin FO 
in bratstev FRAMA, pripravljen je deliti svojo izkušnjo življenja po evangeliju z 
mladimi sestrami in brati, in jim pomaga na poti človeške in duhovne rasti. 

54. O delovanju FO in FRAMA poroča krajevnemu bratstvu FSR na ustrezni ravni. 

Duhovni asistent 

55. Duhovni asistent (za katerega zaprosi narodni svet FO in FRAMA provincialne 
ministre vseh treh vej prvega Frančiškovega reda) je priča frančiškovske duhovnosti 
in bratske naklonjenosti do sester in bratov FRAMA; skrbi za zvestobo članov 
FRAME Frančiškovi karizmi, občestvu s Cerkvijo in edinost Frančiškove družine, 
posebej sodeluje pri vzgoji bratov. 

56. Narodni duhovni asistent FO in FRAME je izbran po krožnem sistemu izmed 
provincijskih duhovnih asistentov. 

57. Delovanje duhovnih asistentov je opisano v pravilniku za duhovno asistenco v 
FSR in FRAMA. 

Materialna sredstva 

58. FRAMA ima pravico zbirati in posedovati materialna sredstva, do katerih pride s 
svojo dejavnostjo, darovi. Vse imetje služi za izvajanje ciljev in dejavnosti bratstva. V 
primeru razpustitve bratstva na katerikoli ravni se sredstva prenesejo na bratstvo 
FSR na isti ravni oz. bratstvo prvega reda na isti ravni. 

Poglavje 5: Dodatki in spremembe 

59. Ker je nemogoče predvideti vse bodoče situacije, se nepredvidene primere rešuje 
s primerno razlaga glede na Generalne konstitucije FSR, Statut mednarodnega 
bratstva FSR in Narodni statut FSR. 

60. Pastoralna in duhovna asistenca bratstev na katerikoli ravni je določena, s pravo 
mero prilagoditve, s Statutom za duhovno in pastoralno asistenco FSR. 

61. Spremembe narodnega Statuta FRAMA sprejme narodni kapitelj z dvotretjinsko 
večino prisotnih na kapitlju. Da postane pravno obvezujoč, ga mora potrditi narodni 
svet FSR ali – v njegovi odsotnosti – predsedstvo mednarodnega sveta FSR. 



Ta statut začne veljati z dnem, ko ga potrdi Narodni svet FSR Slovenije in zamenjuje 
Statut Frančiškovih otrok Slovenije, ki ga je potrdil Narodni kapitelj FSR dne 16. 
novembra 1997. 

Potrjeno na seji narodnega sveta FSR v Sostrem, v torek, 7.10.2008. 

 


