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Predlog KAZENSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 290
- DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 70. seji, dne 17. februarja
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA KAZENSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE
SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 8.10.
1993 in 187. člena poslovnika Državnega zbora republike
Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog kazenskega zakonika Republike Slovenije
SPLOŠNI DEL

Veljavnost splošnega dela

Prvo poglavje

6. člen
Določbe splošnega dela tega zakonika veljajo za vse kaze"*
skopravne določbe v zakonih Republike Slovenije.

TEMELJNE DOLOČBE
Ni kaznivega dejanja In kazni brez zakona
1. člen

Drugo poglavja

te

KAZNIVO DEJANJE IN KAZENSKA ODGOVORNOST

Nikomur ne sme biti izrečena kazen ali druga kazenska sankcija za dejanje, ki ga zakon ni določil kot kaznivo dejanje, še
preden je bilo storjeno, in za katero ni bila z zakonom predpisana kazen.

1. Splošne določbe o kaznivem dejanju in kazenski odg""®'' n»
'4I
nosti

Podlaga in maja kazanakopravna prisile

7. člen

2. član
Določanje kaznivih dejanj in predpisovanje kazenskih sankcij
v zakonu je upravičeno samo. kadar in kolikor varstva človeka
in drugih temeljnih vrednot ni mogoče zagotavljati drugače.
Časovna veljavnost kazenskega zakona
3. člen
(1) Za storilca kaznivega dejanja se uporablja zakon, ki je
veljal ob storitvi kaznivega dejanja.
(2) Če se po storitvi kaznivega dejanja zakon spremeni (enkrat
ali večkrat), se uporablja zakon, ki je milejši za storilca.
Ni kazni braz krivde
4. člen
Storilcu kaznivega dejanja se sme izreči kazen samo, če je
podana njegova krivda.
Kazenske sankcije
5. člen
(1) Kazenske sankcije so: kazni, opozorilne sankcije, varnostni ukrepi in vzgojni ukrepi.
(2) Za kaznivo dejanje je v zakonu vedno določena kazen.
Druge sankcije iz prejšnjega odstavka se izrekajo po določbah splošnega dela tega zakonika.
(3) Ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se proti storilcu
zaradi storjenega kaznivega dejanja ali izrečene kazenske
sankcije uporabita tudi odvzem premoženjske koristi in
objava sodbe.

Kaznivo dejanje
Kaznivo dejanje je protipravno dejanje, ki ga zakon
njegove nevarnosti določa kot kaznivo dejanje in
določa njegove znake in kazen zanj.
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Način Izvršitve kaznivega dejanja
8. člen
(1) Kaznivo dejanje je lahko izvršeno s storitvijo ali z opuS"
tvijo.

Ni

(2) Kaznivo dejanje je lahko izvršeno z opustitvijo samo,
storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti.
(3) Z opustitvijo je lahko izvršeno tudi kaznivo dejanje,
zakon ne določa kot opustitveno kaznivo dejanje, če stofl ^
ne prepreči prepovedane posledice. V takšnem primer"^
storilec kaznuje za opustitev samo, če je bil dolžan preP1*«.
nastanek prepovedane posledice in če je opustitev za na*
nek takšne posledice enakega pomena kot storitev.
Čas izvršitve kaznivega delanja
9. člen

It

Kaznivo dejanje je izvršeno takrat, ko je storilec delal 8" "te
*9
moral delati, ne glede na to, kdaj je nastala posledica.
Kraj izvršitve kaznivega dejanja

5j

10. člen

\\&
(1) Kaznivo dejanje je izvršeno tako na kraju, kjer je st°r'«
delal ali bi bil moral delati, kakor tudi na kraju, kjer je na5'
prepovedana posledica.
(2) Za poskus kaznivega dejanja se šteje, da je bil izvršen % k
na kraju, kjer je storilec delal, kakor tudi na kraju, kjer ri0l v
6 r
1
poroče v*^
* °

5° njegovem
naklepu nastala ali bi lahko nastala prepovedana1 posledica.
Dosifiriira
Sltobran
11. člen
Ni kaznivo dejanje tisto dejanje, ki je storjeno v silobranu.
»jlton"°
. - bran
—
uoia obramba
uuiainua,. ki
r\i jo
MDituyiunw potrebna, da
««
'j«e tista
i® neizogibno
,, ec odvrne
od sebe ali koga
drugega
istočasen protipra^napad.
Sil# t0riće
'ecpa
' kie<e prekoračil meje silobrana, se sme kaznovati
»tila ,f"
»?' Pr0strašenosti,
' Prekoračil
silobran zaradi
močne se
razdraženopovzročene
z napadom,
mu sme
tudi odpustiti.

Naklep

12. člen

Kaznivo dejanje je storjeno z naklepom, če se je storilec
zavedal svojega dejanja in ga je hotel storiti; ali če se je
zavedal, da lahko zaradi njegovega ravnanja nastane prepovedana posledica, pa je privolil, da takšna posledica nastane.

n| gj°rilec, ki je sam povzročil nevarnost, toda iz malomarno4e Da 'e8 Prekoračil meje skrajne sile, se sme mileje kaznovati,
okoli/J
5C Prekoračil meje skrajne sile v posebno olajševalnih
inah, se mu sme kazen tudi odpustiti.
oc (4) S k raine si|
"evvar
„
e ni, če se je bil storilec dolžan izpostaviti
a rnosti.
Sila in grožnja
13. člen
dejanje tisto dejanje, ki je bilo storjeno pod
'e, ki se ji storilec ni mogel upreti.

a n vo
Wlvnm
^ '
m 8|

elr bilo18'"10 kaznivo dejanje storjeno pod vplivom sile, ki se ji
ejjnjj™°9oče upreti, ali pod vplivom grožnje, se uporabi
Dejanje majhnega pomena
14. člen
ivo

'' 'oio{f»
dejanje tisto dejanje, ki ima sicer z zakonom
^janis eZnake kaznivega dejanja, je pa majhnega pomena.
jeinatna' Zara
majhnega pomena, kadar je njegova nevarnost
^Odiii!; os|di narave ali teže dejanja, ali zaradi tega, ker so
F
2 katerih P edice neznatne ali jih ni, ali zaradi okoliščin,
S ^e ,i I® bilo storjeno, in zaradi nizke stopnje storilčeve
/ n 6 odgovornosti ali zaradi njegovih osebnih okoliščin.
P
Kazenska odgovornost
15. člen
nsko odgovoren je storilec, ki je prišteven in kriv.

e

'°rn Je s'°rilec, ki je storil kaznivo dejanje z naklepom ali iz
\e|, rnosti, pri tem pa se je zavedal ali bi se moral in
avedati, da je njegovo dejanje prepovedano.
3) 2a k
9ovr,.azn'vo dejanje, storjeno iz malomarnosti, je storilec
. ren samo, če zakon tako določa.
Prištevnost
16. člen
Steven
Se|^o■šumeti
storilec,
ob storitvi
kaznivega
dejanja
ni
pomena ki
svojega
dejanja
ali ni mogel
imeti

*alec

(3) Kazensko je odgovoren tisti storilec kaznivega dejanja, ki
si je z uporabo alkohola, mamil ali kako drugače sam povzročil neprištevnost, če je bila pred tem glede kaznivega dejanja
podana njegova krivda, ki jo zakon določa za to dejanje
17. člen

sila e
^im»ra'na
' P°dana takrat, kadar stori storilec dejanje,
sebe V®0 zakonske znake kaznivega dejanja zato, da bi od
"ost li |e ni-ab dru9e9a odvrnil istočasno nezakrivljeno nevarann'-,ilo ni večje
"° mogoče
drugače, pri tem pa prizadeod zla, kiodvrniti
je grozilo.

B

(2) Storilec kaznivega dejanja, čigar zmožnost razumeti
pomen svojega dejanja ali zmožnost imeti v oblasti svoje
ravnanje je bila bistveno zmanjšana zaradi kakšnega stanja iz
prejšnjega odstavka, se sme mileje kaznovati (bistveno zmanjšana prištevnost).

Skrajna sila
') Ni kazn ivo dejanje tisto dejanje, ki je storjeno v skrajni sili.

sti*

v oblasti svojega ravnanja zaradi trajne ali začasne duševne
bolezni, začasnih duševnih motenj, duševne zaostalosti ali
zaradi kake druge trajne in hude duševne motenosti (neprištevnost).

Malomarnost
18. člen
Kaznivo dejanje je storjeno iz malomarnosti, če se je storilec
zavedal, da zaradi njegovega ravnanja lahko nastane prepovedana posledica, pa je lahkomiselno mislil, da jo bo lahko
preprečil ali da ne bo nastala; ali če se ni zavedel, da lahko
nastane prepovedana posledica, pa bi se bil po okoliščinah in
po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel zavedati.
Odgovornost za hujšo posledico
19. člen
Če je iz kaznivega dejanja nastala hujša posledica, za katero
predpisuje zakon hujšo kazen, se sme ta kazen izreči, če je
storilec glede na to posledico ravnal malomarno.
Dejanska zmota
20. člen
(1) Ni kazensko odgovoren storilec, ki se ob storitvi kaznivega
dejanja ni zavedal kakšnega njegovega z zakonom določenega znaka; ali je zmotno mislil, da so podane okoliščine,
v katerih bi bilo to dejanje dopustno, če bi bile zares podane.
(2) Če je bil storilec v zmoti zaradi malomarnosti, je kazensko
odgovoren za kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti, če
zakon tudi za takšno dejanje določa kazensko odgovornost.
Pravna zmota
21. člen
(1) Ni kazensko odgovoren storilec kaznivega dejanja, ki iz
opravičenih razlogov ni vedel, da je to dejanje prepovedano.
(2) Če bi se storilec zmoti lahko izognil, se sme kaznovati
mileje.
2. Poskus kaznivega dejanja
Poskus
22. člen
(1) Kdor je izvršitev naklepnega kaznivega dejanja začel, pa
ga ni dokončal, se kaznuje za poskus, če gre za kaznivo
dejanje, za katero se sme po zakonu izreči tri leta zapora ali
hujša kazen; za poskus drugih kaznivih dejanj pa samo tedaj,
če zakon izrecno predpisuje, da je kazniv tudi poskus.
(2) Storilec se kaznuje za poskus v mejah kazni, predpisane za
kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje.

23. člen

tev, zmanjšanje ali povečanje kazni, se smejo upoštevati samo
pri tistem storilcu, sostorilcu, napeljevalcu ali pomagaču, P"
katerem so takšna razmerja, lastnosti in okoliščine podan«

Storilcu, ki poskuša storiti kaznivo dejanje z neprimernim
sredstvom ali proti neprimernemu predmetu, se sme odpustiti
kazen.

4. Posebne določbe o kaznivosti za kazniva dejanja, &
jena po javnih občilih

Neprimeren poskus

Prostovoljni odstop

Kaznivost odgovornega urednika

24. člen

30. člen

(1) Storilcu, ki je poskusil izvršiti kaznivo dejanje, pa je prostovoljno odstopil od njegove izvršitve, se sme odpustiti kazen.
(2) Če storilec prostovoljno odstopi od izvršitve kaznivega
dejanja, se kaznuje za tista dejanja, ki pomenijo kakšno drugo
samostojno kaznivo dejanje.
3. Udeležba pri kaznivem dejanju
Sostorilstvo
25. člen
Če dvoje ali več oseb skupno stori kaznivo dejanje tako, da
sodelujejo pri izvršitvi, ali tako, da s kakšnim drugačnim
dejanjem odločilno prispevajo k njegovi izvršitvi, se vsaka
izmed njih kaznuje s kaznijo, predpisano za to dejanje.
Napeljevanje
26. člen
(1) Kdor drugega naklepoma napelje, da stori kaznivo dejanje,
se kaznuje, kakor da bi ga bil sam storil.
(2) Kdor drugega naklepoma napeljuje k storitvi kaznivega
dejanja, za katero se sme po zakonu izreči tri leta zapora ali
hujša kazen, se kaznuje kakor za poskus kaznivega dejanja,
tudi če dejanje ni bilo niti poskušano.
Pomoč
27. člen
(1) Kdor komu naklepoma pomaga pri izvršitvi kaznivega
dejanja, se kaznuje, kakor da bi ga bil sam storil, sme pa se
kaznovati tudi mileje.
(2) Kot pomoč pri izvršitvi kaznivega dejanja se šteje zlasti: če
da kdo storilcu nasvet ali navodila, kako naj stori kaznivo
dejanje, če mu da na razpolago sredstva ali odstrani ovire za
izvršitev kaznivega dejanja, kakor tudi če vnaprej obljubi, da
bo prikril kaznivo dejanje, storilca, sredstva, s katerimi bo
kaznivo dejanje storjeno, sledove kaznivega dejanja ali predmete, pridobljene s kaznivim dejanjem.
Kaznovanje napeljevalca in pomagača za poskus
28. člen
Če ostane kaznivo dejanje pri poskusu, se napeljevalec in
pomagač kaznujeta kakor za poskus.

(1) Za kazniva dejanja, storjena po časnikih ali drugih PeJ
odičnih tiskanih publikacijah, po radiu, televiziji ali fi|rnSale
novicah, se kaznuje odgovorni urednik oziroma tisti, ki 9
nadomeščal takrat, ko je bila objavljena informacija:
^
1) če je avtor do konca glavne obravnave pred sodiščem C*
stopnje ostal neznan;
,
2) če je bila informacija objavljena brez avtorjeve privoli^
3) če so bile takrat, ko je bila informacija objavljena,
stvarne ali pravne ovire za pregon avtorja, ki še vedno traja)
(2) Odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščaj^
kaznuje v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, I"
pa tudi mileje.
(3) Odgovorni urednik oziroma tisti ki ga je nadomeščaj
>gov ni
za
kaKj|
ne kaznuje, če iz upravičenih razlogov
... • vedel
ena
*
xi
nnA.i
izmed okoliščin, navedenih v prvem odstavku tega čl v
za objavljeno informacijo, s katero je bilo storjeno kaz"
dejanje.
Kaznivost izdajatelja, tiskarja in izdelovalca
k

31. člen

(1) Ob pogojih iz prvega odstavka prejšnjega člena se ka*"'
jejo:
ij,
1) za kaznivo dejanje, storjeno po neperiodični tiskani P"1
kaciji - izdajatelj; če ni izdajatelja ali če so podane stvari ®1
pravne ovire za njegov pregon, pa tiskar, ki je za to veiid® -jI«
2) za kaznivo dejanje, storjeno po gramofonski plošči. F Sj
vajai.i--alirI Pl
tofonskem traku, filmu za javno ali zasebno predvajani®
diapozitivu, fotogramu, videosredstvih, avditivnih sredstv«^jjrf U
po podobnih občilih, ki so namenjena širšemu krogu
12
- izdelovalec.
,«i
os b Pr
(2) Če je izdajatelj, tiskar ali izdelovalec pravna ® l
državni organ, se kaznuje tista oseba, ki odgovarja za >10 bc
nje, tiskanje ali izdelovanje.
f
(3) Določbi drugega in tretjega odstavka prejšnjega 6ie
veljata tudi za izdajatelja, tiskarja in izdelovalca.
Uporaba sploinlh določb o kazenski odgovorno*''
32. člen

Določbe o kaznivosti oseb, navedenih v 30. in 31. členov fr«
zakonika, se uporabljajo le, če te osebe niso kazensko o™!
vorne po splošnih določbah tega zakonika o kazenski
vornosti.
5. Kaznivost pravnih oseb za kazniva dejanja

Meje kazenske odgovornosti in kaznivosti udeležencev

Odgovornost pravnih oseb

29. člen

33. člen

.<)

(1) Sostorilec je kazensko odgovoren v mejah svojega
naklepa ali malomarnosti, napeljevalec in pomagač pa
v mejah njunega naklepa.

Ji
(1) Zakon določa odgovornost pravne osebe za kaznivor j .
nje, ki ga je storilec izvršil v imenu, na račun ali v korist P
osebe.

(2) Sostorilcu, napeljevalcu in pomagaču se sme odpustiti
kazen, če je prostovoljno preprečil kaznivo dejanje.

(2) Zakon določa kazni, opozorilne sankcije in vafl1A
'
ukrepe ter pravne posledice obsodbe za pravne osebe-

(3) Osebna razmerja, lastnosti in okoliščine, zaradi katerih
zakon izključuje kazensko odgovornost ali dopušča odpusti-

(3) V zakonu se določijo kazniva dejanja, za katera
odgovarja pravna oseba.
v
poročevf^i

jj*) 2 zakonom se določijo posebne določbe o kazenskem
Postopku zoper pravno osebo.
Poglavje
<A2N|
'• Vrste kazni in pogoji za njihovo izrekanje
Vrste kazni
34. člen
1

^zniva dejanja se smejo kazensko odgovornim storilcem
..®iia tele kazni:
i J*đ Por;
3 enarna kazen;
Prepoved vožnje motornega vozila;
HZ
9on tujca iz države.
Glavne in stranske kazni
35. člen
I1) Zapor se sme izreči samo kot glavna kazen.
l?\ rv
tazen"31713 ^azen se sme 'zre^' kot glavna in tudi kot stranska
jjjj PrePoved vožnje motornega vozila in izgon tujca iz države
izre
den arni,akazni
^'
stranski kazni ob kazni zapora,
ali samo
pogojnikotobsodbi.
k^ole9 glavne kazni se sme izreči ena ali več stranskih
Zakonitost pri izrekanju kazni
l!

36. člen

ferUcu kaznivega dejanja se izreče kazen, ki je predpipr6?Za storjeno kaznivo dejanje; milejša ali strožja kazen od
^kor\j®ane se sme izre^' le
pogojih, ki jih določa ta
18) 3 azniva
j^refi-1 ^
dejanja, storjena iz koristoljubnosti, se sme
PrJ? denarna kazen kot stranska kazen tudi tedaj, kadar ni
ihoJ^sanazzakonom, ali kadar je z zakonom predpisano, da
'orilec kaznovan z zaporom ali z denarno kaznijo, sodišče
i ire
če kot glavno kazen zapor.

dnevnega zaslužka glede na njegov trimesečni čisti osebni
dohodek in njegove druge dohodke ter njegove družinske
obveznosti. Pri določanju višine zneska se sodišče opre na
podatke, ki v času izrekanja kazni niso stari več kot šest
mesecev.
(3) Okoliščine iz prejšnjega odstavka, pomembne za določitev
višine dnevnega zneska denarne kazni, sme sodišče izjemoma tudi oceniti.
(4) Najnižji dnevni znesek denarne kazni znaša eno šestdesetino, najvišji pa eno tretjino zadnjega uradno objavljenega
povprečnega mesečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji.
(5) V sodbi določi sodišče rok za plačilo denarne kazni. Ta rok
ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od treh mesecev,
vendar pa sme sodišče v opravičenih primerih dovoliti, da
lahko obsojenec plača denarno kazen v obrokih, pri čemer
rok za plačilo ne sme biti daljši od dveh let.
(6) Če se denarna kazen ne da niti prisilno izterjati, jo sodišče
izvrši tako, da se za vsaka začeta dva dnevna zneska denarne
kazni določi en dan zapora, pri čemer zapor ne sme biti daljši
od šestih mesecev.
(7) Če obsojenec plača samo del denarne kazni, se mu ostanek sorazmerno spremeni v zapor, če plača še ostanek, pa se
izvrševanje zapora ustavi.
(8) Po obsojenčevi smrti se denarna kazen ne izvrši.
Prepoved vožnje motornega vozila
39. člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa
sme sodišče izreči prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.
(2) Sodišče določi čas trajanja kazni iz prejšnjega odstavka; ta
ne sme biti krajši od treh mesecev in ne daljši od enega leta,
računajoč od dneva pravnomočnosti sodbe. Čas, prebit
v zaporu oziroma v zdravstvenem zavodu za zdravljenje in
varstvo, se ne všteva v čas trajanja te kazni.
(3) Če je kazen iz prvega odstavka tega člena izrečena osebi,
ki ima tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila, obsega ta
kazen prepoved uporabe tega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije.

Zapor

Izgon tujca iz države

37. člen

40. člen

ne sme biti krajši od petnajstih dni in ne daljši od
istih let.

(1) Sodišče sme izreči tujcu izgon z ozemlja Republike Slovenije za čas od enega do desetih let.

J Dr^inaihujša naklepna kazniva dejanja se sme alternativno
t Pisati kazen dvaisetih let zapora.
3 az
) K;, en zapora do dveh let se predpiše brez najmanjše mere
*9<ni.

(2) Trajanje izgona se šteje od dneva pravnomočnosti sodbe.
Čas, prebit v zaporu, se ne všteva v čas trajanja te kazni.

,na

itJ:aCe
Por se izreka na cela leta in cele mesece, do šestih
v pa tudi na cele dni.
Denarna kazen
38. člen
i«1 ti) narn
lšjt).®
a kazen se izreka v dnevnih zneskih in znaša
jjjji pet, največ pa tristošestdeset dnevnih zneskov, za
C0
štn0 dnevnih
' janja,zneskov.
storjena iz koristoljubnosti pa največ titisočev
K
No dnevnih
kazniVišino
določidnevnega
sodišče
ilfeil^ajoč
splošna zneskov
pravila o denarne
odmeri kazni.
določi sodišče tako, da upošteva višino storilčevega

It h.
Sevalec

2. Odmera kazni
Splošna oravjln za odmero kazni
41. člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja odmeri sodišče kazen v mejah,
ki so z zakonom predpisane za to dejanje, glede na težo
storjenega dejanja in storilčevo krivdo.
(2) Pri tem upošteva sodišče vse okoliščine, ki vplivajo na to,
ali naj bo kazen manjša ali večia (olajševalne in obteževalne
okoliščine), zlasti pa: stopnjo storilčeve kazenske odgovornosti, nagibe, iz katerih je dejanje storil, stopnjo ogrožanja ali
kršitve zavarovane dobrine, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, prejšnje ži/ljenje storilca, njegove osebne in
premoženjske razmere, njegovo obnašanje po storjenem
dejanju, zlasti, ali je poravnal škodo, povzročeno s kaznivim

dejanjem in druge okoliščine, ki se nanašajo na storilčevo
osebnost.
(3) Pri odmeri kazni storilcu, ki je storil kaznivo dejanje, potem
ko je že bil pravnomočno obsojen, ali pa je kazen prestal
oziroma je zastarala ali pa mu je bila odpuščena (povratek),
sodišče upošteva zlasti, ali je bilo prejšnje dejanje iste vrste
kot novo, ali sta bili obe dejanji storjeni iz enakih nagibov, in
koliko časa je preteklo od prejšnje obsodbe oziroma od prestane, odpuščene ali zastarane kazni.
Omilitev kazni
42. člen
Sodišče sme storilcu odmeriti kazen pod mejo, ki je predpisana z zakonom, ali pa uporabiti milejšo vrsto kazni:
1) če zakon določa, da se sme storilec mileje kaznovati;
2) če ugotovi, da so podane posebne olajševalne okoliščine,
ki utemeljujejo izrek omiljene kazni.
Meje omilitve kazni zapora
43. člen
Kadar so podani pogoji za omilitev kazni iz prejšnjega člena,
jo sodišče omili v naslednjih mejah:
1) če je za kaznivo dejanje kot najmanjša mera kazni predpisan zapor treh ali več let, jo sme omiliti do enega leta zapora;
2) če je za kaznivo dejanje kot najmanjša mera kazni predpisan zapor enega leta, jo sme omiliti do treh mesecev zapora;
3) če je za kaznivo dejanje kot najmanjša mera kazni predpisan zapor manj od enega leta, jo sme omiliti do petnajst dni
zapora;
4) če je za kaznivo dejanje predpisana kazen zapora in pri tem
ni določena najmanjša mera, sme namesto zapora izreči
denarno kazen.
Odpustitev kazni
44. člen
(1) Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja odpustiti kazen,
kadar to zakon posebej določa.
(2) Kadar ima sodišče pravico storilcu kaznivega dejanja
odpustiti kazen, mu jo sme omiliti brez omejitev, ki so predpisane za omilitev kazni.
Poseben razlog za odpustitev kazni
45. člen
Sodišče sme storilcu, ki je storil kaznivo dejanje iz malomarnosti, odpustiti kazen, če posledice dejanja storilca toliko
prizadevajo, da izrek kazni v takšnem primeru očitno ne bi bil
upravičen.
Stroiia kazen pri večkratnem povratku
46. člen
(1) Za naklepno kaznivo dejanje, za katero je predpisana
kazen zapora, sme sodišče izreči strožjo kazen od predpisane, ob tehle pogojih:
1) če je bil storilec prej že dvakrat ali večkrat obsojen za
istovrstna naklepna kazniva dejanja na zapor najmanj enega
leta;
2) če od dneva, ko je bil storilec odpuščen s prestajanja prej
izrečene kazni, do novega kaznivega dejanja še ni preteklo
pet let.
(2) Strožja kazen ne sme preseči dvojne mere predpisane
kazni in ne petnajstih let zapora.
(3) Pri presoji, ali naj izreče strožjo kazen od predpisane,
upošteva sodišče zlasti sorodnost storjenih kaznivih dejanj,
nagibe, iz katerih so bila kazniva dejanja storjena, in druge
6

okoliščine, ki kažejo na to, da bo storilec ponavljal takšna
kazniva dejanja.
Stek kaznivih dejanj
47. člen
(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z več dejanji storil dvoj*
ali več kaznivih dejanj, za katera se mu hkrati sodi, d0'0
sodišče najprej kazen za vsako posamezno kaznivo dejani
nato pa izreče za vsa ta kazniva dejanja enotno kazen.
(2) Enotno kazen izreče sodišče po naslednjih pravilih: 1
1) če je za kakšno kaznivo dejanje v steku določilo kaz«
dvajsetih let zapora, izreče le to kazen;
^
2) če je za kazniva dejanja v steku določilo kazen zap1'''
mora biti enotna kazen večja od vsake posamezne doloi®
kazni, vendar ne sme doseči seštevka določenih kazni m
preseči petnajstih let zapora;
^
3) če so za vsa kazniva dejanja v steku predpisane W> (
zapora do treh let, enotna kazen ne sme biti večja od osmin
zapora:
j
4) če je za kazniva dejanja v steku določilo le denarne ka*
zviša najvišjo določeno denarno kazen, ki pa ne sme pr®°n
seštevka določenih denarnih kazni in ne tristošestdeset d j
nih zneskov, če je bilo eno ali več kaznivih dejanj storjenin
koristoljubnosti, pa ne sme presegati tisoč petsto dne*
zneskov;
e(
5) če je za nekatera kazniva dejanja v steku določilo K8*
zapora, za druga kazniva dejanja pa denarne kazni, izre*ce®
kazen zapora in eno denarno kazen po 2., 3. in 4. točki W
odstavka;
..ju
6) če je za kazniva dejanja v steku določilo več istovrs'
stranskih kazni, izreče enotno stransko kazen tako, da ne»
doseči njihovega seštevka in ne preseči najvišje m0r®
kazni.
(3) Če je sodišče za kazniva dejanja v steku določi|05Jj|
najmanj dve kaznivi dejanji kazen nad deset let zapora,
izreči zapor dvajsetih let.
(4) Stransko kazen izreče sodišče, čeprav je bila določenaj
za eno samo kaznivo dejanje v steku; če pa je določilo
^
denarnih kazni, izreče eno samo denarno kazen po 4.,0
drugega odstavka tega člena.
(5) Če je sodišče za kazniva dejanja v steku določilo kajjj
zapora in mladoletniškega zapora, izreče zapor kot e"° •
kazen po pravilih, ki so določena v 1., 2. in 3. točki dru£
odstavka tega člena.
Odmera kazni obsojencu
48. člen
(1) Če sodi sodišče obsojenca zaradi kaznivega dejanja, eKi 5'
je storil, preden je začel prestajati kazen po P°R[ 'M
!^
obsodbi, ali zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil 8 j
prestajanjem zapora ali mladoletniškega zapora, izreče z .
kazniva dejanja enotno kazen po prejšnjem členu;
upošteva, da je prej izrečena kazen že določena. Kazen bJj
kazni, ki jo je obsojenec že prestal, se mu všteje v izre5"
kazen zapora.
(2) Za kaznivo dejanje, ki ga je storil med prestajanjem
r
ali mladoletniškega zapora, izreče sodišče storilcu kaZf criJ
glede na prej izrečene kazni, če bi bil neprestani de> jjt
izrečene kazni pri uporabi določb prejšnjega člena nes"
merno majhen.
(3) Obsojenec, ki je storil v zavodu za prestajanje kazni zaP?^
med prestajanjem zapora ali mladoletniškega zapora M*,
dejanje, za katero predpisuje zakon denarno kazen aH 1
do enega leta, se kaznuje disciplinsko.
Vitevanje pripora in prejšnje kazni
49. člen
(1) Čas, prestan v priporu, ter kakršenkoli odvzem P'0K*^
v zvezi s kaznivim dejanjem, se všteva v izrečeno
poročev$

Za

Pora, mladoletniškega zapora in denarno kazen.

(2)ri Če je uveden kazenski postopek za več kaznivih dejanj in
P Por ni odrejen za vsako od njih, se čas, prebit v priporu,
všteva v izrečeno kazen zapora, mladoletniškega zapora in
"enarno kazen za kaznivo dejanje, za katero je obdolženec
obsojen.
(3) Zapor, denarna kazen ali kakšna druga sankcija, ki jo je
®bsojenec prestal oziroma plačal za prekršek ali gospodarski
Postopek,
ter kazen ali disciplinski odvzem prostosti, ki ga je
Prestal zaradi kršitve vojaške discipline, se mu všteje v kazen,
Pečeno za kaznivo dejanje, katerega znaki imajo tudi znake
Pfekrška, gospodarskega prestopka oziroma kršitve vojaške
"iscipiine.
j4a) Dan pripora, dan odvzema prostosti, dan mladoletniškega
<sPora, dan zapora in dva dnevna zneska denarne kazni so pri
®kem vštevanju izenačeni.
ŽSijto poglavje
0p

OZORlLNE SANKCIJE
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ogojna obsodba
Splošne določbe o pogojni obsodbi

50. člen
jI) Sodišče sme ob pogojih, ki so določeni s tem zakonikom,
s,ori cu

tazn'

'

kaznivega dejanja pogojno obsodbo namesto

$ an
S apogojno obsodbo določi sodišče storilcu kaznivega
d®j ! kazen, ki pa ne bo izrečena, če obsojenec v času, ki ga
Den?' sod'®^e 'n ki ne sme biti krajši od enega in ne daljši od
•kjan 'et 'preizkusna doba)' ne bo storil novega kaznivega
p

to

ni

.°9°i obsodbi lahko sodišče določi, da bo določena
izrečena tudi, če obsojenec v določenem roku ne vrne
°ienjske
koristi, do katere je prišel s kaznivim dejanjem,
n
Ppyrne škode, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem, ali ne
obue nosdru9'h> v kazenskopravnih določbah predvidenih
m ?
v Jf
'i- Rok za dobe.
izpolnitev teh obveznosti določi sodišče
®|ah preizkusne
m

'^Varnostni ukrepi, izrečeni ob pogojni obsodbi,.se izvršijo.
Izrek pogojne obsodbe
51. člen
Pogojna obsodba se sme izreči, če je sodišče storilcu
'°cilo kazen zapora do dveh let ali denarno kazen.
p
S^.Ier
°gojna obsodba se ne sme izreči za kazniva dejanja, za
a je predpisana kazen zapora najmanj treh let.

[)Q?°dišče izreče pogojno obsodbo, če glede na osebnost
5
tor n mni®9ovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po
ins rl?
? kaznivem dejanju, stopnjo kazenske odgovornosti
DoSlede da jearuge
OKOiiscine,
v Kaierm
sioru,
mogoče
pričakovati,
da ne je
bo aejanje
več ponavljal
vn
'vih dejanj.
sodišče v pogojni obsodbi določi stranske kazni, sme
. da se vse ali posamezne stranske kazni izvršijo.

C|
r

*kllc pogojne obsodbe zaradi novega kaznivega dejanja
52. člen

^odišče prekliče pogojno obsodbo, če stori obsojenec
i^'skusni
dobi eno ali več kaznivih dejanj, za katera je
K|
o kazen zapora dveh let ali daljšo kazen.
stori obsojenec v preizkusni dobi eno ali več kaznivih
^ode valeč

dejanj, za katera je sodišče določilo kazen zapora manj kot
dve leti ali denarno kazen, odloči sodišče, ali bo preklicalo
pogojno obsodbo, ko presodi vse okoliščine, ki se nanašajo
na storjena kazniva dejanja in storilca, zlasti pa na sorodnost
storjenih kaznivih dejanj, njihov pomen in nagibe, iz katerih
so bila storjena. Pri tem je vezano na prepoved, da ne sme
izreči pogojne obsodbe, če je treba storilcu za kazniva dejanja, ugotovljena v pogojni obsodbi, in za nova kazniva dejanja
izreči kazen več kot dveh let zapora (prvi odstavek prejšnjega
člena).
(3) Če sodišče prekliče pogojno obsodbo, izreče po 47. členu
tega zakonika enotno kazen za prej storjeno in za novo
kaznivo dejanje; pri tem vzame, da je kazen iz preklicane
pogojne obsodbe že določena.
(4) Če sodišče ne prekliče po'gojne obsodbe, sme za novo
kaznivo dejanje izreči pogojno obsodbo ali kazen. Če spozna,
da je treba tudi za novo kaznivo dejanje izreči pogojno
obsodbo, določi po 47. členu tega zakonika enotno kazen za
prej storjeno in za novo kaznivo dejanje in določi novo preizkusno dobo, ki ne sme biti krajša od enega leta in ne daljša od
petih let in se šteje od pravnomočnosti nove sodbe. Obsojencu, ki mu je za novo kaznivo dejanje izrečen zapor, se čas
prestajanja te kazni ne šteje v preizkusno dobo, določeno
s pogojno obsodbo za prejšnje kaznivo dejanje.
Preklic pogojne obsodbe zaradi prej storjenega kaznivega
dejanja
53. člen
(1) Sodišče prekliče pogojno obsodbo, če po njenem izreku
ugotovi, da je obsojenec storil kaznivo dejanje, preden je bil
pogojno obsojen, in če sodi, da ne bi bilo podlage za pogojno
obsodbo, če bi se bilo vedelo za to dejanje. V takem primeru
ravna po tretjem odstavku prejšnjega člena.
(2) Če sodišče ne prekliče pogojne obsodbe, ravna po četrtem
odstavku prejšnjega člena.
Preklic pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve naloženih obveznosti
54. člen
če je bilo s pogojno obsodbo obsojencu naloženo, da izpolni
kakšno obveznost iz tretjega odstavka 50. člena tega zakonika, pa je ni izpolnil v roku, ki mu je bil določen v sodbi, sme
sodišče v mejah preizkusne dobe podaljšati rok za izpolnitev
obveznosti ali pa preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen,
ki je bila določena v pogojni obsodbi. Če spozna, da obsojenec iz upravičenih razlogov ne more izpolniti naložene obveznosti, mu sodišče lahko odpusti njeno izpolnitev ali pa jo
nadomesti z drugo ustrezno obveznostjo, določeno v zakonu.
Roki za preklic pogojne obsodbe
55. člen
(1) Pogojna obsodba se sme preklicati v preizkusni dobi. Če
stori obsojenec v tem času kaznivo dejanje, ki ima za posledico preklic pogojne obsodbe, pa se to s sodbo ugotovi šele
po preteku preizkusne dobe, se sme pogojna obsodba preklicati najpozneje v enem letu odkar je pretekla preizkusna
doba.
(2) Če obsojenec v danem roku ne izpolni obveznosti iz
tretjega odstavka 50. člena tega zakonika, sme sodišče najpozneje v enem letu, odkar je pretekla preizkusna doba,
preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen, ki je bila določena
v pogojni obsodbi.
2. Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom
Varstveno nadzorstvo
56. člen
(1) Ob pogojih, določenih v tem zakoniku, sme sodišče dolo-

čiti, da bo storilec, ki mu je bila izrečena pogojna obsodba, za
določen čas med preizkusno dobo pod varstvenim nadzorstvom.

spremeniti navodila, podaljšati varstveno nadzorstvo v mejah
določene preizkusne dobe ali preklicati pogojno obsodbo.

(2) Varstveno nadzorstvo obsega z zakonom določeno
pomoč, nadzor ali varstvo.

Pogoji za izrek sodnega opomina

3. Sodni opomin

(3) Če obsojenec, ki mu je bilo izrečeno varstveno nadzorstvo,
ne izpolnjuje obveznosti, ki mu jih je naložilo sodišče, ga
sodišče lahko opomni ali mu prejšnje obveznosti nadomesti
z drugimi ali podaljša varstveno nadzorstvo v mejah preizkusne dobe ali pa prekliče pogojno obsodbo."

61. člen
(1) Sodni opomin se sme izreči za kazniva dejanja, za katera je
predpisana denarna kazen ali zapor do enega leta, če so
storjena v takih olajševalnih okoliščinah, ki jih delajo posebno
lahka.

Pogoji za izrek varstvenega nadzorstva

(2) Za določena kazniva dejanja se sme izreči sodni oponiin
ob pogojih, ki jih določa zakon, tudi kadar je zanje predpisa"
zapor do treh let.

57. člen
(1) Ukrep varstvenega nadzorstva izreče sodišče, če spozna,
da je storilcu med preizkusno dobo potrebna kakšna oblika
takega nadzorstva (drugi odstavek prejšnjega člena). Ta
ukrep izreče sodišče za določen čas v mejah preizkusne
dobe, določene s pogojno obsodbo.
(2) Če sodišče ugotovi, da varstveno nadzorstvo ni več
potrebno, sme izvrševanje tega ukrepa ustaviti še pred potekom preizkusne dobe.
Izbira navodil
58. člen
(1) Ko izreče ukrep varstvenega nadzorstva, lahko odredi
sodišče tudi eno ali več navodil, po katerih se mora ravnati
obsojenec.
(2) Pri izbiri navodil upošteva sodišče zlasti storilčevo starost,
njegove psihične lastnosti, nagibe, iz katerih je storil dejanje,
osebne razmere, njegovo prejšnje življenje, okoliščine, v katerih je storil dejanje, ter njegovo obnašanje po storjenem
kaznivem dejanju. Posebej mora paziti, da z izbiro navodil ne
bo prizadelo obsojenčevega človeškega dostojanstva ali mu
povzročilo posebnih težav.
(3) Navodila sodišča smejo obsegati naslednje naloge:
1) zdraviti se v ustreznem zdravstvenem zavodu;
2) obiskovati ustrezno poklicno, psihološko ali drugo posvetovalnico;
3) usposabljati se za poklic, ali sprejeti zaposlitev, ki ustreza
obsojenčevemu zdravju, sposobnostim in nagnjenju;
4) porabljati dohodke v skladu z preživninskimi dolžnostmi.
(4) Med preizkusno dobo sme sodišče spremeniti ali odpraviti
navodila po uradni dolžnosti, na predlog svetovalca ali obsojenca.
Dejavnost svetovalca
59. člen
(1) Varstveno nadzorstvo izvršuje svetovalec, ki ga določi
sodišče.
(2) Svetovalec pomaga obsojencu in nadzira izpolnjevanje
navodil, ki jih je sodišče izreklo obsojencu. Pri tem je svetovalec dolžan:
1) s pomočjo in nadzorstvom ter praktičnimi napotki in
nasveti za izvrševanje navodil sodišča prispevati k temu, da
obsojenec v prihodnje ne bo storil novega kaznivega dejanja,
2) opravljati dolžnost iz prejšnje točke in vzdrževati stike
z obsojencem obzirno ter na način, da ne bo obsojenec zaradi
tega izpostavljen neprijetnostim,
3) občasno poročati sodišču o izvrševanju varstvenega nadzorstva, predlagati spremembo ali odpravo navodil ter ustavitev nadzorstva.
Posledice neizpolnjevanja navodil
60. člen
Če obsojenec med preizkusno dobo ne izpolnjuje navodil ali
se izmika stikom s svetovalcem, ga sme sodišče posvariti,
8

(3) Sodni opomin sme sodišče izreči za več kaznivih dejanj,
storjenih v steku, če so za vsako od teh dejanj podani pogoji iz
prvega ali drugega odstavka tega člena.
(4) Pri odločanju, ali naj izreče sodni opomin, upošteva
sodišče osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovoe
obnašanje po storjenem kaznivem dejanju, stopnjo kazensK
odgovornosti in druge okoliščine, v katerih je dejanje storil.
Peto poglavje
VARNOSTNI UKREPI
Vrste varnostnih ukrepov
62. člen
Storilcem kaznivih dejanj se smejo izrekati naslednji vaf"
nostni ukrepi:
1) obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvene"1
zavodu;
2) obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti;
3) obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov;
4) prepoved opravljanja poklica;
5) odvzem vozniškega dovoljenja;
6) odvzem predmetov.
Izrekanje varnostnih ukrepov
63. člen
(1) Sodišče sme izreči storilcu kaznivega dejanja enega ali v®'
varnostnih ukrepov, kadar so zanje podani s tem zakonike11
določeni pogoji.
(2) Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvi'
nem zavodu in obvezno psihiatrično zdravljenje na prosto5'
se izrekata neprištevnemu storilcu kaznivega dejanja samo*
stojno. Poleg teh dveh ukrepov sme sodišče izreči tudi preP?
ved opravljanja poklica, odvzem vozniškega dovoljenja |P
odvzem predmetov.
(3) Odvzem vozniškega dovoljenja in odvzem predmetov &
smeta izreči, če je bila storilcu izrečena kazen, pogoj"8
obsodba, sodni opomin ali mu je bila odpuščena kazen.
(4) Obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov in p^P0'
ved opravljanja poklica, se smeta izreči, če je bila storilen
izrečena kazen zapora ali v pogojni obsodbi določena kaZ®
zapora.
Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstven*1"
zavodu
64. člen
(1) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju neprištevnosjj
ali bistveno zmanjšane prištevnosti, izreče sodišče obvez"
psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu,c
na podlagi teže storjenega kaznivega dejanja in stopnje štor'
čeve duševne motenosti ugotovi, da bi na prostosti lah*
storil kakšno hudo kaznivo dejanje zoper življenje, tel
poročevalk

spolno nedotakljivost ali premoženje in da je takšno nevarnost mogoče odpraviti le z zdravljenjem in varstvom v zdravstvenem zavodu.
(2) Sodišče ustavi ukrep iz prejšnjega odstavka, ko ugotovi,
da zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu nista več
Potrebna. Sodišče po preteku enega leta vsako leto znova
odloči, ali je nadaljnje zdravljenje in varstvo v zdravstvenem
zavodu še potrebno.
(3) Ukrep iz prvega odstavka, tega člena traja za neprištevnega
storilca največ deset let.
M) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju bistveno
zmanjšane prištevnosti in je bil obsojen na zapor, se izvrševale ukrepa iz prvega odstavka tega člena ustavi, ko je v zdravstvenem zavodu prestal čas, za katerega mu je bila izrečena
kazen. Čas, prestan v zdravstvenem zavodu, se všteje v čas
Prestajanja kazni. Če je ta čas krajši od izrečene kazni, lahko
sodišče odredi, da mora obsojenec prestati ostanek kazni, ali
da naj bo izpuščen na pogojni odpust. Pri odločanju o pogojnem odpustu obsojenca upošteva sodišče zlasti uspeh zdrav'lenja, njegovo zdravstveno stanje, čas, ki ga je prestal
v
zdravstvenem zavodu, in ostanek kazni, ki je ni prestal.
Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti
65. člen
1

J ) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju neprištevnosti,
'zreče sodišče obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti,
ce ugotovi, da je to potrebno in da zadostuje za to, dastorilec
n
e bo ponavljal hujših kaznivih dejanj.
(2) Sodišče sme izreči obvezno psihiatrično zdravljenje na
Prostosti tudi storilcu, čigar prištevnost je bistveno zmanjšana in je bil po četrtem odstavku prejšnjega člena izpuščen
"a pogojni odpust.
j3) Obvezno psihiatrično zdravljenje sme trajati najdalj dve
J®ti- Sodišče po preteku enega leta ponovno odloči o tem, ali
Je obvezno zdravljenje na prostosti še potrebno.
'4) če se storilec noče zdraviti na prostosti, ali če zdravljenje
samovoljno opusti, ali če zdravljenje ni uspešno, lahko
sodišče ob pogojih iz prvega odstavka prejšnjega člena
odredi, da se ta ukrep izvršuje v ustreznem zdravstvenem
zavodu. Tudi v takšnem primeru sme ta ukrep trajati največ
leti. Sodišče po preteku enega leta ponovno odloči o tem,
ai1
ie ta ukrep še potreben.

ali kakšne dolžnosti, če je zlorabil svoj poklic, položaj, dejavnost ali dolžnost za kaznivo dejanje in če sodišče utemeljeno
sklepa, da bi bilo zaradi tega nevarno, če bi še naprej opravljal
tako dejavnost.
(2) Sodišče določi, koliko časa naj traja ukfep iz prejšnjega
odstavka: ta ne sme trajati manj kot eno leto in ne dalj kot pet
let, šteto od pravnomočnosti odločbe, pri čemer se čas, prestan v zaporu ali zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.
(3) Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče določiti, da
bo ta obsodba preklicana, če storilec prekrši prepoved opravljanja poklica.
(4) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha, če sta
pretekli dve leti od začetka njegovega izvrševanja. O tem
odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali razlogi za izrek tega ukrepa.
Odvzem vozniškega dovoljenja
68. člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa
sme sodišče odvzeti vozniško dovoljenje za določene vrste
motornih vozil in pri tem določiti, da se mu ne sme izdati novo
dovoljenje za čas od enega do petih let. Če storilec vozniškega dovoljenja nima, sodišče izreče, da se mu dovoljenje ne
sme izdati. ^
(2) Sodišče sme izreči ta ukrep, če spozna, da bi storilčeva
nadaljnja udeležba v javnem prometu pomenila nevarnost za
javni promet zaradi njegove nesposobnosti za varno upravljanje z motornimi vozili.
■ (3) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomočnostjo
sodne odločbe. Čas, prestan v zaporu ali v zdravstvenem
zavodu za zdravljenje in varstvo, se ne všteva v čas trajanja
tega ukrepa.
(4) Po preteku časa, ki ga je določilo sodišče v okviru najmanjše in najvišje mere tega ukrepa, sme storilec na novo
pridobiti vozniško dovoljenje ob splošnih pogojih, ki so predpisani za pridobitev posameznih vrst vozniških dovoljenj.
(5) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha in da
sme storilec na novo pridobiti vozniško dovoljenje, če sta
pretekli dve leti od začetka njegovega izvrševanja. O tem
odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali razlogi za izrek tega ukrepa.

Obvezno zdravljenje alkoholikov In narkomanov

Odvzem predmetov

66. člen

69. člen
(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za kaznivo
dejanje ali so nastali s kaznivim dejanjem, se smejo vzeti, če
so storilčeva last.

1

< > Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje zaradi odvisnosti od
» J'kohola
ali mamil in je nevarnost, da bo zaradi tega ponavljal
Ka
zniva dejanja, sme sodišče izreči obvezno zdravljenje.
j®) Ukrep iz prejšnjega odstavka se izvršuje v zavodu za
zvrševanje kazni ali v zdravstvenem zavodu. Čas, prestan
zdravstvenem zavodu, se všteje v kazen.
9lc Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče naložiti stou zdravljenje na prostosti, pri čemer upošteva zlasti njea°v° pripravljenost za takšno zdravljenje. Če se storilec brez
r
P avičenega razloga ne začne zdraviti, ali če zdravljenje
dovoljno opusti, sme sodišče pogojno obsodbo preklicati.
»> Če je bil ta ukrep izrečen ob kazni zapora, sme trajati,
kazen ni
oh°sodbi,
prestana.
Čedve
je billeti.
ta ukrep izrečen ob pogojni
sme trajati
najdalj
Prepoved opravljanja poklica
67. člen
lan^^išče sme storilcu kaznivega dejanja prepovedati opravlia
Je določenega poklica, določene samostojne dejavnosti

toročevalec

(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vzeti tudi tedaj,
kadar niso storilčeva last, če to terjajo splošna varnost ali
moralni razlogi, vendar pa pravica drugih terjati od storilca
odškodnino s tem ni prizadeta.
(3) Z zakonom se sme določiti obvezen odvzem predmetov,
tudi če niso storilčeva ,ar>t.
šesto poglavje
VZGOJNI UKREPI IN KAZNI ZA MLADOLETNIKE
1. Splošne določbe
Veljavnost posebnih kazenskopravnih določb za mladoletnike
70. člen
(1) Za mladoletne storilce kaznivih dejanj veljajo določbe tega
9

poglavja, druge določbe tega zakonika pa le, če ne nasprotujejo posebnim določbam, ki veljajo zanje.

Izbira vzgojnega ukrepa

(2) Posebne določbe, ki veljajo za mladoletne storilce kaznivih
dejanj, se pod pogoji, določenimi v tem poglavju, uporabljajo
tudi za polnoletne, kadar se jim sodi za kazniva dejanja, ki so
jih storili kot mladoletniki, izjemoma pa tudi za tiste, ki so
storili kaznivo dejanje kot mlajši polnoletniki.

75. člen

Izključitev kazenskih sankcij proti otrokom
71. člen
Proti mladoletni osebi, ki ob storitvi kaznivega dejanja še ni
bila stara štirinajst let (otrok), se ne smejo uporabiti kazenske
sankcije.
Kazenske sankcije za mladoletnike
72. člen
(1) Mladoletniku, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja že star
štirinajst let, pa še ni bil star šestnajst let (mlajši mladoletnik),
se smejo izreči le vzgojni ukrepi.
(2) Mladoletniku, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja že star
šestnajst let, pa še ni bil star osemnajst let (starejši mladoletnik), se smejo izreči vzgojni ukrepi pod pogoji, določenimi
v tem zakoniku.
(3) Kazensko odgovornemu starejšemu mladoletniku se sme
izjemoma izreči tudi denarna kazen ali mladoletniški zapor,
ob teh kaznih pa kot stranski kazni tudi prepoved vožnje
motornega vozila ali izgon tujca iz države.
(4) Mladoletnim storilcem kaznivih dejanj se lahko izrečejo
tudi varnostni ukrepi, razen prepovedi opravljanja poklica, če
jim je izrečen vzgojni ukrep, denarna kazen ali mladoletniški
zapor.
Namen vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike
73. člen
Namen vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike je, da se
mladoletnim storilcem kaznivih dejanj z varstvom in
s pomočjo, z nadzorstvom nad njimi, njihovim strokovnim
usposabljanjem in razvijanjem njihove osebne odgovornosti
zagotovijo njihova vzgoja, prevzgoja in pravilen razvoj.
2. Vzgojni ukrepi
Vrste vzgojnih ukrepov
74. člen
(1) Vzgojni ukrepi so:
1) ukor;
2) navodila in prepovedi;
3) nadzorstvo organa socialnega varstva;
4) oddaja v vzgojni zavod;
5) oddaja v prevzgojni dom;
6) oddaja v zavod za usposabljanje..
(2) Ukor, navodila in prepovedi ali nadzorstvo organa socialnega varstva izreče sodišče mladoletniku, ki ga je potrebno
opozoriti na nepravilnost njegovega ravnanja ter zagotoviti
njegovo vzgojo, prevzgojo in pravilen razvoj v njegovem dotedanjem okolju s pomočjo kratkih ali trajnejših ukrepov ob
ustreznem strokovnem vodenju.
(3) Oddajo v vzgojni zavod, oddajo v prevzgojni dom ali
oddajo v zavod za usposabljanje (zavodski ukrepi) izreče
sodišče mladoletniku, pri katerem so potrebni trajnejši
vzgojni, prevzgojni ali zdravstveni ukrepi in njegova popolna
ali delna izločitev iz dotedanjega okolja. Zavodski ukrepi se
uporabijo kot skrajnje sredstvo in smejo trajati v mejah, določenih z zakonom, le toliko časa, kolikor je potrebno, da bo
dosežen namen vzgojnih ukrepov.
10

Pri izbiri vzgojnega ukrepa upošteva sodišče mladoletnikovo
starost in njegovo duševno razvitost, njegove psihične lastnosti, njegova nagnjenja, nagibe, iz katerih je dejanje storil,
dotedanjo vzgojo, okolje in razmere, v katerih je živel, težo in
naravo dejanja, ali mu je bil že prej izrečen vzgojni ukrep aH
kazen, in vse druge okoliščine, ki vplivajo na to, da izreče
sodišče tisti ukrep, s katerim bo najbolje dosežen name"
vzgojnih ukrepov.
Ukor
76. člen
(1) Sodišče izreče mladoletniku ukor, če spozna, da bo
z grajo mladoletnika dosežen namen vzgojnih ukrepov.
(2) Ko izreče sodišče mladoletniku ukor, mu prikaže škodljivost in nepravilnost njegovega ravnanja in ga opozori, da mu
bo lahko izreklo strožjo kazensko sankcijo, če bi storil novo
kaznivo dejanje.
Navodila in prepovedi
77. člen
(1) Sodišče izreče mladoletniku eno ali več navodil ali prepo;
vedi kot samostojen vzgojni ukrep, če je treba s primernimi
ukrepi vplivati nanj in na njegovo vedenje.
(2) Sodišče lahko izreče mladoletniku naslednja navodila i"
prepovedi:
1) osebno se opravičiti oškodovancu;
2) poravnati se z oškodovancem tako, da mladoletnik s plačilom, z delom ali kako drugače povrne škodo, ki jo je povzroči'
s kaznivim dejanjem;
3) redno obiskovati šolo;
4) usposabljati se za poklic ali sprejeti zaposlitev, ki ustreza
njegovemu znanju, sposobnosti in nagnjenju;
5) nastaniti se pri določeni družini, v domu ali drugje;
6) opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne
skupnosti;
7) zdraviti se v ustrezni zdravstveni organizaciji;
8) obiskovati vzgojno, poklicno, psihološko ali drug0
podobno posvetovalnico;
9) udeležiti se programov socialnega treninga;
10) opraviti preizkus znanja prometnih predpisov;
11) prepoved vožnje motornega vozila pod pogoji, pod katerimi je mogoče to sankcijo izreči polnoletnim.
(3) Pri izbiri in izrekanju navodil in prepovedi sodišče praviloma upošteva mladoletnikovo pripravljenost za sodelovanje'
(4) Navodila ali prepovedi smejo trajati najdalj eno leto.
(5) Sodišče lahko navodila in prepovedi med izvrševanje"1
spremeni ali odpravi, če bo s tem bolje dosežen name"
vzgojnih ukrepov.
(6) V okviru navodila iz 2. točke drugega odstavka tega čle"a1
določi sodišče obseg, obliko in način povrnitve škode, pri te"
pa osebno delo mladoletnika ne sme preseči šestdeset uj
v obdobju treh mesecev in mora biti razporejeno tako, da
moteno mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev.
(7) V okviru navodila iz 6. točke drugega odstavka tega čle"®
sme sodišče določiti mladoletniku opravljanje del do najve*
stodvajset ur v obdobju šestih mesecev in sicer tako, da
moteno mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev.
(8) Navodilo iz 9. točke drugega odstavka tega člena izret6
sodišče zlasti, če je to potrebno za mladoletnikovo izobraževanje ali delovno usposabljanje; sodišče sme določiti to navo*0
dilo za največ štiri ure dnevno, in sicer tako, da ni mote"
mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev.
poročevalec

9) Izvrševanje navodil iz 2., 6. in 9. toćke drugega odstavka
9a člena pripravijo in vodijo organi socialnega varstva; pri
"jihovem izvrševanju sodeluje in ga nadzoruje sodnik za
mladoletnike.

,e
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Pri izvrševanju navodil iz drugega odstavka tega člena se
sme prizadeti mladoletnikovo človeško dostojanstvo.

(11) Če mladoletnik navodil ali prepovedi ne izpolnjuje, lahko
sodišče namesto njih izreče vzgojni ukrep nadzorstva organa
socialnega varstva. Na to opozori sodišče mladoletnika, njegove starše, posvojitelja, rejnika ali skrbnika, ko izreče navoja ali prepovedi.
Nadzorstvo organa socialnega varstva
78. člen
j16r) če mladoletnik potrebuje strokovno pomoč in nadzorstvo
j je potrebno trajneje vplivati na njegovo vzgojo, prevzgojo
"] Pravilen razvoj, mu sodišče izreče nadzorstvo organa socialnega varstva.
8) Sodišče odloči pozneje, kdaj preneha ta ukrep, z omejijo, da ne sme trajati manj kot eno leto in ne dalj kot tri leta.
^okler traja ta ukrep, ostane mladoletnik še naprej pri svojih
starših
ali drugih ljudeh, ki ga preživljajo, svetovalec, ki ga
a
°loči organ socialnega varstva, pa opravlja nadzorstvo.
1?
P°ločeni
svetovalec
nadzoruje,
predvsem
pa
s^rbi
za njegovo
šolanje,mladoletnika
zaposlitev, izločitev
iz okolja,
ki nanj
SKodljivo
vpliva,
za
potrebno
zdravljenje
in
ureditev
razmer,
v
katerih živi.
(J) Ob vzgojnem ukrepu nadzorstva organa socialnega varr^a lahko sodišče določi mladoletniku katero izmed navodil
n
Prepovedi iz prejšnjega člena, ki v tem primeru nimajo
nar
ave samostojnega vzgojnega ukrepa.
Oddaja v vzgojni zavod
79. člen
®°di8če
izreče oddajo v vzgojni zavod mladoletniku, glede
re a
p'®
0 9 je treba poskrbeti za njegovo vzgojo in prevzgojo
stalnim vodstvom in nadzorstvom strokovnih vzgojiteljev.
VZ

nern

ćelX 5J°.'
zavodu ostane mladoletnik najmanj šest mesen največ tri leta. Ko izreče sodišče ta ukrep, ne določi,
„o^.časa naj traja, temveč odloči o njegovem prenehanju
k0N

l3»>ini ukrep oddaje v vzgojni zavod se lahko izvaja tudi
ali ,zadnevnim
"ovanjskih
skupinah,
ki jih organizirajo
vzgojni
zavodi,
bivanjem
mladoletnikov
v vzgojnem
zavodu.
Oddaja v prevzgojni dom
80. člen
J)reče so mladoletniku potrebni učinkovitejši prevzgojni
Pi, izreče sodišče oddajo v prevzgojni dom.
g*« odločanju o tem, ali naj izreče ta ukrep, upošteva
Okft1®?8 zlasti naravo in težo storjenega kaznivega dejanja ter
...Kr°"sčino, ali so bili mladoletniku že prej izrečeni vzgojni
opi ali kazni.
rev
!nly PVeC
zgojnem
domu ostane mladoletnik najmanj eno leto
tri ,e,a Ko izrefie
iaa
ta ukrep,
ne določi,
koliko
"sa naj traja, temveč
odločisodišče
o njegovem
prenehanju
pozneje.

sme izreči sodišče namesto oddaje v vzgojni zavod ali prevzgojni dom oddajo v ustrezen zavod za usposabljanje.
(2) Ta ukrep lahko izreče sodišče tudi namesto varnostnega
ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva
v zdravstvenem zavodu, če je mogoče v zavodu za usposabljanje poskrbeti za zdravljenje in varstvo in s tem doseči namen
tega varnostnega ukrepa.
(3) Mladoletnik ostane v zavodu za usposabljanje dokler je to
potrebno za njegovo usposabljanje, zdravljenje ali varstvo,
vendar najdalj tri leta.
(4) Če je sodišče izreklo mladoletniku ta vzgojni ukrep namesto varnostnega ukrepa po drugem odstavku tega člena, po
preteku enega leta vsako leto znova odloči, ali sta zdravljenje
in varstvo še potrebna. Ob mladoletnikovi polnoletnosti pa
sodišče preizkusi, ali je potrebno, da še ostane v tem zavodu,
ali pa ga je treba premestiti v ustrezen zavod za polnoletne
osebe.
Pogojni odpust v času izvrševanja zavodskega vzgojnega
ukrepa
82. člen
(1) Sodišče lahko pogojno odpusti mladoletnika, kateremu je
bil izrečen vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod ali oddaje
v prevzgojni dom, ko je prebil v zavodu najmanj eno leto, če je
mogoče na podlagi doseženih rezultatov vzgoje in prevzgoje
utemeljeno sklepati, da v času trajanja pogojnega odpusta ne
bo ponavljal kaznivih dejanj.
(2) Sodišče lahko odloči, da se za čas trajanja pogojnega
odpusta mladoletniku izreče vzgojni ukrep nadzorstva organa
socialnega varstva.
(3) Sodišče lahko prekliče pogojni odpust, če stori mladoletnik novo kaznivo dejanje ali se ne drži obveznosti v okviru
vzgojnega ukrepa nadzorstva organa socialnega varstva.
V tem primeru se čas, prestan na pogojnem odpustu, ne šteje
v čas trajanja vzgojnega ukrepa.
(4) Pogojni odpust lahko traja najdalj do izteka zakonskega
roka trajanja izrečenega zavodskega ukrepa ali dokler
sodišče ne ustavi izvrševanja tega ukrepa, ali ga zamenja
z drugim vzgojnim ukrepom.
Ustavitev izvrševanja in sprememba odločbe o vzgojnih
ukrepih
83. člen
(1) Kadar se po odločbi, s katero je bil izrečen vzgojni ukrep
nadzorstva organa socialnega varstva ali zavodski ukrep,
pokažejo okoliščine, ki jih ni bilo takrat, ko se je o tem
odločalo, ali se zanje ni vedelo, so pa take, da bi vplivale na
odločbo, se izvrševanje izrečenega ukrepa lahko ustavi, ali pa
se ta nadomesti z drugim vzgojnim ukrepom.
(2) Poleg primerov iz prejšnjega odstavka se sme, če ni za
posamezne ukrepe določeno drugače, glede na uspeh vzgoje,
prevzgoje ali usposabljanja, izvrševanje ukrepa ustaviti ali pa
izrečeni ukrep nadomestiti z drugim ukrepom, s katerim bo
bolje dosežen namen vzgojnih ukrepov. Glede zavodskih
ukrepov je mogoča ustavitev izvrševanja ali nadomestitev
z drugim ukrepom z naslednjimi omejitvami:
1) izvrševanje oddaje \ vzgojni zavod se pred potekom šestih
mesecev ne sme ustaviti, do preteka tega roka pa se sme
nadomestiti samo z oddajo mlado'etnika v prevzgojni dom ali
zavod za usposabljanje;
2) izvrševanje oddaje v prevzgoini dom se pred potekom
enega leta ne sme ustaviti, do tega časa pa se sme nadomestiti z oddajo mladoletnika v vzgojni zavod ali v zavod za
usposabljanje.

Oddaja v zavod za usposabljanje

Ponovno odločanje o vzgojnih ukrepih

81. člen

84. člen

'^Mladoletniku, ki je moten v duševnem ali telesnem razvoju,

1) Če je preteklo od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil
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izrečen vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega varstva
ali zavodski ukrep, več kot eno leto, pa se ukrep ni začel
izvrševati, odloči sodišče, ali naj se izrečeni ukrep izvrši ali ne,
lahko pa ga tudi nadomesti s kakšnim drugim vzgojnim ukrepom.
(2) Tako ravna sodišče tudi, če se je vzgojni ukrep sicer začel
izvrševati, pa se zaradi bega mladoletnika iz vzgojnega
zavoda ali iz drugega razloga ni izvrševal dalj kot eno leto.

kazen hujša od petih let zapora, če zaradi narave in teže
dejanja in zaradi visoke stopnje kazenske odgovornosti ne bi
bilo upravičeno izreči vzgojnega ukrepa.

Izrek vzgojnega ukrepa za kazniva de|an|a v steku

(3) Pri odmeri mladoletniškega zapora sodišče ni vezano na
najmanjšo mero kazni zapora, predpisano za storjeno dej*
nje.

85. člen
(1) Če je storil mladoletnik več kaznivih dejanj v steku, presoja
sodišče pri izbiri vzgojnih ukrepov, ki so predpisani v tem
zakoniku, enotno vsa dejanja, ne da bi določalo za vsako
poseben ukrep.
(2) Tako ravna sodišče tudi tedaj, kadar po izreku vzgojnega
ukrepa ugotovi, da je mladoletnik pred njegovim izrekom ali
po izreku storil kakšno kaznivo dejanje.
Vodenje evidence o vzgojnih ukrepih In dajanje podatkov
o vzgojnih ukrepi
86. člen
Podatki iz evidence o vzgojnih ukrepih se smejo dajati samo
sodiščem, državnim tožilstvom in organom za notranje
zadeve v zvezi s kazenskim postopkom proti mladoletniku ter
organom socialnega varstva in zavodom, ki izvršujejo vzgojne
ukrepe.
Nadzorstvo nad izvrševanjem vzgojnih ukrepov
87. člen
Nadzorstvo glede zakonitega in pravilnega izvrševanja vzgojnih ukrepov izvaja sodišče, ki je izreklo ukrep.
3. Kaznovanje starejših mladoletnikov
Izrekanje denarne kazni mladoletnikom
88. člen
(1) Starejšemu mladoletniku sme sodišče, upoštevajoč tudi
namen vzgojnih ukrepov, za kazniva dejanja, za katera je
predpisana kazen zapora do petih let ali denarna kazen, izreči
denarno kazen, če jo je po svojih dohodkih zmožen sam
plačati.
(2) Denarna kazen se mladoletniku izreče v dnevnih zneskih,
njena najmanjša mera sta dva dnevna zneska, najvišja pa
stoosemdeset dnevnih zneskov. Glede drugih pravil o odmeri
denarne kazni uporabi sodišče določbe 38. člena tega zakonika.
(3) Če se denarna kazen ne da niti prisilno izterjati, sodišče
namesto nje izreče enega izmed vzgojnih ukrepov iz 1. do 3.
točke prvega odstavka 74. člena tega zakonika.

(2) Mladoletniški zapor ne sme biti krajši od šestih mesecev in
ne daljši od petih let. Za kazniva dejanja, za katera je mogoč«
izreči kazen zapora dvajsetih let, se sme izreči mladoletniški
zapor do desetih let. Mladoletniški zapor se izreka na leta in
cele mesece.

Odmera mladoletniškega zapora
90. člen
(1) Pri odmeri mladoletniškega zapora upošteva sodišč«a
poleg olajševalnih in obteževalnih okoliščin (41. člen teg
zakonika) še stopnjo mladoletnikove osebne zrelosti in čas,
potreben za njegovo vzgojo, prevzgojo in strokovno usposabljanje.
(2) Če stori mladoletnik dvoje ali več kaznivih dejanj v steku in
sodišče spozna, da je treba za vsa dejanja izreči mladoletniški
zapor, izreče sodišče eno kazen v mejah zakonske mere t«
kazni. Če pa sodišče spozna, da bi bilo treba mladoletnika zs
kakšno kaznivo dejanje, ki je v steku, kaznovati z mladoletniškim zaporom, za druga kazniva dejanja pa izreči denarno
kazen ali vzgojni ukrep, izreče za vsa dejanja v steku samo
mladoletniški zapor.
(3) Tako ravna sodišče tudi tedaj, kadar se po izreku mladolet-1
niškega zapora ugotovi, da je mladoletnik pred njegovi"
izrekom ali po njem storil kakšno kaznivo dejanje.
Učinek mladoletniškega zapora In zapora na vzgojn'
ukrepe
91. člen
(1) Če izreče sodišče med izvrševanjem vzgojnega ukrep8
starejšemu mladoletniku mladoletniški zapor, preneh®
vzgojni ukrep, ko začne mladoletnik prestajati to kazen.
(2) Če izreče sodišče po izreku vzgojnega ukrepa polnole'"
nemu storilcu kaznivega dejanja mladoletniški zapor ali kaze"
zapora najmanj enega leta, se vzgojni ukrep ne izvrši; če pa50
že izvršuje, se izvrševanje ustavi, ko začne prestajati kazen.
(3) Če izreče sodišče po izreku vzgojnega ukrepa polnole*'
nemu storilcu kaznivega dejanja kazen zapora manj kot en"
leto, odloči v sodbi, ali naj se po prestani kazni vzgojni ukrep
izvrši ali ne.
(4) Če izreče sodišče polnoletnemu storilcu kaznivega dejani®
med izvrševanjem vzgojnega ukrepa zapor v trajanju manj o"
enega leta, odloči v sodbi, ali naj se po prestani kazni izvrš*'
vanje vzgojnega ukrepa nadaljuje ali pa naj se ustavi, ko s
začne izvrševati izrečena kazen.

(4) Če stori mladoletnik več kaznivih dejanj v steku in sodišče
spozna, da je treba za vsa dejanja izreči mladoletniku denarno
kazen, izreče eno kazen v skladu z določbo drugega odstavka
tega člena.

4. Izrekan|e kazenskih sankcij polnoletnim za kazniva dej"'
nja, ki so jih storili kot mladoletniki

(5) Če pa sodišče spozna, da bi bilo treba starejšega mladoletnika za kakšno kaznivo dejanje kaznovati z denarno kaznijo,
za drugo pa izreči vzgojni ukrep, izreče za vsa kazniva dejanja
v steku denarno kazen ali vzgojni ukrep.

92. člen
.1) Polnoletnemu, ki je dopolnil enaindvajset let, se ne s|J6
soditi za kaznivo dejanje, ki ga je storil kot mlajši mladoletni*'

Mladoletniški zapor

(2) Če polnoletnik, ki je storil kaznivo dejanje kot mlaj^
mladoletnik, med sojenjem še ni dopolnil enaindvajset le4'
mu sme soditi samo za kazniva dejanja, za katera je predP
sana kazen hujša od petih let zapora. Takšnemu polno'®.
nemu sme sodišče izreči samo ustrezen zavodski vzg°l.
ukrep. Pri presoji, ali naj izreče ta ukrep, upošteva sodišče^

89. člen
(1) Starejšemu mladoletniku sme sodišče izreči mladoletniški
zapor za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana
12

Izrekanje kazenskih sankcij polnoletnemu za kaznivo dej'"
n|e, ki ga je storil kot mlajši mladoletnik

poročevalk

okoliščine primera, zlasti pa težo storjenega dejanja, čas, ki je
P'etekel od njegove storitve, storilčevo vedenje in namen tega
bojnega ukrepa.
tkanje kazenskih sankcij polnoletnemu za kaznivo delanje, ki ga je storil kot starejši mladoletnik

vrednosti, če so vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bila
pridobljena s kaznivim dejanjem. Če je bila premoženjska
korist prenešena na bližnje sorodnike, zakonca, posvojitelja
ali posvojenca, se jim odvzame, razen če dokažejo, da so
zanjo plačali celotno vrednost.
Varstvo oškodovanca

93. člen
'J) Polnoletnemu se sme izreči za kaznivo dejanje, ki ga je
°nl kot starejši mladoletnik, vzgojni ukrep nadzorstva
[9ana
socialnega varstva, ustrezen zavodski vzgojni ukrep,
D
Pogojih iz 88. člena tega zakonika denarno kazen, ob
Pogojih iz 89. člena tega zakonika pa tudi mladoletniški
ap°r. Pri presoji, ali naj izreče sankcijo in katero izmed
štetih sankcij, upošteva sodišče vse okoliščine primera,
rasti pa težo storjenega dejanja, čas, ki je pretekel od njejr0sve storitve, storilčevo vedenje in namen, ki ga je treba
efii s temi sankcijami.
>olnoletnemu
miJMoletnik
je sojenjem
storil kaznivo
dejanje
kot starejši
l5
in ki .je kimed
dopolnil
enaindvajset
let,
/ne9 Izreči sodišče namesto mladoletniškega zapora zapor ali
I °a °jno obsodbo. Kazen zapora, izrečena v takšnem primeru,
9lede rehabilitacije, izbrisa obsodbe in pravnih posledic
"ak pravni učinek kot mladoletniški zapor.

Izrekanje vzgojnih ukrepov mlajšim polnoletnikom
94. člen
['»Storilcu,
ki je kot polnoleten storil kaznivo dejanje, pa med
lei)|em še ni dopolnil enaindvajset let, sme sodišče izreči
ulae
ski l ep
P nadzorstva
organa socialnega varstva ali zavods zna da
oknu , če
P° '
J® 9'ede na njegovo osebnost in
v
ka?
' izreči
katerih
storil dejanje, primerneje namesto
"*ni• zapora
takjeukrep.

97. člen
(1) Če je bil oškodovancu v kazenskem postopku prisojen
premoženjskopravni zahtevek, izreče sodišče odvzem premoženjske koristi, kolikor ta presega oškodovancu prisojeni premoženjskopravni zahtevek.
(2) Oškodovanec, ki ga je sodišče v kazenskem postopku
glede premoženjskopravnega zahtevka napotilo na pravdo,
lahko zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti, če začne pravdo
v šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil
napoten na pravdo, in če zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil
ugotovljen njegov zahtevek.
(3) Oškodovanec, ki ni priglasil premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku, lahko zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti, če je pravdo za ugotovitev svojega zahtevka
začel v treh mesecih od dneva, ko je zvedel za odločbo,
s katero je bila odvzeta premoženjska korist, najpozneje pa
v dveh letih od pravnomočnosti te odločbe, in če v treh
mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ugotovljen njegov zahtevek, zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti.
Odvzem premoženjske koristi pravni osebi
98. člen

,m —i«dmu polnoletniku, ki mu je bil izrečen vzgojni ukrep,
Soc
stra nsko
"^e ob pogojih, določenih v tem zakoniku, izreči tudi
io«ne kazen prepovedi vožnje motornega vozila in var' ukrepe, razen prepovedi opravljanja poklica.

Če je bila s kaznivim dejanjem ali zaradi njega pridobljena
premoženjska korist pravni osebi, se ji taka korist odvzame.
Pravni osebi se tudi odvzame premoženjska korist, ki jo
osebe, navedene v prvem odstavku 96. člena tega zakonika,
prenesejo nanjo brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti.

»Utečeni
vzgojni ukrep sme trajati najdalj do tedaj, ko
ri|
ec dopolni triindvajset let.

Osmo poglavje
PRAVNE POSLEDICE OBSODBE

poglavje
premoženjske koristi, pridobljene s kazM DEJANJEM

,V|

Razlog za odvzem premoženjske koristi
95. člen
l^ee ne more obdržati premoženjske koristi, ki je bila
°oljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega.
/5.
5 *o,is, iz prejšnjega odstavka tega člena se odvzame
*akoor»'ku,odlofibo
' s katero
je bilodejanje.
ob pogojih, določenih v tem
ugotovljeno
kaznivo
Način odvzema premoženjske koristi
96. člen
SjStorilou ali drugemu prejemniku koristi se odvzamejo
biu • .dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki je
r^u .^dobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če pa
"fina ni m°9°će odvzeti, se mu naloži, da mora plačati
v u®rni
znesek, ki ustreza premoženjski koristi. Sodišče sme
Ustr^av'č0nih primerih dovoliti, da se denarni znesek, ki
»^pridobljeni premoženjski koristi, lahko plača tudi
, pri čemer pa rok plačila ne sme biti daljši od dveh
p

reimoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ali
adi njega, se lahko odvzame tudi tistim, na katere je bila
e
»ena brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski

i,r

Nastanek pravnih isosledic obsodbe
99. člen
(1) Obsodbe za določena kazniva dejanja ali na določene
kazni imajo lahko za pravno posledico prenehanje oziroma
izgubo določenih pravic ali prepoved pridobitve določenih
pravic.
(2) Pravne posledice obsodbe ne morejo nastati, če je bila
storilcu za kaznivo dejanje izrečena denarna kazen, pogojna
obsodba ali sodni opomin ali če mu je bila kazen odpuščena.
(3) Pravne posledice obsodbe se smejo predpisati samo
z zakonom in nastanejo po samem zakonu, s katerim so
predpisane.
(4) Za storilca se sme uporabiti samo tista pravna posledica
obsodbe, ki je bila z zakonom določena ob času storitve
kaznivega dejanja.
Vrste pravnih posledic obsodbe
100. člen
(1) Pravna posledica obsodbe, ki se nanaša na prenehanje ali
izgubo določenih pravic, je prenehanje opravljanja določenih
javnih funkcij ali pooblastil uradne osebe.
(2) Pravne,posledice, ki so v prepovedi pridobitve določenih
pravic so:

p r
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1) prepoved opravljanja določenih javnih funkcij ali pooblastil
uradne osebe;
2) prepoved pridobitve določenega poklica;
3) prepoved pridobitve določenih dovoljenj ali odobritev, ki jih
dajejo državni organi s svojo odločbo.
(3) Pravne posledice iz prejšnjega odstavka ne morejo nastati
za mladoletnika.
Začetek In trajanje pravnih posledic obsodbe
101. člen
(1) Pravne posledice učinkujejo od dneva pravnomočnosti
obsodbe.
(2) Pravne posledice obsodbe, ki so v prepovedi pridobitve
določenih pravic, smejo trajati največ pet let od dneva, ko je
bila kazen prestana, odpuščena ali zastarana, če ni za posamezne pravne posledice z zakonom določen krajši rok.
(3) Po preteku dveh let od dneva, ko je bila kazen prestana,
zastarana ali odpuščena, sme sodišče na prošnjo obsojenca
odrediti, da preneha pravna posledica obsodbe, ki se nanaša
na prepoved pridobitve določene pravice.
(4) Pri presoji, ali naj odredi prenehanje pravne posledice
obsodbe, upošteva sodišče vedenje obsojenca po obsodbi, ali
je povrnil škodo, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem, kot
tudi druge okoliščine, ki kažejo, da je prenehanje pravne
posledice obsodbe utemeljeno.
(5) S prenehanjem pravnih posledic obsodbe niso prizadete
tiste pravice drugih, ki se opirajo na obsodbo.
(6) Z izbrisom obsodbe prenehajo njene pravne posledice.
Deveto poglavje
REHABILITACIJA, IZBRIS OBSODBE IN POGOJI ZA DAJANJE PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE
Pravni položaj obsojenca po prestani kazni
102. člen
(1) Po prestani, odpuščeni ali zastarani kazni zapora ali mladoletniškega zapora imajo obsojenci vse pravice, ki so določene v ustavi, zakonih in drugih predpisih in lahko pridobivajo
vse pravice, razen tistih, ki so jim omejene zaradi izrečenega
varnostnega ukrepa ali zaradi nastalih pravnih posledic
obsodbe.
(2) Prejšnji odstavek velja tudi za tiste, ki so na pogojnem
odpustu.
Zakonska rehabilitacija in izbris obsodbe
103. člen

zapora do enega leta ali na mladoletniški zapor - tri leta;
4) za obsodbo na kazen zapora nad eno leto do treh let - Pel
let;
5) za obsodbo na kazen zapora nad tri leta do petih let - osem
let;
6) za obsodbo na kazen zapora nad pet do deset let - desel
let;
7) za obsodbo na kazen zapora nad deset do petnajst I«1
- petnajst let;
(5) Obsodba na kazen zapora dvajsetih let se ne izbriše.
(6) Obsodba se ne more izbrisati iz kazenske evidence, doki«'
trajajo varnostni ukrepi.
Sodna rehabilitacija
104. člen
Sodišče sme na prošnjo obsojenca odločiti, da se obsodb
izbriše iz kazenske evidence in da obsojenec velja za neobsO'
jenega, če je potekla polovica z zakonom določenega roki
po preteku katerega se obsodba izbriše, če obsojenec v tem
času ni storil novega kaznivega dejanja. Pri odločanji1
o izbrisu upošteva sodišče vedenje obsojenca po presta"
kazni, naravo kaznivega dejanja in druge okoliščine, ki50
pomembne za izbris obsodbe.
Dajanje podatkov Iz kazenske evidenc
105. člen
(1) Kazenska evidenca obsega: osebne podatke o storilci'1
kaznivih dejanj; podatke o izrečenih kaznih, varnostnih uk'®"
pih, pogojnih obsodbah, sodnih opominih in obsodba*]:
s katerimi je bila storilcem kaznivih dejanj, o katerih se vod'1
kazenska evidenca, oproščena kazen, ter o njihovih pravn "
posledicah; poznejše spremembe podatkov o obsodbah, ki s°
bile vpisane v kazensko evidenco, kakor tudi podatke o iz*"'
šeni kazni in o razveljavitvi vpisa neupravičene obsodbe.
(2) O vzgojnih ukrepih se vodi posebna evidenca, ki obseSI®
osebne podatke o mladoletniku, podatke o izrečenih vzgojni'1
ukrepih ter podatke o izvršenih vzgojnih ukrepih oziroff®
druge podatke, ki se nanašajo na izvrševanje vzgojnih ukf®"
pov.
(3) Podatki iz kazenske evidence se dajejo le za neizbrisan®
obsodbe sodišču, državnemu tožilstvu in organom za not're|8!
nje zadeve v zvezi s kazenskim postopkom, ki teče zoper P
obsojeno osebo, organom, pristojnim za izvrševanje kaze"'
skih sankcij, in pristojnim organom, ki sodelujejo v postopa
za podelitev amnestije, pomilostitve ali za izbris obsodbe. (J
(4) Podatki iz kazenske evidence o neizbrisani obsodbi s®
smejo dati na obrazloženo zahtevo državnim organom, P1"®''
nim osebam in zasebnim delodajalcem le, če še trajajo pravn®1
posledice obsodbe ali varnostni ukrepi ali pa, če imajo upra" '
čen, na zakonu utemeljen interes.

(1) Z zakonsko rehabilitacijo se izbriše obsodba iz kazenske
evidence in prenehajo vse njene pravne posledice, obsojenec
pa velja za neobsojenega.

(5) Posamezniku se sme na njegovo zahtevo dati podatk®
o tem, da je bil oziroma da ni bil obsojen, samo, če i
potrebuje za uveljavitev svojih pravic.

(2) Za obsodbo velja pravnomočna odločba, kakor tudi spremembe te odločbe z amnestijo ali pomilostitvijo.

Deseto poglavje

(3) Obsodba se izbriše iz kazenske evidence v določenem
roku, od kar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena,
če obsojenec v tem roku ne stori novega kaznivega dejanja.

TEMEUNE DOLOČBE O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SAN*'
CIJ

(4) Roki iz prejšnjega odstavka so:
1) za obsodbo, s katero je bil storilcu izrečen sodni opomin in
za obsodbo, s katero mu je bila odpuščena kazen - eno leto
od pravnomočnosti sodne odločbe;
2) za pogojno obsodbo - eno leto, odkar je pretekla preizkusna doba;
,
3) za obsodbo na denarno kazen, stransko kazen, kazen
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Omejitve pravic med izvrševanjem kazenskih sankcij
106. člen
(1) Z ustavo in zakoni zajamčene pravice tistih, proti kate''1"
se izvršujejo kazenske sankcije, se smejo, v skladu z zak^
nom, odvzeti ali omejiti samo, kolikor je nujno, da se W
posamezna kazenska sankcija.
poročev*^

bitiin0podvržena
,86?3' protimučenju
kateri seali
izvršuje
sankcija,nečlovene sme
drugi kazenska
obliki okrutnega,
e
*n9a ali ponižujočega ravnanja. V primeru, ko je bila podvr® a takšnemu ravnanju, ji mora biti zagotovljeno sodno
'»rstvo.
Zavodi za prestajanje kazni zapora
107. člen
Jj Obsojenci prestajajo kazen zapora v zaprtih, polodprtih in
Prtih zavodih za prestajanje kazni zapora.
^Obsojenci
se razvrščajo v te zavode glede na to, koliko
ra
biti omejena njihova prostost.
(3) Č,Ce je obsojencu izrečena kazen zapora do treh let, lahko
i;re!< odredi' da jo prestaja v odprtem zavodu, če mu je
da 10
i na kazen zapora do petih let, pa lahko sodišče odredi,
Prestaja v polodprtem zavodu.
ja »?eri 2aPora do treh mesecev je mogoče izvršiti tudi tako,
namest0 kazni
iest
zapora opravi v obdobju najdalj
I0l',nMesecev delo v korist humanitarnih organizacij ali
jv. ' ® skupnosti v obsegu najmanj osemdeset ali največ
štirideset ur. To delo se razporedi tako, da ne moti
!
»ks 'evih obveznosti iz delovnega razmerja. O obliki
ito n® izvršitve odloča sodišče, ki je izreklo kazen na prvi
,eva
"ne'!' upo
08š in !°č pri tem objektivne in subjektivne okolišJaoo a'
njegovo
privolitevnalog,
v tak kinačin
izvršitve
kazni
Ce obsojeni
ne izpolnjuje
izvirajo
iz opravljaV korist
a
li ' lah?
ali lokalne
"ko sodiščehumanitarnih
odredi, da seorganizacij
izrečena kazen
zaporaskupnoizvrši.
Ravnanje z obsojenci
108. člen
(1)2 obsojenci je treba ravnati človeško, spoštovati njihovo
Ce 0v
' itost°StO'anStVO ,er varova,i ni'hovo 'elesno in duševno
8&OVOI'eno uporabljati prevzgojnih, medicinskih ali psijihPostopkov, ki posegajo v obsojenčevo osebnost, in
""ienec upravičeno izrecno zavrača.
Pogojni odpust
109. člen
U)
ki je prestal polovico kazni zapora, sme biti
Ji ??Puse,en'jenec,
kat° s Prestajanja kazni s pogojem, da do preteka časa,
ianjar89a 'e 'zre'ena kazen, ne stori novega kaznivega
|h
iap^ojenec, ki mu je sodišče izreklo kazen dvajsetih let
j. ^e biti pogojno odpuščen s prestajanja kazni potem,
Postal petnajst let zapora.
Su°,ran
9«n, ki odloča o pogojnem odpustu, in postopek za
ie o pogojnem odpustu, določa zakon.
^frie|S0'enec
ie ,ahko pogojno odpuščen, če je mogoče
0 pr
^i proSo a '6akovati, da ne bo ponovil kaznivega dejanja,
ijeg ®v ii. li naj se obsojenec pogojno odpusti, se upošteva
° vedenje med prestajanjem kazni.

!5>l;]?j8m ma sme bi,i
J"estai i e°tre,
pogojno odpuščen tudi obsojenec ki je
6u
jino kazni, če je podan pogoj iz tretjega odstavka
6ri
in Ce ose ne
P kažejo,
b okoliščine,
ki se nanašajo
na obsoIja'«vn0 osebnost,
da ne bo ponovil
kaznivega
dejaS5KL
mladoletnik, ki prestaja mladoletniški zapor, je
Srej
°90'no odpuščen, ko prestane tretjino kazni, vendar
if
ij« ilpeden ne prebije šestitvmesecev v zavodu za presta^o'etniškega zapora. Za čas, ko je na pogojnem
®tva
ko sodišče odredi nadzorstvo organa socialnega
-ovalec

Preklic pogojnega odpusta
110. člen
(1) Sodišče prekliče pogojni odpust, če stori obsojenec medtem, ko je na pogojnem odpustu, eno ali več kaznivih dejanj,
za katera je izreklo kazen zapora nad eno leto.
(2) Sodišče lahko prekliče pogojni odpust, če stori pogojno
odpuščeni eno ali več kaznivih dejanj, za katera je izreklo
kazen zapora do enega leta. Pri presoji, ali naj prekliče
pogojni odpust, upošteva sodišče zlasti sorodnost storjenih
kaznivih dejanj, njihov pomen, nagibe, iz katerih so bila storjena, in druge okoliščine, ki kažejo, da je preklic pogojnega
odpusta utemeljen.
(3) Kadar sodišče prekliče pogojni odpust, izreče kazen po 47.
in drugem odstavku 48. člena tega zakonika; pri tem vzame
kot določen tisti del prej izrečene kazni, ki je obsojenec še ni
prestal.
(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
se uporabljajo tudi, kadar obsodi sodišče pogojno odpuščenega za dejanje, ki ga je storil, preden je bil pogojno odpuščen.
(5) Če je pogojno odpuščeni obsojen na kazen zapora do
enega leta in sodišče ne prekliče pogojnega odpusta, se
pogojni odpust podaljša za čas, ko je obsojenec prestajal
kazen zapora.
(6) Če stori obsojenec v času pogojnega odpusta kaznivo
dejanje, ki ima za posledico preklic pogojnega odpusta, pa se
to s sodbo ugotovi šele po njegovem preteku, se sme pogojni
odpust preklicati najpozneje v enem letu, odkar je čas pogojnega odpusta pretekel.
Enajsto poglavje
ZASTARANJE
Zastaranje kazenskega pregona
111. člen
(1) Kolikor ni v tem zakoniku drugače določeno, kazenski
pregon ni več dovoljen, če je preteklo:
1) petindvajset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se
sme po zakonu izreči zapor dvajsetih let;
2) petnajst let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme
po zakonu izreči zapor nad deset let;
3) deset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po
zakonu izreči zapor nad pet let;
4) pet let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po
zakonu izreči zapor nad tri leta;
5) tri leta od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po
zakonu izreči zapor nad eno leto;
6) dve leti od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po
zakonu izreči zapor do enega leta ali denarna kazen.
(2) Če je za kaznivo dejanje predpisanih več kazni, se zastaralni rok določi po najhujši predpisani kazni.
Tek In pretrganje latlaranja kazenskega pregona
112. člen
(1) Zastaranje kazenskega pregona se začne tistega dne, ko je
bilo kaznivo dejanje storeno.
(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu pregon ne sme
začeti ali nadaljevati.
(3) Zastaranje pretrga vsako, procesno dejanje za pregon
storilca zaradi storjenega kaznivega dejanja.
(4) Zastaranje se pretrga tudi tedaj, če stori storilec v času, ko
teče zastaralni rok, enako hudo ali hujše kaznivo dejanje.
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(5) Po vsakem pretrganju se začne zastaranje znova.
(6) Kazenski pregon zastara v vsakem primeru, če preteče
dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje
kazenskega pregona.
Zastaranje izvršitve kazni
113. člen
(1) Če ni v tem zakoniku drugače določeno, se izrečena kazen
ne sme več izvršiti, ko je preteklo:
1) petindvajset let od obsodbe na dvajset let zapora;
2) petnajst let od obsodbe na zapor nad deset let;
3) deset let od obsodbe na zapor nad pet let;
4) pet let od obsodbe na zapor nad tri leta;
5) tri leta od obsodbe na zapor nad eno leto;
6) dve leti od obsodbe na zapor do enega leta ali na denarno
kazen.

dejanja iz členov 371 do 376 tega zakonika, kot tudi ne za tis"
kazniva dejanja, za katera po mednarodnih pogodbah zas»
ranje ne more nastopiti.
Dvanajsto poglavje
AMNESTIJA IN POMILOSTITEV
Amnestija
117. člen
(1) Z amnestijo se osebam, ki so je deležne, odpusti pre#
popolnoma ali delno odpusti izvršitev kazni, izrečena kazjj
spremeni v milejšo, izbriše obsodba ali odpravi dolo461"
pravna posledica obsodbe.
(2) Če se z amnestijo spremeni odločba o kazenski sankciji "
uporabijo določbe splošnega dela tega zakonika.

(2) Mladoletniški zapor se ne sme izvršiti, ko je preteklo:
1) deset let od obsodbe na mladoletniški zapor nad pet let; ,
2) pet let od obsodbe na mladoletniški zapor nad tri leta;
3) tri leta od obsodbe na mladoletniški zapor do treh let.
Zastaranje izvršitve stranskih kazni in varnostnih ukrepov
114. člen
(1) Izvršitev denarne kazni kot stranske kazni zastara, ko
pretečeta dve leti od pravnomočnosti sodbe, s katero je bila ta
kazen izrečena.
(2) Izvršitev prepovedi vožnje motornega vozila in izgon tujca
iz države kot stranskih kazni zastara, ko zastara glavna kazen.
(3) Izvršitev varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega
zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, odvzema vozniškega
dovoljenja in odvzema predmetov zastara, ko pretečejo tri leta
od pravnomočnosti odločbe, s katero so bili ti ukrepi izrečeni.
(4) Izvršitev varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov zastara hkrati s kaznijo, ob kateri je bil
ta ukrep izrečen, oziroma s potekom preizkusne dobe določene v pogojni obsodbi.
(5) Izvršitev varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja
poklica zastaia, ko preteče čas, za katerega je bil ukrep
izrečen.
Tek In pretrganje zastaranja izvriitve kazni
115. člen
(1) Zastaranje izvršitve kazni se začne tistega dne, ko postane
sodba pravnomočna; če je pogojna obsodba preklicana, pa
tistega dne, ko postane pravnomočna odločba o preklicu.
(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu kazen ne sme
izvršiti.
(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje pristojnega organa, ki mu
je namen izvršitev kazni.
(4) Po vsakem pretrganju se začne zastaranje znova.
(5) Izvršitev kazni zastara v vsakem primeru, ko preteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje izvršitve kazni.
(6) Določbe od drugega do petega odstavka tega člena veljajo
smiselno tudi za zastaranje izvršitve varnostnih ukrepov.
Nezastarljivost kaznivih dejanj genocida in vojnih hudodelstev
116. člen
Kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata za kazniva
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Pomilostitev
118. člen
(1) S pomilostitvijo se po imenu določeni osebi odpusti Pj
gon ali popolnoma ali delno odpusti izvršitev kazni, izrei^j
kazen spremeni v milejšo ali v pogojno obsodbo ali izbr\
obsodba ali odpravi oziroma skrajša trajanje določene pr&v
posledice obsodbe.
(2) Če se s pomilostitvijo spremeni odločba o kazenski sa"'
ciji, se uporabijo določbe splošnega dela tega zakonika.
Učinek amnestije in pomilostitve na pravice drugih

i

119. člen
Z amnestijo ali pomilostitvijo niso prizadete tiste pravice^
gih, ki se opirajo na obsodbo.
Trinajsto poglavje
VELJAVNOST KAZENSKEGA ZAKONA
Veljavnost kazenskega zakona Republike Slovenije za
kogar, kdor stori kaznivo dejanje na njenem ozemlju
120. člen
(1) Kazenski zakon Republike Slovenije velja za vsako^'
kdor stori kaznivo dejanje na ozemlju Republike Slovenij*
(2) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za vsakoflj
kdor stori kaznivo dejanje na domači ladji, ne glede na to.
je bila ladja ob storitvi dejanja.
(3) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za vsakofljl
kdor stori kaznivo dejanje na domačem civilnem letalu "L
poletom ali na domačem vojaškem letalu, ne glede na to>
je bilo letalo ob storitvi dejanja.
Veljavnost kazenskega zakonika Republike Stovenlj''
določena kazniva dejanja, storjena v tujini
121. člen
Ta zakonik velja za vsakogar, kdor stori v tujini katero t
kaznivih dejanj iz členov 346 do 360 tega zakonika ter iz £'
248 tega zakonika, če se ponarejanje nanaša na domač d®

(

Veljavnost kazenskega zakona Republike Slovenij'»
državljana Republike Slovenije, ki stori kaznivo de|an|ev
jini
122. člen
Kazenski zakon Republike Slovenije velja za državljana P6'''
poročev

like Slovenije tudi, če stori v tujini kakšno drugo kaznivo
®Janje, poleg kaznivih dejanj, naštetih v prejšnjem členu, če
"Zaloti na ozemlju Republike Slovenije ali če se ji izroči.
"allavnost kazenskega zakona Republike Slovenije za
tujca, ki stori kaznivo dejanje v tujini
123. člen
stor|aZens
'<' zakon Republike Slovenije velja tudi za tujca, ki
Una Re
držsuf nu' kaznivo
Pyblike Slovenije, proti njej ali proti njenemu
deiani^f a ,e,a v dejanje, čeprav ne gre pri tem za kazniva
m|
Oiem ju
i Republike
" ^ . 121.
členualitega
zakonika,
Slovenije
če se
ji izroči.če se zaloti na
£ri.e?Ski
zakon Republike
Slovenije velja tudi za tujca, ki
<u dr av a
kate'r '3rS°e,i srne
'' * ,em
' "zaPr0,i tujcu v tujini kaznivo dejanje, za
kaz ° P°
k°niku izreči pet let zapora ali hujša
za 0 na
Izrodise
' ''
ozemlju Republike Slovenije, pa se ne
državi v
kaziv 0d'' tis,e ki etakem primeru sodišče ne sme izreči hujše
bilou i-kaznivo
' i Predpisana
dejanje
storjeno. z zakonom države, v kateri je
Posebni pogoji za pregon
124. člen
(1)Č,
konfiail® zenski
'e v Primeru iz 120. člena tega zakonika začel ali
VRen,
Ppstopek v tuji državi, se storilec preganja
h,?
put3l|
dje
ki Sloveniji samo z dovoljenjem ministra za pravoso(2) V imerih iz 122 in 123 člena ,e a
'
9 zakonika se storilec ne
j 1)Preo^
zen> na
Nastal ^?1 e bi, katero je bil v tujini obsojen, popolnoma
da bo , '
° skladno z mednarodno pogodbo odločeno
?
) če io bl1
L")"v1' izrečeno kazen Postal v Republiki Sloveniji;
bila J® en tujini s pravnomočno sodbo oproščen ali mu je
3)
odpuščena, ali je izvršitev kazni zastarala;
2a
kaznivo
hteJf
tujempazakonu
»o oškodovanca,dejanje
takšna po
zahteva
ni bila preganja
vložena. na
(3) rimerih iz 22 n 23
Preo P
1 - ' I - člena tega zakonika se storilec
v irat ' samo, če je dejanje
dej
kaznivo tudi po zakonu države,
je bilo storjeno.
Po
l| i^
člena tega
zakonika za
za aejanje,
dejanje, ki
ki
ai gre v primeru
primeruvv iz
izka122.
i i«ciena
lega zaKoniKa
0nu dr^avfi
države
" *8 ?ak
hiln
nro pa
na
d ^Onu
' katari
teri je
bilo stnriiann
storjeno, ni
ni Wa7ni\/n
kaznivo, gre
an
drjav^ je storjeno proti Republiki Sloveniji ali njenemu
nu se sme
"tini*.
'
storilec preganjati samo z dovoljenjem
s,r
a za pravosodje.

s

Brimeru 'z prejšnjega člena tega zakonika dejanje po
dr
re*ave,
an v kateri je bilo storjeno, ni kaznivo, se sme

'oriip
stra P 9 iati v Republiki Sloveniji le z dovoljenjem minis,
°rien pravosodie in če gre za dejanje, ki je takrat, ko je bilo
"h, L;0l veljalo za kaznivo dejanje po splošnih pravnih nače'Znanih od mednarodne skupnosti.
jilj)[^r'meru iz 120. člena tega zakonika se sme ob pogojih, ki
°'oča zakon, pregon tujca odstopiti drugi državi.
Vštevanje pripora in kazni, prestane v tujini
125. člen
ka?B°r' kodvzem prostosti med izročitvenim postopkom ter
vj(6- : i jo je storilec po sodbi tujega sodišča že prestal, se
5
0di«i° v kazen, ki i° izreče za isto kaznivo dejanje domače
ka>„en e; če kazni niso iste vrste, presodi sodišče, kako naj se
^ všteje.
Por

°če valeč

štirinajsto poglavje
POMEN IZRAZOV V TEM ZAKONIKU
126. člen
(1) Ozemlje Republike Slovenije obsega: kopno ozemlje,
obalno morje in vodne površine znotraj njenih meja ter zračni
prostor nad njimi.
(2) Uradna oseba po tem zakoniku je lahko:
1) poslanec v državnem zboru in člani državnega sveta;
2) oseba, ki pri državnem organu opravlja uradne dolžnosti ali
ima uradno funkcijo;
3) druga oseba, ki opravlja določene uradne dolžnosti na
podlagi pooblastil, katera ji daje zakon ali na podlagi zakona
izdani predpisi;
4) vojaška oseba, ki je kot takšna določena s posebnimi
predpisi, kadar gre za posebna kazniva dejanja, pri katerih je
navedena uradna oseba, pa niso določena kot kazniva dejanja
zoper vojaško dolžnost.
(3) Za vojaško osebo po tem zakoniku se štejejo: oseba, ki
poklicno opravlja vojaško službo, vojak, ki služi vojaški rok ter
vojaški obveznik rezervne sestave, kadar opravlja vojaško
službo.
(4) Za volitve in glasovanje po tem zakoniku se štejejo volitve
predsednika republike, poslancev državnega zbora, članov
državnega sveta, lokalne volitve ter zakonodajni referendumi,
referendumi za potrditev spremembe ustave in za ustanovitev
občine.
(5) Za gospodarsko dejavnost po tem zakoniku se štejejo:
1) proizvodnja in promet blaga, opravljanje storitev na trgu,
bančno in drugo finančno poslovanje;
2) vodenje in sodelovanje pri upravljanju, zastopanju in nadzorstvu v prejšnji točki navedenih dejavnosti.
(6) Za zunajzakonsko skupnost po tem zakoniku se šteje dalj
časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki
nista sklenila zakonske zveze.
(7) Listina je vsako pisanje, nosilec podatkov, ali drugi predmet primeren in namenjen za dokaz kakšnega dejstva, ki ima
vrednost za pravna razmerja.
(8) Denar je kovan ali papirnat denar, ki je na podlagi zakona
v obtoku v Republiki Sloveniji ali v tuji državi.
(9) Za vrednotnice po tem zakoniku se štejejo kolki, in druge
vrednotnice, izdane in v obtoku na podlagi zakona Republike
Slovenije, ter tuje vrednotnice.
(10) Za premično stvar po tem zakoniku se šteje tudi vsaka
pridobljena ali zbrana energija za svetlobo, toploto, pogon,
premikanje ali prenos glasu, slike ali besedila na daljavo, ali
računalniška zmogljivost.
(11) Za silo se šteje tudi uporaba hipnoze ali mamil za to, da se
kdo proti njegovi volji soravi v nezavest ali onesposobi za
odpor.
(12) Za motorno vozilo se šteje vsako prometno sredstvo na
motorni pogon v kopnem, vodnem in zračnem prometu.
(13)1) Za majhno premoženjsko korist, škodo ali vrednost se
šteje znesek, ki ne presega ene polovice uradno objavljene
povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji v gospodarstvu v času storitve kaznivega dejanja (povprečna neto
plača v gospodarstvu):
2) Za večjo premoženjsko korist, škodo ali vrednost se šteje
znesek, ki presega pet povprečnih neto plač v gospodarstvu;
3) Za veliko premoženjsko korist, škodo ali vrednost se šteje
znesek, ki presega petdeset povprečnih neto plač v gospodarstvu.
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(5) Kdor komu pomaga pri samomoru in ta stori samomor, P8
so pri tem podane posebne olajševalne okoliščine,
se kaznuje z zaporom do treh let.

POSEBNI DEL
Petnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ŽIVLJENJE IN TELO
Umor
127. člen
(1) Kdor komu vzame življenje,
se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom dvajsetih let:
1) če stori dejanje na grozovit ali zahrbten način;
2) če stori dejanje iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril
kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja
ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov;
3) če stori dejanje zoper uradno ali vojaško osebo, ko ta
opravlja naloge javne ali državne varnosti, varuje javni red,
zasleduje storilca kaznivega dejanja ali pazi na koga, ki mu je
vzeta prostost;
4) če stori dejanje dvoje ali več oseb, ki so se združile za to, da
bi izvršile umor.
(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno
v posebno olajševalnih okoliščinah,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do
petih let.
Uboj na mah
128. člen
Kdor koga ubije na mah, ker ga je ta brez njegove krivde
z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Povzročitev smrti iz malomarnosti
129. člen
Kdor povzroči smrt drugega iz malomarnosti,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Detomor

(6) Če je bil zaradi kakšnega dejanja iz prejšnjih odstavke'
samomor samo poskušen, sme sodišče storilca kaznova'
mileje.
Nedovoljena prekinitev nosečnosti
132. člen
(1) Kdor v nasprotju z zdravstvenimi pogoji in način0"1
umetne prekinitve nosečnosti, ki so določeni z zakono"8
noseči ženski z njeno privolitvijo prekine nosečnost, zač"
prekinjati ali ji pomaga pri prekinitvi nosečnosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor noseči ženski brez njene privolitve prekine ali zai"'
prekinjati nosečnost,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Lahka telesna poškodba
133. člen
(1) Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi t«fl!
začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del njegovega telesa®
njegov organ, ali je poškodovančeva zmožnost za ^
začasno zmanjšana, ali je prizadeta njegova zunanjost, ali I'
začasno okvarjeno njegovo zdravje,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do ene9'
leta.
(2) Če je poškodba iz prejšnjega odstavka prizadejana z or°'
jem, nevarnim orodjem, z drugim sredstvom ali na tak nacijj
s-katerim se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje
okvari,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Sodišče sme storilcu dejanja iz prejšnjega odstavka
sodni opomin zlasti v primeru, če je bil storilec izzvan z n*0
stojnim ali surovim obnašanjem poškodovanca.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se
na predlog.

130. člen
Mati, ki vzame življenje svojemu otroku med porodom ali
takoj po porodu, dokler je še pod njegovim vplivom,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Napeljevanje k samomoru In pomoč pri samomoru
131. člen
(1) Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu pomaga
pri samomoru in ta stori samomor,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni
osebi, ki je že stara štirinajst let, ali proti osebi, katere sposobnost razumeti pomen svojega dejanja ali imeti v oblasti svoje
ravnanje je bila bistveno zmanjšana,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Huda telesna poškodba
134. člen
(1) Kdor koga tako telesno poškoduje ali mu prizadene
škodo na zdravju, da bi bilo lahko zaradi tega v nevarno®
življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in zna'"
oslabljen kakšen del njegovega telesa ali kak organ, a"'
začasno in znatno oslabljen pomemben del telesa ali pom^J
ben organ, ali je zaradi tega poškodovani začasno nezm°:
za vsakršno delo, ali je njegova zmožnost za delo za v®®j
zmanjšana ali je bila začasno znatno zmanjšana, ali j® *
začasno skažen, ali mu je začasno hudo ali za vselej v
meri okvarjeno zdravje,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih I®

(

(2) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odsta"*'
umre,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih I®

(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno proti
mladoletni osebi, ki še ni stara štirinajst let, ali proti osebi, ki
ni mogla razumeti pomena svojega dejanja ali imeti v oblasti
svojega ravnanja,
se storilec kaznuje kot za umor.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz C®'"
marnosti,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

(4) Kdor surovo ali nečloveško ravna s kom, ki mu je podrejen
ali od njega odvisen, in ta zaradi takega ravnanja stori samomor,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(4) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka t®$ ,
člena storil na mah, ker ga je poškodovanec brez nje90 i
krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil,
se kaznuje z zaporom do treh let.
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poročevt&

>
Posebno huda telesna poškodba
135. člen
0) Kdor koga tako hudo telesno poškoduje ali mu prizadene
®ko hudo škodo na zdravju, da je bilo zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in znatno
oslabljen
pomemben del njegovega telesa ali pomemben
°r9an, ali je postal poškodovani zaradi tega za vselej nezmožen za vsakršno delo, ali je ostal skažen, ali mu je bilo za
Vse
'ej hudo okvarjeno zdravje,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
8) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka
umre,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz malomarnosti,
s kaznuje z zaporom do treh let.

Šestnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE
Kršitev enakopravnosti
141. člen
(1) Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi,
etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali drugačnem
prepričanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem
položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero
izmed človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali določene z ustavo ali
zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji, ali kdor
na podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno
pravico ali ugodnost,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

W) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
£'6na
storil na mah, ker ga je poškodovanec brez njegove
Kr|
vde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor preganja posameznika ali organizacijo zaradi njihovega zavzemanja za enakopravnost ljudi.

Sodelovanje pri pretepu

Prisiljenje

136. člen
Kdor sodeluje pri pretepu, v katerem je kdo ubit ali hudo
e|
asno poškodovan,
se za samo sodelovanje kaznuje z zaporom do enega
leta.

142. člen
(1) Kdor koga s silo ali z resno grožnjo prisili, da kaj stori ali
opusti ali da kaj trpi,
se kaznuje z zaporom do enega leta.

Oflrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru

Protipraven odvzem prostosti

137. člen
pri ret0 u ali
ornrtdor
P P
prepiru seže po orožju, nevarnem
U a po kakšnem
0
tel ! "
drugem sredstvu, s katerim se lahko

143. člen
(1) Kdor koga protipravno zapre, ima zaprtega ali mu kako
drugače omeji svobodo gibanja,
se kaznuje z zaporom do enega leta.

") P|,egon se začne na predlog.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
z zlorabo svojega položaja ali svojih pravic,
se kaznuje z zaporom do treh let.

hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev.

(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic,
se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Pregon se začne na predlog.

(3) Poskus dejanja iz prvega odstavka tega člena je kazniv.
Povzročitev nevarnosti
138. člen
|>c)°zročjjti k°9a brez P°moć' v smrtni nevarnosti, ki jo je sam
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Zapustitev slabotne osebe
139. člen
pus,i osebo ki mu e bi,a
<
J
skr

zaupana ali za katero je sicer
{tal
beti, brez pomoči v razmerah, ki so nevarne za
'Jenje ali zdravje,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Opustitev pomoči
140. člen
Kd r
(g °e pomaga komu, ki je v neposredni smrtni nevarnosti,
Prav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga
u
9ega,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
Poročevalec

(4) Kdor komu protipravno odvzame prostost za več kot teden
dni ali če to stori na grozovit način,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
Ugrabitev
144. člen
(1) Kdor ugrabi koga z namenom, da njega ali koga drugega
prisili, da nekaj stori, opusti ali trpi,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni
osebi ali zagrozi z umorom ali s hudo telesno poškodbo
ugrabljene osebe,
se kaznuje z zapo om od enega do desetih let.
(3) Storilec dejanj iz prvega al drugega odstavka tega člena,
ki prostovoljno spusti na prostost ugrabljeno osebo, preden
je izpolnjena njegova zahteva, zaradi katere jo je ugrabil, se
sme kaznovati mileje ali se mu sme kazen odpustiti.
Ogrožanje varnosti
145. člen
(1) Kdor ogrozi varnost kakšne osebe z resno grožnjo, da bo
napadel njeno življenje ali telo,
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se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Pregon se začne na predlog.

Kršitev tajnosti občil

Grdo ravnanje

150. člen

146. člen

(1) Kdor neupravičeno odpre tuje pismo, tujo brzojavko ali
kakšno drugo tuje zaprto pisanje ali pošiljko,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šesti"
mesecev.

(1) Kdor z grdim ravnanjem prizadene telesno ali duševno
celovitost drugega,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev.
(2) Pregon se začne na predlog.
Neupravičena osebna preiskava
147. člen
(1) Kdor neupravičeno preišče drugega ali stvari, ki jih ima ta
na sebi ali s seboj,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena je
kazniv.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne
na predlog.
Neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje
148. člen
(1) Kdor neupravičeno s posebnimi napravami prisluškuje
pogovoru ali izjavi, ki mu nista namenjena, ali ju zvočno
snema, ali kdor takšen pogovor ali takšno izjavo neposredno
prenaša tretji osebi, ali ji takšen posnetek predvaja ali kako
drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor zvočno snema njemu namenjeno
zaupno izjavo drugega brez njegove privolitve z namenom, da
bi takšno izjavo zlorabil, ali kdor takšno izjavo neposredno
prenaša tretji osebi ali ji takšen posnetek predvaja ali ji kako
drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic
ali poskusi to storiti,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne
na predlog, za dejanje iz drugega odstavka pa na zasebno
tožbo.
Neupravičeno slikovno snemanje
149. člen
(1) Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni
posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegove privolitve in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost, ali kdor
takšno snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji takšen
posnetek prikazuje ali ji kako drugače omogoči, da se z njim
neposredno seznani,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic ali poskusi to
storiti,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
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(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne
na predlog.

(2) Z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta se kaznuje
1) kdor se z uporabo tehničnih ali kemičnih sredstev, ne da "
odprl tuje pismo, tujo brzojavko ali kakšno drugo tujo zaprt"
pošiljko, neupravičeno seznani z njihovo vsebino;
,
2) kdor se z uporabo tehničnih sredstev neupravičeno seznan 1
s sporočilom, ki se prenaša po telefonu ali s kakšnim drugi"
telekomunikacijskim sredstvom;
3) kdor neupravičeno odpre zaprt predmet, ki varuje spore
čilo, in se neupravičeno seznani s sporočilom v njem.
(3) Enako se kaznuje, kdor s katerim izmed dejanj, ki sjj
navedena v prvem in drugem odstavku tega člena, omogo"
drugemu, da se neposredno seznani z vsebino sporočila a
pošiljke.
(4) Kdor neupravičeno obdrži, skrije, uniči ali komu druge'"''
izroči tuje pismo, brzojavko ali kakšno drugo pošiljko, pred6
se je prejemnik seznanil z njeno vsebino,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do eneg
leta. .
(5) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov tega člena uradj*
oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, PoS ij
ali drug delavec, ki mu je zaupano prevzemanje, prenos a
predaja tujih pisem, tujih brzojavk ali kakšnih drugih pisanj a
pošiljk,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(6) Pregon za dejanja iz prvega do četrtega odstavka taf8
člena se začne na predlog.
Nedovoljena objava zasebnih pisanj
151. člena
(1) Kdor brez dovoljenja pooblaščene osebe v primerih, kada'
je tako dovoljenje potrebno, objavi dnevnik, pismo ali kakšn°
drugo zasebno pisanje,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Pregon se začne na zasebno tožbo.
Kršitev nedotakljivosti stanovanja
152. člen
(1) Kdor neupravičeno vstopi v tuje stanovanje ali zap"n1®
prostore, ali kdor se na zahtevo upravičenca od tam
odstrani,
.
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do ene9
leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor neupravičeno preišče stanovali6
ali prostore iz prvega odstavka tega člena.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega čle"8
uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravi'"
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(4) Poskus dejanj iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena je kazniv.
(5) Pregon za dejanji iz prvega in drugega odstavka tega členS
se začne na predlog.
poročevalk

Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti
153. člen
1

( ) Kdor neupravičeno izda skrivnost, za katero je zvedel kot
zagovornik, odvetnik, zdravnik, socialni delavec, psiholog ali
*ot kakšna druga oseba pri opravljanju svojega poklica,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Za dejanje iz prejšnjega odstavka se ne kaznuje, kdor izda
»Krivnost zaradi splošne koristi ali zaradi koristi koga dru9®9a, če je ta korist večja kakor pa ohranitev skrivnosti.

prikaže, izvede ali prenese tuje avtorsko delo ali njegov del, ali
dovoli to storiti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Kdor skazi, okrni ali kako drugače neupravičeno poseže
v tuje avtorsko delo,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev.
(3) Pregon se začne na predlog.
Neupravičeno izkoriščanje avtorskega dela
159. člen

(3) Pregon se začne na zasebno tožbo.
Zloraba osebnih podatkov
154. člen
0) Kdor v nasprotju z zakonom uporabi osebne podatke, ki se
»mejo voditi samo na podlagi zakona ali na podlagi osebne
Sajo°''tVe posameznika' na katerega se osebni podatki nanase kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
|2) Enako se kaznuje, kdor vdre v računalniško vodeno zbirko
Podatkov
z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
Ka
kšen osebni podatek.
[3)
Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
ur
adna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Kršitev pravice do pritožbe
155. člen
I1) Kdor pri opravljanju svojega dela prepreči drugemu, da bi
Porabil svojo pravico do pritožbe, ugovora ali kakšnega
'Ugega praVnega sredstva, do vloge ali predloga, ali da bi dal
Politične ali druge pobude splošnega pomena,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
Porabo svojega položaja ali pravic,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Preprečitev aii oviranje javnega shoda
156. člen
'1) Kdor s silo, resno grožnjo, preslepitvijo ali kako drugače
Protipravno prepreči ali ovira sklicanje ali potek mirnega
lenega shoda,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2)Se Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena uradna
t>a z zlorabo svojega uradnega položaja ali uradnih pravic,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Preprečitev tiskanja in oddajanja
157. člen
protipravno prepreči tiskanje, prodajo ali razširjanje
asopisa, knjige ali druge tiskane stvari, ali oddajanje radij*e9a ali televizijskega programa,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
Kršitev avtorske pravice
158. člen
Kdor s svojim imenom ali z imenom koga drugega objavi.
Poročevalec

(1) Kdor brez dovoljenja avtorja ali kakšnega drugega imetnika avtorske pravice v primerih, ko je tako dovoljenje po
zakonu potrebno, objavi, predela, obdela, reproducira, razmnoži, posname, prikaže, izvede, prenese, prevede ali kako
drugače izkoristi avtorsko delo,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh
mesecev.
(2) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
protipravno premoženjsko korist, da v promet, javno razstavlja ali oddaja po radiu ali televiziji izvode avtorskega dela, za
katere ve, da so bili neupravičeno reproducirani ali razmnoženi,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena
velika premoženjska korist in je šlo storilcu za to, da si pridobi
takšno premoženjsko korist,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Izvodi avtorskega dela in naprave za njihovo reproduciranje se vzamejo.
(5) Pregon za dejanja iz prvega in drugega odstavka tega
člena se začne na predlog.
Kršitev pravic izvajalcev
160. člen
(1) Kdor brez dovoljenja izvajalca v primerih, ko je tako dovoljenje po zakonu potrebno, izvedbo ali posnetek izvedbe
oddaja, razmnoži, da v promet ali priobči javnosti in s tem
pridobi večjo premoženjsko korist,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev.
(2) Pregon se začne na predlog.
Sedemnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOLILNO PRAVICO IN VOLITVE
Kršitev volilne pravice
161. člen
Uradna oseba, ki koga z namenom, da bi mu onemogočila
izvrševanje volilne pravice, nezakonito ne vpiše v volilni imenik, ali ga črta iz volilnega imenika,
se kaznuje z denarno kaznio ali z zaporom do enega
leta.
Kršitev proste odločitve volilcev
162. člen
(1) Kdor koga s silo, z resno grožnjo, s podkupovanjem,
s preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj
vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje, ali ne glasuje, ali
da ne glasuje veljavno, ali da glasuje za ali proti določenemu
predlogu,
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se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri
opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Zloraba volilne pravice
163. člen
Kdor pri volitvah ali glasovanju glasuje namesto drugega pod
njegovim imenom, ali več kot enkrat glasuje pri istem glasovanju,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
Kršitev svobodne opredelitve
164. člen

(2) Sprejeta nagrada, darilo ali druga premoženjska korist se
vzamejo.
Osemnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČAST IN DOBRO IME
Razžalitev
169. člen
(1) Kdor koga razžali,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh
mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, p?
radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali
na javnem shodu,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
šestih mesecev.

Kdor pokliče glasovalca pri volitvah ali glasovanju na odgovor
zaradi glasovanja, ali od njega zahteva, naj pove, kako je
glasoval ali zakaj ni glasoval,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

(3) Ne kaznuje se, kdor se o kom žaljivo izrazi v znanstvenem,
književnem ali umetniškem delu, v resni kritiki, pri izvrševanju
uradne dolžnosti, časnikarskega poklica, politične ali druge
družbene dejavnosti, pri obrambi kakšne pravice ali pri varstvu upravičenih koristi, če se iz načina izražanja ali iz drugih
okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja.

Uničenje ali ponareditev volilnih listin

(4) Če je razžaljenec razžalitev vrnil, sme sodišče obe stranki
ali eno izmed njiju kaznovati ali kazen odpustiti.

165. člen
(1) Kdor pri volitvah ali glasovanju uniči, poškoduje, prikrije
ali ponaredi kakšno listino o volitvah ali glasovanju ali kakršenkoli predmet, ki je dokaz za ugotavljanje izida volitev
aliglasovanja,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri
opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Ponareditev volilnih rezultatov
166. člen
Uradna oseba, ki pri volitvah ali glasovanju spremeni število
oddanih glasov z dodajanjem ali odvzemanjem glasovnic ali
glasov pri štetju, ali objavi izid volitev ali glasovanja, ki se ne
ujema z opravljenim glasovanjem,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Kršitev tajnosti glasovanja
167. člen
(1) Kdor kakorkoli prekrši tajnost glasovanja pri volitvah ali
glasovanju,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri
opravljanju svojih dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Sprejemanje podkupnine pri volitvah
168. člen
(1) Kdor za to, da pri volitvah ali glasovanju ne glasuje, ali da
glasuje za določen predlog ali proti njemu terja ali sprejme
nagrado, darilo ali kakšno drugo premoženjsko korist zase ali
za koga drugega,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
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Obrekovanje
170. člen
(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko
škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to,
kar trdi ali raznaša, neresnično,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestin
mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, p°
radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja aH
na javnem shodu,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
(3) Če je tisto, kar se neresnično trdi ali raznaša, take narave,
da ima hude posledice za oškodovanca,
se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.
Žaljiva obdoliltev
171. člen
(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj, kar lahko škoduje njegovi
časti ali dobremu imenu,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do tren
mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, p®
radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja aH
na javnem shodu,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
šestih mesecev.
(3) Če je tisto, kar se trdi ali raznaša, take narave, da ima hude
posledice za oškodovanca,
se storilec kaznuje z-denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
(4) Če dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je imej
utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil a"
raznašal, se storilec ne kaznuje za žaljivo obdolžitev, lahko pa
se kaznuje za razžalitev (169. člen) ali za očitanje kaznivega
dejanja z namenom zaničevanja (173. člen).
(5) Če kdo za koga trdi ali raznaša, da je storil kaznivo dejanje.
poročevalec

za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, se sme
resničnost, da je oškodovanec storil kaznivo dejanje, dokazovati le s pravnomočno sodbo, z drugimi dokazi pa le tedaj, če
Pregon ali sojenje nista mogoča ali nista dovoljena.

predstavniku tuje države v Republiki Sloveniji ali kdor javno
sramoti zastavo, grb ali himno tuje države,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

(6) Če je bila žaljiva obdolžitev, da je oškodovanec storjl
kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradrii
dolžnosti, storjena v okoliščinah iz tretjega odstavka 169.
'lena tega zakonika, se storilec ne kaznuje za žaljivo obdolžitev, čeprav ni pravnomočne sodbe, če dokaže, da je imel
utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali
raznašal.
Opravljanje

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega
odstavka proti mednarodni organizaciji, ki jo priznava Republika Slovenija, ali proti njenemu predstavniku ali proti njenim
simbolom.

172. člen
(1) Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega
življenja kakšne osebe, kar lahko škoduje njenemu dobremu
imenu,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh
mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po
radiu,
televiziji ali z drugim sredstvcjm javnega obveščanja ali
n
a javnem shodu,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
šestih mesecev.

Kdor javno stori dejanje iz členov 169 do 171 tega zakonika
proti slovenskemu narodu ali proti italijanski ali madžarski
narodni skupnosti, ki živita v Republiki Sloveniji,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

(3) Če je tisto, kar kdo trdi ali raznaša, take narave, da ima
hude posledice za oškodovanca,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
(4)
Resničnosti ali neresničnosti tistega, kar se trdi ali raznaša
12
osebnega ali družinskega življenja koga drugega, ni
Mogoče dokazovati, razen v primerih iz petega odstavka tega
člena.
(5) Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega
življenja drugega pri izvrševanju uradne dolžnosti, politične
ali druge družbene dejavnosti, pri obrambi kakšne pravice ali
Pri varstvu upravičenih koristi, se ne kaznuje, če dokaže
resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je imel utemeljen
razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali raznašal.
Očitanje kaznivega de|anja z namenom zaničevanja
173. člen
(J) Kdor z namenom zaničevanja komu očita, da je storil
kaznivo dejanje ali da je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja,
a
" to z istim namenom komu pove,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh
mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po
radiu,
televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali
n
a javnem shodu,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
šestih mesecev.
Sramotitev Republike Slovenije
174. člen

Sramotitev slovenskega naroda ali narodnih skupnosti
176. člen

Odpustitev kazni za kazniva dejanja iz členov 169 do 173
177. člen ,
Če je bil storilec kaznivega dejanja iz členov 169 do 173 tega
zakonika izzvan z nedostojnim ali surovim ravnanjem oškodovanca ali se pred sodiščem opraviči oškodovancu, ali pred
sodiščem prekliče tisto, kar je trdil ali raznašal, mu sme
sodišče kazen odpustiti.
Posebne določbe o pregonu
178. člen
(1) Pregon zaradi kaznivih dejanj iz členov 169 do 173 tega
zakonika se začne na zasebno tožbo.
(2) Če so dejanja iz členov 169 do 173 tega zakonika storjena
proti državnemu organu ali proti uradni ali vojaški osebi
v zvezi z opravljanjem njune službe v tem organu, se pregon
začne na predlog.
(3) Pregon za kaznivo dejanje iz 175. člena tega zakonika se
začne z dovoljenjem ministra za pravosodje.
(4) Če so dejanja iz členov 169 do 173 tega zakonika storjena
proti pokojni osebi, se začne pregon na zasebno tožbo
zakonca, osebe, s katero je pokojnik živel v zunajzakonski
skupnosti, njegovih otrok ali posvojencev, staršev ali posvojiteljev, bratov ali sester.
Objava sodbe
179. člen
Pri obsodbi za kazniva dejanja iz členov 169 do 176 tega
zakonika, storjena s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim
sredstvom javnega obveščanja, sme sodišče na oškodovančevo zahtevo odločiti, da se 6odba na stroške obsojenca
objavi na isti način, kot je bilo dejanje storjeno, v celoti ali
v izvlečku.
Devetnajsto poglavje

(1) Kdor javno stori dejanje iz členov 169 do 173 tega zakonika
Proti Republiki Sloveniji ali predsedniku republike v zvezi
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opravljanjem njegove funkcije,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST

(2) Enako se kaznuje, kdor javno sramoti zastavo, grb ali
h,
rnno Republike Slovenije.

(1) Kdor prisili žensko k spolnemu občevanju tako, da uporabi
silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Sramotitev tuje driave ali mednarodne organizacije
175. člen
) Kdor javno stori dejanje iz členov 169 do 173 tega zakonika
Proti tuji državi, poglavarju tuje države ali diplomatskemu
Poročevalec

Posilstvo
180. člen

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit
ali na posebno poniževalen način ali če je dejanje storilo več
oseb zaporedoma,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
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(3) Kdor prisili žensko k spolnemu občevanju tako, da ji
zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo
njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali
njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna, k spol'
nemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drug"
spolno dejanje,
se kaznuje z zaporom do treh let.

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena
storjeni proti ženski, s katero storilec živi v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na predlog.

(2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali drug«
oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali sto'11
kakšno drugo spolno dejanje z osebo, staro nad štirinajst I«
ki mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let

Spolno nasilje
181. člen
(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola
z neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako prisili,
da stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni obseženo v prejšnjem členu,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit
ali na posebno poniževalen način, ali če je dejanje storilo več
oseb zaporedoma,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi
kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena tako, da
ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali
njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena
storjeni proti osebi, s katero storilec ali storilka živi v zakonski
ali zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na predlog.
Spolna zloraba slabotne osebe
182. člen
(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje
z osebo drugega ali istega spola, tako da zlorabi njeno
duševno bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno
zaostalost, slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se ne more upirati,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače
prizadene spolno nedotakljivost slabotne osebe,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Spolni napad na otroka
183. člen
(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje
z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara štirinajst let,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo,
ki še ni stara štirinajst let ali tako, da uporabi silo ali zagrozi
z neposrednim napadom na življenje ali telo,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga
oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori
kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara štirinajst
let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost
osebe, ki še ni stara štirinajst let,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Kršitev spolne nedotakljivost z zlorabo položaja
184. člen
(1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali
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Zvodništvo
185. člen
(1) Kdor zvodi mladoletno osebo,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let
(2) Kdor za plačilo zvodi ali omogoča spolno občevanje
druga spolna dejanja,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Posredovanje pri prostituciji
186. člen
(1) Kdor pridobiva, navaja, spodbuja ali mami druge k pros"'1
tuciji ali kdor kakorkoli sodeluje pri njihovi izročitvi ko""
drugemu za prostitucijo,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let'
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mla^O"
letni osebi ali pa s silo, grožnjo ali preslepitvijo,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih le'
Prikazovanje in Izdelava pornografskega gradiva
187. člen
(1) Kdor osebi, mlajši od štirinajst let, proda, prikaže fl'j
z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da sol0
dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti por" '
grafske vsebine, ali ji prikaže pornografsko predstavo,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enefl
leta.
(2) Kdor zlorabi osebo, mlajšo od štirinajst let, za izdelavo slfj
avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske vsebina.8
jo uporabi za pornografsko predstavo,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Dvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVO ZDRAVJE
Prenašanje nalezljivih bolezni
188. člen
(1) Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s kaMrij
pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolni*0
ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje n«*J
Ijivlh bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezlr
bolezen razširi,
.
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do en®*
leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor se ne ravna po predpisih 4
odredbah, s katerimi pristojni organi določijo ukrepe za z*
ranje ali preprečevanje kužnih bolezni pri živalih, ki se la"*.
prenesejo na ljudi in s tem povzroči, da se kužna bole*®
prenese na ljudi.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tafl'
člena iz malomarnosti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do še5'
mesecev.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odsta"**
tega člena za posledico smrt ene ali več oseb,
poročevalk

se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega
odstavka z zaporom do osmih let, za dejanja iz tretjega
odstavka pa z zaporom do petih let.
Opustitev zdravstvene pomoči
189. člen
travnik ali drug zdravstveni delavec, ki v nasprotju s svojo
Poklicno dolžnostjo ne pomaga bolniku ali komu drugemu, ki
l® v nevarnosti za življenje,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
Malomarno zdravljenje
190. člen

(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena iz malomarnosti,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico hudo ali posebno hudo telesno
poškodbo ali tema ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega
odstavka z zaporom do osmih let, za dejanje iz tretjega
odstavka pa z zaporom do petih let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega
odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za
dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom od enega do
osmih let.

(1) Zdravnik, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz malomarnosti
ravna v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in
8,
roke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša
Mravje,
se kaznuje z zaporom do enega leta.

Proizvodnja in promet zdravstveno oporečnih živil in drugih
izdelkov

(2) Enako se kaznuje drug zdravstveni delavec, ki pri svoji
•nravstveni dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju
•ot)Pravili zdravstvene stroke in tako povzroči, da se komu
čutno poslabša zdravje.

(1) Kdor proizvaja, prodaja ali kako drugače daje v promet
živila, ki so škodljiva za človekovo zdravje, in tako povzroči
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi,
se kaznuje z zaporom do treh let.

Nedovoljena presaditev delov človeškega teles

(2) Enako se kaznuje, kdor proizvaja, prodaja ali kako drugače
daje v promet sredstva za osebno nego, otroške igrače ali
podobne izdelke za množično potrošnjo, ki so škodljivi za
zdravje.

191. člen
1

I ) Zdravnik, ki komu vzame del telesa zaradi presaditve ali
*omu presadi del telesa, čeprav je jemanje ali presaditev dela
"lesa po pravilih zdravniške znanosti in stroke neupravičeno,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
j®) Enako se kaznuje zdravnik, ki z namenom presaditve
^ame del človeškega telesa, preden je na predpisan način
"Sotovljena smrt.
jp) Zdravnik, ki komu vzame del telesa zaradi presaditve ali
Pfesadi komu del telesa, ne da bi si poprej pridobil na predpisani način izjavljeno privolitev dajalca in prejemnika ali njunih
zakonitih zastopnikov,
se kaznuje z zaporom do treh let.
j*) Enako se kaznuje, kdor neupravičeno in proti plačilu
Posreduje pri dajanju delov telesa žive ali umrle osebe za
Presaditev.
Malomarno opravljanje lekarnarske dejavnosti
192. člen
J-akarnar ali druga oseba, pooblaščena za izdajanje zdravil, ki
<j malomarnosti ne pripravi zdravila v predpisanem razmerju
rj količini, ali izda namesto predpisanega ali zahtevanega
pravila
drugo zdravilo ali snov, ali pri pripravljanju ali izdajal'u zdravil kako drugače ravna v nasprotju s pravili znanosti
stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša
idravje,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
p

'olzvodnja in promet škodljivih sredstev za zdravljenje
193. člen

1

I ) Kdor proizvaja, prodaja ali kako drugače daje v promet
pravila ali druga sredstva za zdravljenje, ki so škodljiva za
kravje,
se kaznuje z zaporom do treh let.
j®) Enako se kaznuje, kdor pridobiva, predeluje ali razpečava
^uženo kri ali drugo tkivo ali iz tega izdelano snov za zdrav-
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194. člen

(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena iz malomarnosti,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico hudo ali posebno hudo telesno
poškodbo ali tema ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega
odstavka z zaporom do osmih let, za dejanje iz tretjega
odstavka pa z zaporom do petih let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega
odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za
dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom od enega do
osmih let.
(6) Škodljiva živila in drugi izdelki se vzamejo.
Nevestno pregledovanje mesa za prehrano
195. člen
(1) Veterinar ali druga pooblaščena oseba, ki pri pregledu
klavnih živali ali mesa, ki je namenjeno za prehrano, nevestno
ravna ali proti predpisom ne opravi pregleda in s tem omogoči, da pride v promet meso, ki je škodljivo za človekovo
zdravje,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
šestih mesecev.
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili
196. člena
(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja
naprodaj, ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša, ali
posreduje pri prodaji ali nakupu, ali kako drugače neupravičeno daje v promet substance ali preparate, ki so razglašeni
za mamila,
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se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka več oseb, ki so se
združile za izvrševanje takih dejanj, ali če je storilec tega
dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.

201. člen
(1) Roditelj, posvojitelj, skrbnik ali druga oseba, ki zanemarja
mladoletno osebo, za katero mora skrbeti, tako da hudo krši
svoje dolžnosti skrbi in vzgoje,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

(3) Kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje v uporabo opremo, material ali substance, za katere ve, da so
namenjene za proizvodnjo mamil,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Omogočanje uživanja mamil

(2) Roditelj, posvojitelj, skrbnik ali druga oseba, ki sili mlado;
letno osebo k pretiranemu delu ali k delu, ki ni primerno njem
starosti, ali jo iz koristoljubnosti navaja k beračenju ali k drugim dejanjem, ki so škodljiva za njen razvoj, ali z njo surovo
ravna ali jo trpinči,
se kaznuje z zaporom do treh let.

197. člen

Kršitev družinskih obveznosti

(1) Kdor napelje drugega k uživanju mamila ali mu da mamilo,
da ga uživa on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago prostore
za uživanje mamila, ali kako drugače omogoči drugemu, da
uživa mamilo,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

202. člen

(4) Mamila in sredstva za njihovo izdelovanje se vzamejo.

(1) Kdor hudo zanemarja družinske obveznosti, ki jih ima po
zakonu in tako pusti v težkem položaju družinskega člana, ki
ne more sam skrbeti zase,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali proti več osebam,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu,
da mora v redu izvrševati svoje dolžnosti skrbi, vzgoje in
preživljanja.

(3) Mamila in pripomočki za njihovo uživanje se vzamejo.

Izmikanje plačevanju preživnine

Enaindvajseto poglavje

203. člen

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ZAKONSKO ZVEZO, DRUŽINO
IN MLADINO

(1) Kdor se izmika dajati preživnino za osebo, ki jo je P°
zakonu dolžan preživljati in za katero je višina njegove preživninske obveznosti določena z izvršljivo sodno odločbo, sodno1
poravnavo, izvršljivim dogovorom, sklenjenim pred drugi"
organom ali z drugim izvršljivim naslovom,
se kaznuje z zaporom do enega leta.

Dvojna zakonska zveza
198. člen
(1) Kdor sklene novo zakonsko zvezo, čeprav je že poročen,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

(2) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu,
da mora redno plačevati preživnino, lahko pa tudi, da mora
poravnati zaostalo preživnino ali druge prisojene obveznosti,
nastale s preživljanjem.

(2) Enako se kaznuje tudi, kdor sklene zakonsko zvezo
z osebo, za katero ve, da je poročena.

Krvoskrun8tvo

(3) Če je prejšnja zakonska zveza prenehala ali je bila razveljavljena, se pregon ne začne, če pa se je začel, se ustavi.

204. člen

Sprememba rodbinskega stanja

Polnoletna oseba, ki spolno občuje z mladoletnim krvnim
sorodnikom v ravni črti ali z mladoletnim bratom oziroma
sestro,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

199. člen
(1) Kdor podtakne ali zamenja otroka ali kako drugače spremeni njegovo rodbinsko stanje,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

Dvaindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER DELOVNO RAZMERJE IN SOCIALNO VARNOST

(2) Poskus je kazniv.
Odvzem mladoletne osebe

4

Kršitev temeljnih pravic delavcev

200. člen

205. člen

(1) Kdor protipravno odvzame mladoletno osebo roditelju,
posvojitelju, skrbniku, zavodu ali osebi, kateri je zaupana, ali
jo zadržuje in preprečuje, da bi jo imel tisti, ki ima pravico do
nje, ali kdor zlonamerno onemogoča, da bi se uresničila
izvršljiva odločba glede mladoletne osebe,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

Kdor vedoma ne ravna po predpisih o sklenitvi ali prenehanju1
delovnega razmerja, o osebnem dohodku in nadomestili!
osebnega dohodka, delovnem času, odmoru, počitku, dopustu ali odsotnosti z dela, varstvu žensk, mladine in invalidov,
o prepovedi nadurnega ali nočnega dela in tako prikrajša
delavca za pravico, ki mu gre, ali mu jo omeji,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

(2) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu,
da mora mladoletno osebo izročiti upravičencu, ali omogočiti
uresničitev izvršljive odločbe glede mladoletne osebe.
(3) Če je storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena prostovoljno izročil mladoletno osebo upravičencu, ali omogočil
uresničitev izvršljive odločbe, se mu sme kazen odpustiti.
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Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti
206. člen
(1) Kdor komu odreče ali omeji pravico do svobodne zaposlitve pod enakimi pogoji, ki so določeni s predpisi,
poročevalec

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2)
Enako se kaznuje, kdor vedoma ne ravna po predpisih
0
pravicah brezposelnih oseb in tako brezposelno osebo
Prikrajša za pravico, ki ji gre ali ji jo omeji.

Triindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER PREMOŽENJE
Tatvina
211. člen

Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju
207. člen

(1) Kdor vzame komu tujo premično stvar z namenom, da si jo
protipravno prilasti,
se kaznuje z zaporom do treh let.

(1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali
onemogoči delavcem izvrševanje pravic do sodelovanja pri
upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta

(2) Če je vrednost ukradene stvari majhna in je šlo storilcu za
to, da si prilasti stvar take vrednosti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

Ogrožanje varnosti pri delu

(4) Če je storilec vrnil oškodovancu ukradeno stvar, preden je
zvedel, da je uveden kazenski postopek, se mu sme kazen
odpustiti.

20S. člen
1

( ) Kdor v rudniku, tovarni, na gradbišču ali kakšnem drugem
delovnem kraju uniči, poškoduje ali odstrani varnostne
naprave in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Oseba, ki je odgovorna za varnost in zdravje pri delu
rudnikih, tovarnah, delavnicah, na gradbiščih ali na drugih
delovnih krajih in ki ne postavi varnostnih naprav ali ne skrbi
*a njihovo brezhibnost ali ne poskrbi za njihovo delovanje,
kadar je to potrebno, ali sicer ne ravna po predpisih ali
tehničnih pravilih o varnostnih ukrepih in tako povzroči
nevarnost za življenje ljudi,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
v

(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več
oseb,
se storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena kaznuje z zaporom do petih let, za dejanje iz
tretjega odstavka pa z zaporom do treh let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka
kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let, za
dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom od enega do
osmih let.
Kršitev pravic Iz socialnega zavarovanja
209. člen

•
Kdor vedoma ne ravna po predpisih s področja socialnega
zavarovanja in s tem koga prikrajša za pravico, ki mu gre ali
"iu jo omeji,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
Zloraba pravic iz socialnega zavarovanja
210. člen
^or hlini ali si povzroči bolezen ali delovno nezmožnost in
tem doseže, da se mu na podlagi socialnega zavarovanja
Prizna pravica, ki mu ne bi šla,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

s
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(3) Pregon za dejanje iz prejšnjega odstavka se začne na
predlog.

Velika tatvina
212. člen
(1) Storilec tatvine iz prvega odstavka prejšnjega člena se
kaznuje z zaporom do petih let:
1) če je storil tatvino tako, da je z vlomom, vdorom ali z drugačnim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto stavbo,
sobo, blagajno, omaro ali v druge zaprte prostore;
2) če je storilo tatvino dvoje ali več oseb, ki so se združile zato,
da bi kradle;
3) če je storil tatvino na posebno predrzen način;
4) če je imel pri sebi kakšno orožje ali nevarno orodje za
napad ali obrambo;
5) če je storil tatvino ob požaru, povodnji ali podobni naravni
nesreči;
6) če je storil tatvino tako, da je izrabil nemoč ali nesrečo
drugega.
(2) Enako se kaznuje storilec tatvine, če je ukradena stvar
posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali če je
ukradena stvar velike vrednosti in je šlo storilcu za to, da si
prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena pridobljena stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena
ali stvar velike vrednosti in je šlo storilcu zato, da si prilasti
takšno stvar ali stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Rop
213. člen
(1) Kdor vzame tujo premično stvar z namenom, da si jo
protipravno prilasti tako, da uporabi silo zoper kakšno osebo
ali ji zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Če je vrednost ukradene stvari velika in je šlo storilcu za to,
da si prilasti stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
dvoje ali več oseb,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let.
roparska tatvina
214. člen
(1) Kdor je zaloten pri tatvini, pa z namenom, da bi ukradeno
stvar obdržal, uporabi proti komu silo ali mu zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo,
se kaznuje z zaporom od enega leta do desetih let.
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(2) Če je vrednost ukradene stvari velika in je storilcu šlo za to,
da si prilasti stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.

prisili, da kaj stori ali opusti v škodo svojega ali tujega premoženja,
se kaznuje z zaporom do petih let.

Zatajitev

(2) Enako se kaznuje kdor z namenom, da bi sebi ali komu
drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, komu
zagrozi, da bo o njem ali o njegovih bližnjih odkril kaj, kar bi
škodovalo njihovi časti ali dobremu imenu, in ga s tem prisili,
da v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti.

215. člen
(1) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki mu je
zaupana,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če je vrednost zatajene stvari majhna in je šlo storilcu zato,
da si prilasti stvar take vrednosti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev.
(3) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena skrbnik,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če je zatajena stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali če je zatajena stvar velike vrednosti in je šlo
storilcu za to, da si prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(5) Kdor si tujo premično stvar, ki jo je našel ali do katere je po
naključju prišel, protipravno prilasti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(6) Pregon za dejanje iz prvega, drugega in petega odstavka
tega člena se začne na predlog.

(3) Če dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena stori
dvoje ali več oseb,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Oderuštvo
219. člen
Kdor sprejme ali si izgovori za uslugo, ki jo nekomu stori, zase
ali za koga drugega, očitno nesorazmerno premoženjsko
korist s tem, da izrabi njegovo slabo premoženjsko stanje;
hude stanovanjske razmere, stisko, nezadostno izkušenost ali
lahkomiselnost,
se kaznuje z zaporom do treh let in z denarno kaznijoZloraba zaupanja
220. člen

216. člen

(1) Kdor zastopa premoženjske koristi kakšne osebe ali oskrbuje njeno premoženje, pa ne izpolni svoje dolžnosti ali zlorabi dano mu pooblastilo z namenom, da bi pridobil sebi aH
komu drugemu kakšno premoženjsko korist ali da bi oškodoval tistega, čigar premoženjske koristi zastopa ali čigar Pre*
moženje oskrbuje,
se kaznuje z zaporom do treh let.

(1) Kdor vzame tuje motorno vozilo z namenom, da ga protipravno uporabi za vožnjo,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka skrbnik ali odvetnik,
se kaznuje z zaporom do petih let.

Odvzem motornega vozila

(2) Poskus je kazniv.

Prikrivanje
Goljufija
217. člen

(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali
ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali
tujega premoženja kaj stori ali opusti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzročil
veliko premoženjsko škodo,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(3) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena
majhna premoženjska škoda in je šlo storilcu za to, da pridobi
majhno premoženjsko korist,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(4) Kdor z namenom, da bi drugega oškodoval spravi koga
z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin
v zmoto ali ga pusti v zmoti In ga s tem zapelje, da ta v škodo
svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti.
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega
leta.
(5) Pregon za dejanje iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena se začne na predlog.
Izsiljevanje
218. člen
(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
protipravno premoženjsko korist, s silo ali resno grožnjo koga
28

221. člen
(1) Kdor stvar, za katero ve, da je bila pridobljena s kaznivi"!
dejanjem, ali tisto, kar je bilo zanjo dobljeno s prodajo ali
zamenjavo, kupi, sprejme v zastavo, si kako drugače pridobi,
prikrije ali razpeča,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa bi moral in
mogel vedeti, da je bila stvar pridobljena s kaznivim dejanjem.
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(3) Če je vrednost stvari iz prvega ali drugega odstavka te9a
člena velika, ali je stvar posebnega kulturnega ali zgodovin'
skega pomena, ali naravna znamenitost,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do treh let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zap°*
rom do dveh let.
(4) Če je bila prikrita stvar pridobljena s kaznivim dejanjem,
katero se storilec preganja na zasebno tožbo ali na predlog,
se storilec dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena
preganja na zasebno tožbo oziroma na predlog.
Nedovoljen izvoz in uvoz stvari, ki so posebnega kulturneg'
ali zgodovinskega pomena ali naravne znamenitosti
222. člen
(1) Kdor brez dovoljenja pristojnega organa odnese v tujin"
ali kdor iz nje v nasprotju z mednarodnim pravom prines®
stvar, ki je posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena,
ali je naravna znamenitost,
se kaznuje z zaporom do treh let.
poročevalec

(2) 6e je stvar iz prejšnjega odstavka velikega ali izjemnega
kulturnega ali zgodovinskega pomena,
se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
Poškodovanje tuje stvari

leta.

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega

(2) Poskus je kazniv.

223. člen

(3) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu,
da mora v določenem roku izprazniti stanovanje ali prostore.

(1) Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi nerabno,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.

Oškodovanje tujih pravic
228. člen

(2)
Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za stvar posebne
ga kulturnega ali zgodovinskega pomena, za naravno znamenitost ali drugo zavarovano naravno bogastvo, za stvar, ki
J® javna dobrina, ali če je povzročena škoda velika,
se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(3) če gre pri dejanju iz prvega odstavka tega člena za stvar, ki
I® kulturni ali zgodovinski spomenik oziroma za naravno
Znamenitost velikega ali izjemnega pomena za Republiko
^ovenijo,
se storilec kaznuje z zaporom do osmih let.
M) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne
"a predlog.
Poškodovanje računalniških podatkov in programo
224. člen
(1) Kdor neupravičeno spremeni, zbriše ali kako drugače
"■Pravi nerabne podatke ali programe namenjene za računalniško obdelavo ali uporabo,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
'2) Poskus je kazniv.
(3)
če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena
v
®lika škoda,
se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do
Petih let.

(1) Kdor z namenom, da bi komu preprečil uveljavitev stvarne
pravice, odtuji, uniči, poškoduje ali vzame svojo stvar, na
kateri ima ta zastavno pravico ali pravico užitka, in ga s tem
oškoduje,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor z namenom, da bi preprečil
plačilo upnika, med prisilno izvršbo uniči, poškoduje, odtuji
ali skrije dele svojega premoženja in s tem upnika oškoduje.
(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega
člena se začne na predlog.
Pregon, kadar je storilec v bližnjem razmerju z oškodovance
229. člen
(1) Za kaznivo dejanje iz 211., 212., prvega, drugega, četrtega
in petega odstavka 215. člena, 216., 217., prvega odstavka
220. in iz 223. člena tega zakonika, ki so bila storjena proti
zakoncu, krvnemu sorodniku v ravni vrsti, bratu ali sestri ali
drugemu krvnemu sorodniku v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodniku po svaštvu do vštetega drugega
kolena, posvojitelju ali posvojencu, rejniku ali rejencu ali proti
drugim osebam, s katerimi živi storilec v skupnem gospodinjstvu, se pregon začne na zasebno tožbo.
Štiriindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER GOSPODARSTVO

Požig

Ustvarjanje monopolnega položaja

225. člen

j2) Če so požgane stvari iz prejšnjega odstavka last tistega, ki
>® Požgal, ravnal pa je iz zlobnih ali drugih nizkotnih nagibov,
se kaznuje z, zaporom do petih let.

230. člen
Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti protipravno
sklene dogovor, s katerim se druga gospodarska družba omejuje v svobodnem prometu blaga ali storitev, ali sklene dogovor, s katerim se kako drugače ustvarja monopolen položaj
gospodarske družbe na trgu, pa zaradi tega nastane velika
premoženjska korist za to gospodarsko družbo ali velika
premoženjska škoda za drugega,
se kaznuje z zaporom do treh let.

''oškodovanje stanovanjskih In poslovnih stavb in prostorov

Lažni stečaj

226. člen

12) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka postala stavba
stanovanjski ali poslovni prostor neuporaben,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

231. člen
Kdor z namenom, da obveznosti ne bi bile plačane, navidezno
ali dejansko poslabša svoje premoženjsko stanje ali premoženjsko stanje drugega dolžnika in s tem povzroči stečaj tako
da:
1) premoženje ali njegov del, ki sodi v stečajno maso, navidezno proda, brezplačno odstopi, odtuji za izredno nizko
ceno ali uniči;
2) sklene lažno pogodbo o dolgu ali prizna neresnične terjatve;
3) prikrije, uniči, predrugači ali tako vodi poslovne knjige ali
listine, da se iz njih ne more ugotoviti dejansko premoženjsko
stanje,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Nezakonita vselitev

Povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem

227. člen

232. člen
Kdor ve, da sam ali kdo drug kot plačnik ni zmožen plačila, pa
nesmotrno troši sredstva ali jih odtujuje za izredno nizko

P.)VaKdor požge tujo hišo ali drugo stavbo, namenjeno za
P. nje, gospodarsko poslopje ali poslovno stavbo ali stavbo,
*' )e v javni rabi,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

<!> Najemnik, oseba, ki poleg najemnika uporablja stanovali®. lastnik, upravnik ali hišnik, ki s stanovanjske ali poslovne
tavbe ali pa iz stanovanjskih ali poslovnih prostorov protipravno odstrani zunanje ali notranje naprave, instalacije ali
niihove
dele ali jih poškoduje in tako znatno zmanjša uporabn
°st stavbe ali prostorov,
l6(
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega

jI)
Kdor se neupravičeno vseli v tuje stanovanje ali v druge
ue
l prostore,
Poročevalec
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ceno, se čez mero zadolžuje, prevzema nesorazmerne obveznosti, sklepa ali obnavlja pogodbe z osebami, za katere ve, da
niso zmožne plačila, opušča pravočasno uveljavitev terjatev
ali kako drugače očitno krši svoje dolžnosti pri upravljanju
s premoženjem ali pri vodenju gospodarske dejavnosti, zaradi
česar pride do stečaja in velike premoženjske škode za
upnike,
se kaznuje z zaporom do petih let.
Oškodovanje upnikov
233. člen
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti ve, da je sam
ali kdo drug kot dolžnik postal nezmožen plačila, pa iz zadolženega premoženja izplača dolg ali kako drugače namenoma
spravi kakšnega upnika v ugodnejši položaj in tako povzroči
veliko premoženjsko škodo drugim upnikom,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor ve, da je sam ali kdo drug kot
dolžnik postal nezmožen plačila, pa z namenom, da bi izigral
in oškodoval upnike, prizna neresnično terjatev, sestavi lažno
pogodbo ali s kakšnim drugim goljufivim dejanjem povzroči
veliko premoženjsko škodo upnikom.
Preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti
234. člen
Kdor za sebe ali za koga drugega pridobi posojilo, investicijska sredstva, subvencijo ali kakšno drugo ugodnost za opravljanje gospodarske dejavnosti, čeprav ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, s tem, da posojilodajalcu ali drugemu, ki je
pristojen za odobritev takšne ugodnosti, predloži neresnične
ali nepopolne podatke o premoženjskem stanju, bilancah,
dobičku ali izgubi ali druge podatke, ki so pomembni za
odobritev kredita ali ugodnosti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
Preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji
235. člen
Kdor pri trgovanju z delnicami, drugimi vrednostnimi papirji
ali opcijami lažno prikaže premoženjsko stanje, podatke
o dobičku ali izgubi ali druge podatke, ki pomembno vplivajo
na njihovo vrednost, in s tem zapelje eno ali več oseb, da jih
kupijo ali prodajo,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.
Preslepitev kupce
236. člen
(1) Kdor z namenom, da bi preslepil kupce, v večjem obsegu
razpečava izdelke z označbo, v kateri so podatki, ki ne ustrezajo vsebini, vrsti, izvoru ali kakovosti blaga, ali razpečava
izdelke, ki niso toliko težki ali takšne kakovosti, kot se pri njih
navadno domneva, ali razpečava izdelke brez označbe o vsebini, vrsti, izvoru, kakovosti ali trajanju izdelka, če je takšna
označba predpisana,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor sklepa pogodbe z lažnimi navedbami o dobavnem roku ali načinu izpolnitve obveznosti kot
bistvenem sestavnem delu pogodbe.

tujo varstveno znamko ali tujo posebno označbo blaga, ali
uporabi posamezne znake tujih označb v svoji firmi, svoje!"
žigu, svoji varstveni znamki ali v svoji posebni označbi za
blago,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da bi preslepil kupe®
v proizvodnji neupravičeno izkorišča tuj vzorec ali model a"
daje v promet predmete, izdelane na njegovi podlagi.
(3) Predmeti iz prvega ali drugega odstavka tega člena s®
vzamejo.
Neupravičena uporaba tujega izuma
238. člen
Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi tu|
prijavljeni ali zavarovani izum,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin
239. člen
(1) Kdor v poslovne knjige, spise ali druge poslovne listine, JJ'
jih mora voditi po zakonu ali na podlagi drugih predpiso*:
izdanih na podlagi zakona, in so pomembne za poslovn
promet z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami ali so nam«'
njene za odločitve v zvezi z gospodarsko ali finančno deja^
nostjo, vpiše lažne podatke ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka, ali s svojim podpisom potrdi takšno knjig®'6,
listino ali spis z lažno vsebino ali omogoči sestavo knjig
listine ali spisa z lažno vsebino,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor lažno poslovno knjigo, listino'$
spis uporabi kot resnično ali kdor uniči, skrije, precej P?®?
duje ali kako drugače napravi nerabne poslovne knjige, listi"
ali spise iz prejšnjega odstavka.
(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena I®
kazniv.
Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne tajnosti
240. člen
(1) Kdor v nasprotju s svojimi dolžnostmi glede varovanja
poslovne tajnosti sporoči ali izroči komu podatke, de
ki s
poslovna tajnost ali mu kako drugače omogoči, da pr'
njih, ali zbira take podatke z namenom, da jih izroči nepoki''
cani osebi,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da jih neupravičen®
uporabi, na protipraven način pride do podatkov, ki se var"'
jejo kot poslovna tajnost.
(3) Če so podatki iz prvega ali drugega odstavka tega t\ena
posebno pomembni, če kdo izroči take podatke zato, da P
kdo odnese v tujino, ali je dejanje storjeno iz koristoljubnosti'
se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(4) Če je dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena
storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

(3) Kdor z namenom, da bi preslepil kupce ali uporabnike
storitev lažno objavi, da je znižana cena blaga, ali da se blago
razprodaja, ali da se bodo cene zvišale, ali uporablja kakšno
drugo lažno reklamo,
se kaznuje z denarno kaznijo.

(5) Za poslovno tajnost se štejejo listine in podatki, ki
z zakonom, statutom, pravili ali drugim splošnim aktom ala
odredbo pristojnega organa ali druge upravičene osebe '
glašeni za industrijsko, bančno ali drugo poslovno tajnost0i
so tako pomembni, da so z njihovo izdajo očitno nastale ali
lahko nastale hujše škodljive posledice.

Neupravičena uporaba tuje firme, vzorca ali modela

Vdor v računalniški sistem

237. člen
(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju z namenom, da bi
preslepil kupca ali uporabnike storitev, uporabi firmo, tuj žig,

241. člen
(1)" Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno vnes«:
spremeni, skrije, izbriše ali uniči računalniške podatke a
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Programe, ali kako drugače vdre v računalniški sistem, da bi
ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko
°rist ali drugemu povzročil premoženjsko škodo,
se kaznuje z zaporom do treh let.

K

(2)' Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena
8lika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu
Pridobi tako premoženjsko korist ali drugemu povzroči tako
Premoženjsko škodo,
se kaznuje z zaporom do petih let.

y

Zloraba notranje informacije
242. člen
Kdor v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja notranjih
'"formacij, ki so mu dostopne v zvezi z njegovim delom pri
javljanju gospodarske dejavnosti ali v zvezi z njegovim
Položajem, takšno informacijo, ki bi lahko pomembno vplivala
"a ceno vrednostnih papirjev in javnosti še ni znana, sporoči
"ePoklicani osebi ali jo kako drugače izkoristi ter s tem
Povzroči fizični ali pravni osebi neenakopraven položaj na
or
9aniziranem trgu vrednostnih papirjev
se kaznuje z zaporom do treh let.
Zloraba položaja ali pravic
243. člen
1

I ) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti z namenom,
oi sebi ali komu drugemu pridobil premoženjsko korist ali
Povzročil
premoženjsko škodo, izrabi svoj položaj ali prestopi
7leie svojih pravic ali ne opravi svoje dolžnosti, pa pri tem
n|
so podani znakikakšnega drugega kaznivega dejanja,
se kaznuje z zaporom do petih letih.
j2) če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena
®'ika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjka škoda in je storilcu šlo za to, da sebi ali komu drugemu
^prr|dobi tako premoženjsko korist ali drugemu povzroči tako
®moženjsko škodo,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Poneverba
244. člen
P'Kdor si protipravno prilasti denar, vrednostne papirje ali
"kšne
druge premične stvari, ki so mu zaupane v zvezi
n
)egovim delom pri opravljanju gospodarske dejavnosti,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena
tair
Premoieniskakorist,
korist in je šlo storilcu za to, da si pridobi
a
*° premoženjsko
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
žaa 'o.
t^e da
'e vre<,
nost poneverjene
stvari majhna in je šlo storilcu
si pridobi
tako vrednost,
I .
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
Neupravičena uporaba
245. člen
neu rav
kai?/
P 'čeno
vrednostne
ali
®kšne
druge
stvari, uporabi
ki so mudenar,
zaupane
v zvezi zpapirje
njegovim
el
°m pri opravljanju gospodarske dejavnosti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.

Neupravičeno sprejemanje daril
246. člen
j'preKdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti terja ali
jme nesorazmerno nagrado, darilo ali kakšno drugo prePoročevalec

moženjsko korist zato, da bi pri sklenitvi posla ali storitvi
zanemaril koristi svoje organizacije ali ji povzročil škodo,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki terja ali sprejme
nesorazmerno nagrado, darilo ali kakšno drugo premoženjsko korist zase ali za koga drugega kot protiuslugo za sklenitev kakega posla ali da se opravi kakšna storitev,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena, ki po
sklenitvi posla ali opravljeni storitvi terja ali sprejme nagrado,
darilo ali kakšno drugo premoženjsko korist,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Sprejeta nagrada ali darilo se vzameta.
Neupravičeno dajanje daril
247. člen
(1) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, da, poskusi
dati ali obljubi nesorazmerno nagrado, darilo ali kakšno
drugo premoženjsko korist zato, da bi si pridobil kakšno
neupravičeno ugodnost pri sklenitvi posla iz prvega odstavka
246. člena tega zakonika,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Storilcu iz prejšnjega odstavka, ki je dal nagrado ali darilo
na zahtevo, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali
preden je zvedel, da je bilo odkrito,
se sme kazen odpustiti.
(3) Dana nagrada, darilo ali druga premoženjska korist se
vzamejo, v primeru iz prejšnjega odstavka pa se smejo vrniti
tistemu, ki jih je dal.
. Ponarejanje denarja
248. člen
(1) Kdor napravi kriv denar z namenom, da bi ga spravil
v obtok kot pravega, ali kdor predrugači pravi denar z namenom, da bi ga spravil v obtok, ali kdor tak ponarejen denar
spravi v obtok,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor si preskrbi ponarejen denar
z namenom, da bi ga spravil v obtok kot pravega.
(3) Če zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastanejo motnje
v gospodarstvu države,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(4) Kdor da v obtok ponarejen denar, ki ga je prejel kot
pravega, ali kdor ve, da je bil denar ponarejen ali da je bil tak
denar spravljen v obtok, pa tega ne naznani,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev.
(5) Ponarejeni denar se vzame.
Ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostih papirjev
249. člen
(1) Kdor napravi kolke ali poštne znamke ali druge krive
vrednotnice, ali kdor predrugači kakšno tako pravo vrednotnico z namenom, da bi jo uporabil kot pravo ali jo dal v uporabo komu drugemu, ali kdor ponarejene vrednotnice uporabi
kot prave ali si jih s tem namenom pridobi,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če so vrednotnice iz prejšnjega odstavka velike vrednosti,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do
petih let.
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(3) Kdor napravi krive vrednostne papirje, ali kdor predrugači
kakšen tak pravi vrednostni papir z namenom, da bi ga uporabil kot pravega ali ga dal v uporabo komu drugemu, ali kdor
take ponarejene vrednostne papirje uporabi kot prave ali jih
s tem namenom pridobi,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(4) Če zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastanejo motnje
v gospodarstvu države,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(5) Kdor odstrani žig, s katerim se vrednotnice iz prvega
odstavka tega člena uničujejo, ali kdor si kako drugače prizadeva napraviti te vrednotnice, kakor da ne bi bile uporabljene,
ali kdor že uporabljene take vrednotnice znova uporabi ali
proda, kakor da bi bile veljavne,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(6) Ponarejene vrednotnice in ponarejeni vrednostni papirji se
vzamejo.
Izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje
250. člen
(1) Kdor izdela, si pridobi, proda ali da v uporabo pripomočke
za ponarejanje denarja, vrednotnic ali vrednostnih papirjev,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Pripomočki za ponarejanje se vzamejo.
Pranje denarja
251. člen
(1) Kdor v bančnem, finančnem ali drugem gospodarskem
poslovanju denarne zneske velike vrednosti, za katere ve, da
so bili pridobljeni z organizirano trgovino z mamili, z nedovoljenim prometom z orožjem ali s kakšno drugo podobno
prepovedano dejavnostjo sprejme, zamenja, razpeča ali na
drug način s pranjem denarja prikrije njihov pravi izvor,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa bi moral in
mogel vedeti, da je bil denar pridobljen s prepovedano dejavnostjo iz prvega odstavka,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

o dohodkih, stroških, predmetih ali drugih okoliščinah,
vplivajo na ugotovitev takšnih obveznosti, ali na drug na"1
preslepi davčni organ, pa obveznosti, ki se jim je izog "
pomenijo večjo premoženjsko korist,
se kaznuje z zaporom do treh let.
>'

(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom iz prejšnjega odstaviv li
ne prijavi dohodka ali drugih okoliščin, ki vplivajo na ugot°
tev takšnih obveznosti, kadar je prijava obvezna, pa obvez"«
sti, katerim se je nameraval izogniti, pomenijo večjo prem J
ženjsko korist.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka te9®
člena dosežena velika premoženjska korist in je storilcu š'°z
to, da doseže takšno premoženjsko korist,
se kaznuje z zaporom do petih let.
Tihotapstvo

j,

254. člen

0

(1) Kdor se ukvarja s prenašanjem blaga čez carinsko črto J
se pri tem izogiba ukrepom carinskega nadzorstva, ali
*
prenese, izogibajoč se ukrepom carinskega nadzorstva, C'
carinsko črto blago velike premoženjske vrednosti, alf»
prenese v skupini, oborožen, ali z uporabo sile ali grožni®'
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh I®
(2) Kdor ustanovi združbo, ki ima namen izvrševati kaznih
dejanja iz prejšnjega odstavka,
.
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh <e
(3) Kdor postane član združbe iz prejšnjega odstavka,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
leta.

Petindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVNI PROMET
Ponarejanje listin
255. člen

(3) Denar iz prvega in drugega odstavka tega člena se odvzame.
Izdaja nekritega čeka in zloraba bančne ali kreditne kartice

(2) Poskus je kazniv.

(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
protipravno premoženjsko korist, izda ali da v promet ček, za
katerega ve, da ni krit in tako pridobi premoženjsko korist,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka
uporabi bančno kartico na bančnem avtomatu za dvig gotovine, čeprav ve, da nima kritja na tekočem računu, ali uporabi
kreditno kartico, čeprav ve, da ob plačilu ne bo imel kritja, in
si tako pridobi premoženjsko korist.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka tega
člena pridobljena velika premoženjska korist,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Davčna zatajitev
253. člen
(1) Kdor da z namenom, da bi se sam ali kdo drug popolnoma
ali deloma izognil plačilu dohodnine, davkov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb, krive podatke
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(

(4) Blago, ki je predmet dejanja iz prvega odstavka tega
se vzame.

(1) Kdor napravi krivo listino ali predrugači pravo
z namenom, da bi se taka listina uporabila kot prava, ali ka
krivo ali predrugačeno listino uporabi kot pravo,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

252. člen

11

(3) Če se dejanje iz prvega odstavka tega člena nanaša
javno listino, oporoko, javno ali uradno knjigo ali kak»n
drugo knjigo, ki se mora voditi na podlagi zakona,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
Posebni primeri ponarejanja listin
256. člen
Za ponarejanje listin se kaznuje po določbah prejšnji'
čiena:
«
1) kdor kakšen papir, golico ali kakšno drugo listino, ki J?L
,r
kdo podpisal, neupravičeno izpolni s kakšno izjavo, ki ^
pomen za pravna razmerja;
2) kdor koga preslepi o vsebini kakšne listine in jo ta poffl j
misleč, da se podpisuje pod kakšno drugo listino ali P
kakšno drugo vsebino;
g.
3) kdor izda listino v imenu kakšne osebe brez njenega P°
blastila ali v imenu osebe, ki je ni;
^
4) kdor kot izdajatelj listine doda k svojemu podpisu kaK'0((|
položaj ali naziv, čeprav nima takega položaja ali naziva, P
bistveno vpliva na dokazilno moč listine;
j
5) kdor napravi listino tako, da neupravičeno uporabi Pr
pečat ali znamenje.
poročevalk

j
\

'

Overitev lažne vsebine
257. člen
(') Kdor spravi pristojni organ v zmoto in s tem doseže, da ta
. W*ni listini, zapisniku, knjigi ali poslovni listini potrdi karkoli
"'"aga, kar naj bi bilo dokaz v pravnem prometu,
se kaznuje z zaporom do treh let.
?).,Enako se kaznuje tudi, kdor uporabi javno listino, zapisnik,
tJI',90
ali poslovno listino iz prejšnjega odstavka, čeprav ve,
a
i® lažna.
'"'aja In uporaba lažnega zdravniškega ali veterinarskega
spričevala
258. člen
Zdravnik ali veterinar, ki vedoma izda lažno zdravniško
''forna veterinarsko spričevalo,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
Ostavkr vedoma uPorabi lažno spričevalo iz pejšnjega
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih
mesecev.
P n

° arejanje znamenj za zaznamovanje blaga, mer in uteži
259. člen

đor z nam0
2n#*
nom,da b' i'hdomačega
uporabil kot
kriva
»Tienja za zaznamovanje
ali prave,
tujega napravi
blaga, kakor
, Pitati, žigi ali znamke, s katerimi se zaznamuje zlato,
v na ,es ali
zna en *'
' kakšno drugo blago, ali prava taka
kni
'a predrugači, ali kdor uporabi ponarejena znamenja
01
Prava,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.

se kaznu e kdor
Itofnako
! ' kot prave.
P°narec|i mere ali uteži, ali kdor jih
abi pri merjenju

f^or neupravičeno izdela, si pridobi, proda ali da v upobl» apriP°močke za izdelovanje znamenj za zaznamovanje
9 . kakor tudi krivih mer in uteži,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
f nare ena znamen a mere in
SLji
L° za njihovo
'
i .
uteži, kakor tudi pripoponarejanje
se vzamejo.

■^tjndvajseto poglavje
^BLASTUIA NJA ZOPEn URADN0 DOl2nOST ,n JAVNA
Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic
260. člen

veliko protipravno premoženjsko korist in mu je šlo za to, da
si pridobi tako korist,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Nevestno delo v službi
261. člen
Uradna oseba, ki vedoma krši zakone ali druge predpise,
opušča dolžno nadzorstvo, ali kako drugače očitno nevestno
ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla
predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic
drugega ali premoženjska škoda, pa zares nastane kršitev
oziroma večja škoda,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
Poneverba v službi
262. člen
(1) Uradna oseba, ki si protipravno prilasti denar, vrednostne
papirje ali kakšne druge premične stvari, ki so ji zaupane
v zvezi z njenim delom v službi,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobil
veliko premoženjsko korist in mu je šlo za to, da si pridobi
takšno premoženjsko korist,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(3) Če je vrednost poneverjene stvari majhna in je šlo storilcu
za to, da si pridobi tako vrednost,
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega
leta.
Neupravičena uporaba v službi
263. člen
Uradna oseba, ki neupravičeno uporabi denar, vrednostne
papirje ali kakšne druge stvari, ki so ji zaupane v službi,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
Ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige ali spisa
264. člen
(1) Uradna oseba, ki v uradno listino, knjigo, ali spis vpiše
lažne podatke, ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka,
ali s svojim podpisom oziroma pečatom potrdi uradno listino,
'knjigo ali spis z lažno vsebino, ali s svojim podpisom oziroma
uradnim pečatom omogoči sestavo uradne listine, knjige ali
spisa z lažno vsebino,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje tudi uradna oseba, ki uradno listino,
knjigo ali spis z lažno vsebino uporabi v službi kot resnične ali
ki uradno listino, knjigo ali spis uniči, skrije, jih precej poškoduje ali kako drugače napravi nerabne.
Izdaja uradne tajnosti

Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu
1«i
iabila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu prizayr'®'
aQ škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje
nih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2)
Ve*- storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči
1° škodo ali huje prekrši pravice drugega,
se kaznuje z zaporom do treh let.

(1) Uradna oseba ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi
dolžnostmi varovanja uradne tajnosti sporoči ali izroči komu
podatke, ki so uradna tajnost, ali mu kako drugače omogoči,
da pride do njih, ali zbira take podatke z namenom, da jih
izroči nepoklicani osebi,
se kaznuje z zaporom do treh let.

j?r| Vradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu
Polni ,aa Pripravno
premoženjsko korist, izrabi svoj uradni
doij i '' PrestoP' meie uradnih pravic, ali ne opravi uradne
^nosti, pa pri tem niso podani znaki drugega kaznivega

(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da jih neupravičeno
uporabi, na protipraven način pride do podatkov, ki se varujejo kot uradna tajnost, kakor tudi kdor take podatke brez
dovoljenja javno objavi.

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
je storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobil
**°ročevalec

265. člen

(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
koristoljubnosti ali z namenom objave ali uporabe podatkov
v tujini,
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se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(4) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(5) Za uradno tajnost se štejejo podatki, ki so z zakonom,
z drugim predpisom, splošnim aktom ali s sklepom pristojnega organa, ki so izdani na podlagi zakona, razglašeni za
uradno tajnost in so tako pomembni, da so z njihovo izdajo
nastale ali bi lahko nastale hujše škodljive posledice za
službo.
Jemanje podkupnine
266. člen
(1) Uradna oseba, ki terja ali sprejme darilo, ali kakšno drugo
korist ali sprejme obljubo darila ali kakšne druge koristi, da bi
v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga
ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila uradnega dejanja, ki
bi ga morala opraviti,
se kaznuje z zaporom od enega do petih let.
(2) Uradna oseba, ki terja ali sprejme darilo ali kakšno drugo
korist ali sprejme obljubo darila ali kakšne druge koristi, da bi
v mejah svojih uradnih pravic opravila dejanje, ki bi ga tudi
sicer morala opraviti, ali ne bi opravila dejanja, ki ga tudi sicer
ne bi smela opraviti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Uradna oseba, ki potem, ko opravi oziroma ne opravi
uradnega dejanja, omenjenega v prvem, oziroma drugem
odstavku tega člena, terja ali sprejme v zvezi s tem darilo ali
kakšno drugo korist,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(4) Sprejeto darilo se vzame.
Dajanje podkupnine
267. člen
(1) Kdor uradni osebi da, poskusi dati ali obljubi darilo ali
kakšno drugo korist, da bi v mejah svojih uradnih pravic
opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi
opravila uradnega dejanja, ki bi ga morala opraviti, ali kdor
posreduje pri takem podkupovanju uradne osebe,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor uradni osebi da, poskusi dati ali obljubi darilo ali
kakšno drugo korist, da bi v mejah svojih pravic opravila
uradno dejanje, ki bi ga tudi sicer morala opraviti ali da ne bi
opravila uradnega dejanja, ki ga tudi sicer ne bi smela opraviti, ali kdor posreduje pri takem podkupovanju uradne osebe,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prvega ali drugega odstavka
tega člena, ki je dal podkupnino na zahtevo uradne osebe, pa
je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je zvedel,
da je odkrito, se sme kazen odpustiti.

(3) Če storilec za posredovanje iz prejšnjega odstav«
sprejme darilo ali kakšno drugo korist,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Sprejeto darilo se vzame.
Kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega P0"
žaja ali uradnih pravic
269. člen
Uradna oseba, ki pri opravljanju službe z zlorabo svoi*9|
uradnega položaja ali uradnih pravic s kom grdo ravnaj
žali, ga lahko telesno poškoduje ali sploh ravna z njim »
da prizadene njegovo človeško dostojanstvo,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Izsiljevanje izjave
270. člen
(1) Uradna oseba, ki pri opravljanju službe ali javnih poob
uporabi silo, grožnjo ali kakšno drugo nedovoljeno sre<
ali nedovoljen način, z namenom, da bi od obdolženca,kal(
P'' ,
izvedenca ali koga .drugega izsilila izpovedbo ali
drugo izjavo,
,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih I*
(2) Če je bilo dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s hu<jj|
nasiljem, ali če storilec z izsiljevanjem izpovedbe povz™
hude posledice za obdolženca v kazenskem postopku.
se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih
Protipravna prilastitev stvari ob preiskavi ali Izvršbi
271. člen
i
(1) Uradna oseba, ki ob preiskavi stanovanja, prostorov
oseb ali ob izvršbi v sodnem ali upravnem postopku vzfl
stvar z namenom, da si jo protipravno prilasti,
.j
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih
(2) Če gre za stvar velike vrednosti in je šlo storilcu za to,
prilasti stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Sedemindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOJAŠKO DOLŽNOST
Neizpolnitev ukaza in odrekanje poslušnosti
272. člen
(1) Vojaška oseba, ki ne izpolni ukaza nadrejenega v ^
s službo ali mu odreče poslušnost, pa zaradi tega nas'®
nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednot
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Vojaška oseba, ki se upira stražarju, straži, patroli. 5
nemu ali drugi vojaški osebi, ko ta pri opravljanju
vojaške dolžnosti skrbi za varnost in red v vojaški enoti. .
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do en"
leta.

(4) Dano darilo se vzame, v primerih iz prejšnjega odstavka pa
se sme vrniti tistemu, ki je dal podkupnino.

Upiranje nadrejenemu

Nezakonito posredovanje

273. člen

268. člen
(1) Kdor sprejme darilo ali kakšno drugo korist, da bi izkoristil
svoj uradni ali družbeni položaj in vpliv in posredoval, da se
opravi ali ne opravi kakšno uradno dejanje,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor izrabi svoj uradni ali družbeni
položaj in vpliv in posreduje, da bi se opravilo uradno dejanje,
ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno
dejanje, ki bi se moralo opraviti.
'
34

(1) Vojaška oseba, ki se skupaj z drugimi vojaškimi osebji
upre ukazu nadrejenega v zvezi s službo ali ga noče izp°ln
ali mu odreče, da bi storila svojo dolžnost,
.
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih I®
i)
(2) Vojaška oseba, ki pri storitvi dejanja iz prejšnjega odsta
uporabi orožje,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje tisti, "'jj
organiziral dejanje iz prvega odstavka tega člena, kakor
vojaški starešina, ki je sodeloval pri takem dejanju.
poročevd1

Odklonitev sprejema ali uporabe orožja
274. člen

se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

Vojaška oseba, ki v nasprotju s predpisi in brez upravičenega
razloga noče sprejeti orožja, ali ga noče uporabiti po ukazu ali
po pravilih službe,
se kaznuje z zaporom do enega leta.

Opustitev ukrepov za varnost ljudi in premoženja v vojaiki
enoti

Lažni raporti in lažna poročila

(1) Vojaški starešina, ki ne stori predpisanih ali ukazanih
ukrepov za varnost življenja in zdravja zaupanih mu ljudi, za
zavarovanje in dobro vzdrževanje objektov, predmetov in
sredstev za bojno pripravljenost, za nujno oskrbo zaupane mu
enote s hrano, opremo ali materialom, ali ne ukrene, kar je
dolžan ukreniti, da so zavarovalna dela pravočasno in v redu
opravljena in spravi s tem v nevarnost življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.

275. člen
Vojaška oseba, ki pri opravljanju službe poda lažen raport ali
!*zno poročilo, ali v raportu ali v poročilu zamolči kakšno
dejstvo,
ki ga ne bi smela zamolčati, in s tem spravi v nevarn
°st življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
Samovoljna odstranitev in beg iz obrambnih sil
276. člen
Vojaška oseba, ki samovoljno zapusti svojo enoto ali
Službo med izvrševanjem pomembne naloge ali med večjo
°]no pripravljenostjo enote,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

279. člen

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti,«
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do petih let, za dejanje iz drugega
odstavka pa z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje vojaška oseba, ki ve za okoliščine iz
Prvega odstavka tega člena, pa se samovoljno ne vrne z dovodnega izostanka iz enote ali službe, in vojaška oseba, ki
povoljno zapusti svojo enoto ali službo za več kot deset

(4) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

|3) Vojaška oseba, ki se skriva, da bi se izognila službi v obojenih silah,
se kaznuje z zaporom do treh let.

Opustitev zavarovanja pri vojaških vajah

'1) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje vojaška oseba,
*' odide iz države in ostane v tujini, da bi se izognila službi
v
oboroženih silah.
Grdo ravnanje s podrejenim
277. člen
'1) Vojaški starešina, ki v službi ali v zvezi s službo grdo ravna
Podrejenim, ali ravna z njim tako, da žali njegovo človeško
"Ostojanstvo,
se kaznuje z zaporom do treh let.
[2)
Če vojaški starešina stori dejanje iz prejšnjega odstavka
p
roti več osebam,
se kaznuje z zaporom do petih let.
Kršitev predpisov o straženju
278. člen
' ) Vojaška oseba, ki ravna proti predpisom o straženju,
deiurn ali dr
tert'™'
'
u9' službi ali
za vzdrževanje
varnosti
in
. ^ v vojaški enoti,
poveljstvu
zavodu, ali za
vojaško
j®V||Cit° objektov ali območij in s tem povzroči nevarnost za
jenje ljudi ali premoženje velike vrednosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
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i® dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarse storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
j?)8 če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena
Posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do petih let, za dejanje iz drugega
odstavka pa z zaporom do treh let.
2^a če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena
Posledico smrt ene ali več oseb,
Poročevalec

280. člen
(1) Vojaška oseba, ki pri vaji, pouku ali poskusih ne stori
predpisanih ali ukazanih varnostnih ali previdnostnih ukrepov
in spravi s tem v nevarnost življenje ljudi ali premoženje velike
vrednosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do petih let, za dejanje iz drugega
odstavka pa z zaporom do treh let.
(4) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.
Izdaja vojaške tajnosti
281. člen
(1) Vojaška oseba ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi
dolžnostmi varovanja vojaške tajnosti komu drugemu sporoči
ali izroči podatke, ki so vojaška tajnost, ali mu kako drugače
omogoči, da pride do njih, ali zbira take podatke z namenom,
da jih izroči nepoklicani osebi,
se kaznuje z zaporom od. treh mesecev do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor na protipraven način pridobi
podatke, za katere ve, da se varujejo kot vojaška tajnost, ali
kdor take podatke brez dovoljenja javno objavi.
(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno glede posebno zaupnih podatkov ali iz koristoljubnosti ali z namenom objave ali uporabe podatkov v tujini,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
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(4) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(5) Za vojaško tajnost se štejejo podatki ali dokumenti, ki so
z zakonom, drugim predpisom ali s sklepom pristojnega
organa, izdanim na podlagi zakona, razglašeni za vojaško
tajnost in katerih izdaja je imela ali bi lahko imela hujše
škodljive posledice za oborožene sile in njihove priprave za
obrambo države.
Odgovornost za kaznivo dejanje, storjeno na ukaz nadrejenega
282. člen
Podrejeni se ne kaznuje, če stori kaznivo dejanje na ukaz ali
povelje nadrejenega in se ta ukaz ali povelje tiče vojaške
dolžnosti, razen če gre za vojno hudodelstvo ali kakšno drugo
hudo kaznivo dejanje, ali če je vedel, da pomeni ^zvršitev
ukaza ali povelja kaznivo dejanje.
Milejše kaznovanje zaradi izzvanosti
283. člen
Če je bil storilec kaznivega dejanja iz 272. člena, prvega
odstavka 273. člena ali prvega odstavka 276. člena tega zakonika izzvan z nezakonitim ali surovim ravnanjem vojaške
osebe, se sme kaznovati mileje ali se mu sme odpustiti kazen.
Osemindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVOSODJE
Opustitev ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje
284. člen
(1) Kdor ve, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero je
z zakonom predpisana kazen nad tri leta zapora, pa ga v času,
ko se je dalo še preprečiti, ne naznani in je bilo dejanje
poskušeno ali dokončano,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če je šlo pri dejanju iz prejšnjega odstavka za kaznivo
dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen dvajsetih
let zapora,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Tisti, ki ne naznani, da se pripravlja kaznivo dejanje iz
prvega odstavka tega člena, se ne kaznuje, če mu je storilec
zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni
sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec. Če se katero od oseb, navedenih v tem odstavku, ne
kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se
za opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec ali oseba,
s katero živi v zunajzakonski skupnosti.
Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca
285. člen
(1) Kdor ve za storilca kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen dvajsetih let zapora, ali kdor samo ve,
da je bilo tako dejanje storjeno, pa tega ne naznani, čeprav je
od take ovadbe odvisno, da se storilec ali dejanje pravočasno
odkrijeta,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Uradna oseba, ki vedoma opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je zanj
z zakonom predpisana kazen hujša od treh let zapora, storilec
pa se preganja po uradni dolžnosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Tisti, ki opusti ovadbo, se ne kaznuje, če mu je storilec
zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni
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sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojen^
ali če je on storilcu zagovornik, zdravnik ali spovednik. Ces®
katera od oseb, navedenih v tem odstavku, razen zagovornika, zdravnika ali spovednika, ne kaznuje za °Pus,j!®.
ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se za opustitev ovadb«
ne kaznuje niti njen zakonec niti oseba, s katero živi v zunai'
zakonski skupnosti.
Pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja
286. člen

j • '
(1) Kdor skriva storilca kaznivega dejanja, ki se preganjaaK(Pj
uradni dolžnosti, ali mu s skrivanjem orodja, sledov ali k ;
drugače pomaga, da ga ne odkrijejo, ali kdor skrivaizvrS
obsoj
jenca ali stori kaj drugega z namenom, da se ne bi
!^
kazen ali izrečeni varnostni ukrep, ali da se ne bi uporab
vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod ali prevzgojni dom,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če gre za pomoč po prejšnjem odstavku storilcu kaznive!)®
dejanja, za katero je predpisana kazen zapora dvajsetih le>>
se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Kazen za dejanje iz prvega odstavka tega člena ne sme bi''
ne po vrsti ne po višini hujša od kazni, ki je predpisana
kaznivo dejanje osebe, kateri je storilec pomagal.
(4) Za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena se n®
kaznuje tisti, ki mu je storilec zakonec, oseba, s katero *'
v zunajzakonski skupnosti, ali krvni sorodnik v ravni vrsti, o<> ;
ali sestra, posvojitelj ali posvojenec. Če se katera od ose®'
navedenih v tem odstavku, ne kaznuje za kaznivo dejanje
prvega ali drugega odstavka, se za pomoč storilcu pri sto"'"
kaznivega dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega Čle"
ne kaznuje niti njegov zakonec ali oseba, s katero živi v zun«l
zakonski skupnosti.
(5) Če se pregon storilca kaznivega dejanja začne na Precl|°?|
se tudi storilec kaznivega dejanja iz prvega odstavka <e9
člena preganja na predlog.
Kriva ovadba
287. člen
(1) Kdor koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki
preganja po uradni dolžnosti, pa ve, da ga ni storil,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor podtakne sledove kaznivega del*
nja ali kako drugače povzroči, da se uvede kazenski postop*.
za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po urad
dolžnosti, zoper nekoga, za katerega ve, da ga ni storil.
(3) Kdor se sam naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki54
preganja po uradni dolžnosti, čeprav ga ni storil,
se kaznuje z denarno kaznijo.
(4) Enako se kaznuje tudi, kdor naznani, da je bilo storj®^
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav*
da tako dejanje ni bilo storjeno.
Kriva izpovedba
288. člen
(1) Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki P'ei
sodiščem, v postopku o prekršku, v postopku parlamenta^
preiskave, v postopku za ugotavljanje kršitev delovnih obv®'
nosti ali drugih kršitev delovne discipline, v drugem discip"\
skem ali upravnem postopku po krivem izpove, izvedenecaZ j
cenilec, ki da krivo pisno mnenje ali prevajalec, ki da '
pisni prevod,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Enako se kaznuje stranka, ki je pri dokazovanju z zasli^,
njem strank v pravdnem, nepravdnem, izvršilnem ali upr*.
nem postopku po krivem izpovedala, in je sodišče ali o'
poročava^

Pristojni organ na to izpovedbo oprlo svojo odločbo v tem
Postopku.
(3) Za krivo izpovedbo v kazenskem postopku,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka posebno hude
posledice za obdolženca,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do
petih let.
(5) Če storilec prostovoljno prekliče svojo krivo izpovedbo,
Preden se izda dokončna odločba,
se kaznuje z denarno kaznijo, sme pa se mu tudi
odpustiti kazen.

Upor oseb, ki jim je vzeta prostost
294. člen
(1) Kdor sodeluje v skupini oseb, ki jim je vzeta prostost in so
se zbrale z namenom, da bi se s silo osvobodile ali da bi
združeno napadle osebe, katerih nadzorstvu so zaupane, ali
da bi jih s silo ali z grožnjo, da bodo neposredno uporabile
silo, prisilile, da kaj storijo ali opustijo, kar je proti njihovi
dolžnosti,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki je uporabil silo
ali grožnjo,
se kaznuje z zaporom do treh let.

Preprečitev dokazovanja
289. člen

Omogočanje bega osebi, ki ji je vzeta prostost

(1) Kdor z namenom, da bi preprečil ali otežil dokazovanje,
skrije, uniči ali poškoduje tujo listino ali jo napravi delno ali
Popolnoma nerabno,
se kaznuje z zaporom do enega leta.

295. člen

(2) Enako se kaznuje tudi, kdor z namenom iz prejšnjega
odstavka odstrani, uniči, pokvari, premakne ali prestavi mejnik, zemljemersko znamenje ali sploh kakšno znamenje
o lastninski pravici na nepremičnini ali o pravici do uporabe
v
°de, ali kdor z enakim namenom tako znamenje krivo
Postavi.

(1) Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo ali kako drugače omogoči beg komu, ki prestaja kazen v zavodu za prestajanje
kazni ali komu, ki je priprt, ali ki prestaja varnostni ukrep
obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, ali mladoletniku, ki je v prevzgojnem domu,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno v organizirani
skupini,
se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Kršitev tajnosti postopka
290. člen
H) Kdor neupravičeno izda, kar je zvedel v postopku pred
9'avno obravnavo, ali na obravnavi pred sodiščem, na ustni
obravnavi v upravnem postopku ali v postopku o prekršku, ali
* Postopku parlamentarne preiskave, za kar je z zakonom
določeno, da se ne sme objaviti, ali pa je bilo z odločbo
Pristojnega organa ali sodišča odločeno, da ostane tajno,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor brez dovoljenja sodišča objavi
Potek postopka proti mladoletniku, ali objavi mladoletnikovo
ali druge podatke, iz katerih je mogoče sklepati, za
katerega mladoletnika gre.
Preprečitev vrnitve na delo
291. člen
Kdor vedoma ne ravna po pravnomočni sodni odločbi,
s
katero je bilo odločeno o vrnitvi delavca na delo,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
Kršitev prepovedi opravljanja poklica
292. člen
Kdor omogoči drugemu opravljanje poklica, dejavnosti ali
dolžnosti, čeprav ve, da mu je bil s pravnomočno sodno
°aločbo izrečen varnostrii ali varstveni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, ali da je takšna prepoved nastala kot
Pravna posledica obsodbe,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
Beg osebe, ki ji je vzeta prostost
293. člen
Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno napadel življenje ali
e
'o, pobegne iz zavoda za prestajanje kazni ali pripora,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Poročevalec

Devetindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER JAVNI RED IN MIR
Hudodelsko združevanje
296. člen
(1) Kdor ustanovi združbo, ki ima namen izvrševati kazniva
dejanja, za katera se sme izreči kazen hujša od petih let
zapora,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor postane član združbe iz prejšnjega odstavka,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Storilcu dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena,
ki prepreči izvršitev kaznivih dejanj, določenih v prvem
odstavku tega člena, ali jih pravočasno naznani,
se sme kazen odpustiti.
Dogovor za kaznivo dejanje
297. člen
Kdor se s kom dogovori, da bosta storila kaznivo dejanje, za
katero se sme izreči kazen petih let zapora ali hujša kazen, se kaznuje z zaporom do enega leta.
Nasilništvo
298. člen
(1) Kdor drugega hudo žali, z njim grdo ravna, mu dela nasilje
ali ogroža njegovo varnost in s tem v javnosti povzroči zgražanje ali prestrašenost,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če dejanje iz prejšnjega odstavka stori dvoje ali več oseb
ali če je prišlo do hudega ponižanja več oseb ali če storilec
drugega lahko telesno poškoduje,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
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Zbujanje narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva,
razdora ali nestrpnosti
299. člen
(1) Kdor izziva ali razpihuje narodnostno, rasno ali versko
sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali širi ideje o večvrednosti
ene rase nad drugo.
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s prisilo,
grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, s sramotitvijo narodnostnih, etničnih ali verskih simbolov, s poškodovanjem tujih
stvari, z oskrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali
grobov,
se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
Sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje
300. člen
(1) Kdor sodeluje v skupini, ki s skupnim delovanjem stori
kakšno nasilje proti ljudem, uniči ali poškoduje premoženje
večje vrednosti ali poskusi storiti takšno kaznivo dejanje,
se kaznuje za samo sodelovanje z zaporom do dveh let.

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka, se kaznuje, kdor stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena proti dvema ali vei
osebam.
Sodelovanje v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje
303. člen
(1) Kdor sodeluje v skupini, ki s skupnim delovanjem prepreč'
ali poskusi preprečiti uradni osebi uradno dejanje ali jo na
enak način prisili, da opravi uradno dejanje,
se kaznuje za samo sodelovanje z zaporom do ene8a
leta.
(2) Vodja skupine, ki je storila dejanje iz prejšnjega odstavka,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Hujskanje k upiranju
304. člen
(1) Kdor druge hujska k nasilnemu upiranju zakonitim odloi;
bam ali ukrepom državnih organov ali proti uradni osebi, Ki
opravlja uradno dejanje,
se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če je bil pri delovanju skupine iz prejšnjega odstavka kdo
ubit ali hudo telesno poškodovan,
se udeleženec skupine za samo sodelovanje kaznuje
z zaporom do treh let.

(2) Če zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka odločba ali ukrep
državnega organa ni bil izvršen, ali je bila izvedba znatno
otežena, ali je to dejanje storil vodja skupine,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Vodja skupine, ki je storila dejanje iz prvega ali drugega
odstavka tega člena,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Odstranitev ali poškodovanje uradnega pečata ali znamenja

Preprečitev uradnega dejanja uradni osebi

Kdor odstrani ali poškoduje uradni pečat ali znamenje, ki ga
je upravičena uradna oseba uporabila za to, da zavaruj«
predmete ali prostore, ali kdor brez odstranitve ali poškodb«
pečata ali znamenja vstopi v tak prostor,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestif
mesecev.

301. člen
(1) Kdor s silo ali z grožnjo, da bo neposredno uporabil silo,
prepreči uradni osebi uradno dejanje, ki ga je nameravala
opraviti v okviru svojih pravic, ali jo na enak način prisili, da
opravi uradno dejanje,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

305. člen

Odvzem ali uničenje uradnega pečata ali uradnih spisov

(2) Poskus je kazniv.

306. člen

(3) Če storilec ob storitvi dejanja iz prvega odstavka tega
člena razžali uradno osebo, grdo ravna z njo ali ji prizadene
lahko telesno poškodbo, ali pa ji grozi z uporabo orožja,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Kdor stori dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena
proti uradni osebi, ko ta opravlja naloge javne ali državne
varnosti, zasleduje storilca kaznivega dejanja ali pazi na koga,
ki mu je vzeta prostost,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(5) Če je storilec dejanja iz prvega do četrtega odstavka tega
člena izzvan z nezakonitim ali surovim ravnanjem uradne
osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev, sme pa se mu kazen odpustiti.
Napad na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti
302. člen

(1) Kdor protipravno vzame, skrije, uniči ali poškoduje aH
kako drugače napravi neraben uradni pečat, uradno knjig®:
spis ali listino, ki pripada državnemu organu, gospodarski
družbi, drugi pravni osebi ali posamezniku, ki izvršuje javna
pooblastila, ali je pri njih,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
Lažno izdajanje za uradno ali vojaško osebo
307. člen
(1) Kdor se z namenom, da bi sebi ali drugemu pridobi
kakšno korist ali da bi komu prizadejal škodo, lažno izdaja za
uradno ali vojaško osebo ali neupravičeno nosi znamenja
uradne ali vojaške osebe,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do eneg®
leta.

(1) Kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel uradno
osebo ali drugo osebo, za katero ve, da pomaga uradni osebi,
ko ta opravlja naloge javne ali državne varnosti ali čuva javni
red,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor opravi kakšno dejanje, ki ga i®
upravičena opraviti samo uradna ali vojaška oseba.

(2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prejšnjega odstavka
uradni osebi ali drugi osebi, za katero ve, da ji pomaga, grozi
z orožjem, ali z njo grdo ravna, ali jo lahko telesno poškoduje,
se kaznuje z zaporom do treh let.

308. člen
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Izdelovanje in pridobivanje orožja In pripomočkov, nam*'
njenih za kaznivo dejanje

(1) Kdor orožje, razstrelilne snovi ali pripomočke, s katerim'
se lahko napravijo, ali strupe, za katere ve, da so namenjeni za
poročevalk

kaznivo dejanje, izdela ali si jih pridobi ali komu omogoči, da
pride do njih,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor napravi ali komu odstopi ponarejen ključ, odpirač ali
kakšen drug pripomoček za vlom, čeprav ve, da je namenjen
za kaznivo dejanje,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor izdela, si
Pridobi, proda ali da v uporabo pripomočke, ki so namenjeni
za vdor v računalniški sistem.
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali razstrelilnih
snovi
309. člen
(1) Kdor protipravno izdela, proda, pridobi, menja ali vnese
v državo strelno orožje, strelivo ali razstrelilne snovi ali
kakšno drugo bojno sredstvo, katerih promet posameznikom
s
, Ploh ni dovoljen ali je omejen,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za strelno orožje,
strelivo, razstrelilne snovi ali kakšno drugo bojno sredstvo
v
veliki količini ali vrednosti ali, ki pomeni veliko nevarnost,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do
petih let.
(3) Kdor ustanovi združbo, ki ima namen izvrševati kazniva
dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(4) Kdor postane član združbe iz prejšnjega odstavka,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
f
Prepovedan prehod čez državno mejo
310. člen
(1) Kdor brez predpisanega dovoljenja prestopi ali poskusi
Prestopiti mejo Republike Slovenije oborožen ali nasilno,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Kdor se ukvarja s prepovedanim spravljanjem drugih čez
"tejo Republike Slovenije ali kdor iz koristoljubnosti ali
organizirani skupini spravi drugega čez mejo,
se kaznuje z zaporom do treh let.

Oviranje verskih obredov
313. člen
Kdor ovira ali prepreči verski obred,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
Skrunitev groba
314. člen
(1) Kdor neupravičeno prekoplje ali razdere grob ali kakšen
drug kraj, na katerem so pokopani umrli, ali ga sicer hudo
oskruni,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če dejanje iz prejšnjega odstavka stori dvoje ali več oseb,
ali če je bilo oskrunjeno dvoje ali več grobov
se kaznuje z zaporom do treh let.
Skrunitev trupla
315. člen
Kdor neupravičeno skrije, odnese, poškoduje, uniči ali kako
drugače oskruni truplo, del trupla, ali posmrtne ostanke,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Trideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPLOSNO VARNOST LJUDI IN
PREMOŽENJA
Povzročitev splošne nevarnosti
316. člen
(1) Kdor s požarom, povodnijo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, z ionizirajočim sevanjem, z motorno silo, električno ali kakšno drugo energijo ali s kakšnim drugim splošno
nevarnim dejanjem ali sredstvom ali z opustitvijo dejanja, ki bi
ga bil dolžan storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in
premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali za premoženje velike vrednosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
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Zloraba znamenj za pomoč in za nevarnost
311. člen
Kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost
ali neutemeljeno kliče na pomoč in s tem povzroči, da so
državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez
Potrebe,
se kaznuj? z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev.
Samovoljnost
312. člen
(1) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico, ali pravico, za
katero misli, da mu gre,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev.
(2) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico za
katero misli, da mu gre, z uporabo sile ali resne grožnje
Z napadom na življenje ali telo,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega
Odstavka za drugega.
(4)
Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne
n
a zasebno tožbo, za dejanji iz drugega in tretjega odstavka
Pa na predlog.
Poročevalec

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka iz malomarnosti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali
veliko premoženjsko škodo,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa
z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.
Povzročitev nevarnosti pri gradbeni dejavnosti
317. člen
(1) Oseba, ki je odgovorna za načrtovanje ali nadzor načrtov
za pripravo ali vodenje zidave ali gradbenih del, pa pri tem
ravna v nasprotju s predpisi ali splošno priznanimi tehničnimi
pravili in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali za
premoženje velike vrednosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
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(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali
veliko premoženjsko škodo,
se storilec za dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom od enega do petih let, za dejanje iz drugega
odstavka pa z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec za dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do osmih let.

Zloraba telekomunikacijskih znamenj
321. člen
Kdor vedoma brez potrebe odda mednarodno dogovorjeno
znamenje klica na pomoč ali znamenje, da mu grozi nevarnost, ali kdor s telekomunikacijskim znamenjem preslepi, da
je podana varnost, ali kdor kako drugače zlorabi mednarodno
dogovorjeno telekomunikacijsko znamenje,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
Neodvrnitev nevarnosti

Povzročitev nevarnosti z jedrskimi snovmi

322. člen

318. člen

(1) Kdor ne naznani pravočasno pristojnemu organu ali organizaciji ali sicer ne stori vsega, kar je potrebno, da se odvrne
požar, povodenj, eksplozija, prometna nesreča, ekološka
nesreča, ali kakšna druga nevarnost za življenje ljudi ali za
premoženje večje vrednosti, čeprav bi to lahko storil brez
nevarnosti zase ali za koga drugega.
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

(1) Kdor poseduje, uporablja, odloži, prevaža ali kako drugače
razpolaga z jedrskimi snovmi, pri tem pa ravna v nasprotju
s predpisi ali tehničnimi pravili o varnostnih ukrepih,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
(3) Kdor protipravno pridobi jedrske snovi in jih poseduje,
odloži, uporablja, prevaža, izroči komu drugemu ali drugemu
omogoči, da pride do njih,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več
oseb ali veliko premoženjsko škodo,
se storilec za dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka
z zaporom do treh let, za dejanje iz tretjega odstavka
pa z zaporom od enega do osmih let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec za dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih, za dejanje iz drugega
odstavka z zaporom od enega do osmih let, za dejanje
iz tretjega odstavka pa z zaporom najmanj treh let.
Poškodovanje ali uničenje javnih naprav
319. člen
(1) Kdor uniči, poškoduje ali odstrani električne vode, plinovode, vodovode, toplovode, naftovode, telekomunikacijske
naprave, podmorske kable, kanalizacijske naprave in naprave
za varstvo okolja ali druge podobne javne naprave in tako
povzroči motnje v preskrbi prebivalstva ali gospodarstva,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
Prevažanje ali prenašanje razstreliva ali nevarnih snovi
proti predpisom

(2) Kdor komu s silo, grožnjo ali s preslepitvijo prepreči, da bi
storil, kar je potrebno, da se odvrne nevarnost za življenje
ljudi, za okolje ali za premoženje večje vrednosti,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Odklonitev sodelovanja pri odvračanju splošne nevarnost'
323. člen
Kdor v nasprotju z odredbo pristojnega organa ali organizacije brez upravičenega razloga ne sodeluje pri odvračanju
splošne nevarnosti ali pri odpravljanju posledic,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev.
Enaintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VARNOST JAVNEGA PROMETA
Povzročitev prometne nesreče Iz malomarnosti
324. člen
(1) Udeleženec v prometu, ki s kršitvijo predpisov o varnosti
cestnega prometa iz malomarnosti povzroči prometno
nesrečo, v kateri je bila kakšna oseba hudo telesno poškodovana,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico smrt
ene ali več oseb,
se storilec kaznuje z zaporom do osmih let.
Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa
325. člen
(1) Kdor s kršitvijo predpisov o varnosti železniškega, ladijskega, zračnega prometa ali prometa na žičnicah ali v avtobusnem prometu s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega
prometa iz malomarnosti povzroči nesrečo,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.

320. člen
Kdor v nasprotju s predpisi o prometu z razstrelivom ali lahko
vnetljivimi snovmi ali z drugimi nevarnimi snovmi ali nevarnimi odpadki prevaža, odda za prevoz z javnim prometnim
sredstvom takšne snovi ali jih sam prenaša, ko uporablja
javno prevozno sredstvo,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
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(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico hudo
telesno poškodbo kakšne osebe,
se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico
smrt ene ali več oseb,
se storilec kaznuje z zaporom do osmih let.
poročevalec

Ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom

Ugrabitev letala ali ladje
329. člen

326. člen
0) Kdor uniči ali poškoduje prometne naprave, prometna
sredstva, prometne znake in naprave za signalizacijo, prometne varnostne naprave, daje napačne signale ali znamenja,
postavlja
ovire na prometnih poteh ali ravna na drug podoben
n
ačin in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali za
Premoženje velike vrednosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali
eliko premoženjsko škodo,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa
z zaporom do treh let.

v

(4) če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
*a posledico smrt ene ali več oseb.
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do osmih let.

Kdor s silo ali z resno grožnjo, da bo uporabil silo, prevzame
nadzor nad letalom, ki je v letu, ali nad ladjo, ki je med plovbo,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
Napad na varnost zračnega prometa
330. člen
(1) Kdor spravi v nevarnost let letala, tako da položi ali prinese
v letalo eksplozivne ali druge podobne naprave ali snovi, uniči
ali poškoduje navigacijske naprave na letalu ali napravi na
letalu kakšno drugo škodo ali daje kriva obvestila v zvezi
z letom,
se kaznuje z zaporom od enega leta do desetih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor ogrozi varnost na letališču tako, da
s silo ali grožnjo z uporabo sile prisili osebje letališča, da
prekine poslovanje v zvezi s poleti letal, ali z eksplozivom ali
drugo podobno napravo ali snovjo uniči ali poškoduje letalo
ali naprave, namenjene za varnost zračnega prometa.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb ali uničenje letala ali
letališča,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.

Opustitev nadzorstva v javnem prometu

Uničenje in odstranitev znamenj, namenjenih za varnost
zračnega prometa

327. člen

331. člen

(c1) Oseba, kateri je zaupano nadzorstvo nad vzdrževanjem
®st, mostov, nad prevoznimi sredstvi ali javnim prometom,
al
,vj kateri je zaupano vodstvo ali usmerjanje vožnje, pa s krši-

Kdor uniči, poškoduje ali odstrani znamenje, ki je namenjeno
za varnost zračnega prometa,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

'jo svoje dolžnosti povzroči nevarnost za življenje ljudi ali za
Premoženje velike vrednosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje oseba, ki da nalog za vožnjo, čeprav ve,
aa voznik zaradi utrujenosti ali iz kakšnega drugega vzroka ni
Zmožen voziti vozila ali da prevozno sredstvo ni brezhibno, in
'ako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali za premoženje
v
elike vrednosti.
0) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(4)
te Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
9a člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več
°seb ali veliko premoženjsko škodo,
se storilec za dejanje iz prvega in drugega odstavka
kaznuje z zaporom do petih let, za dejanje iz tretjega
odstavka pa z zaporom do treh let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
9a člena za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec za dejanje iz prvega in drugega odstavka
kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let, za
dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do osmih let.
Opustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči
328. člen
(K1) Voznik motornega vozila ali
j Pusti brez pomoči koga, ki je
a|

drugega prevoznega sredstva,
bil s tem prevoznim sredstvom

i zaradi njega poškodovan,
se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če ima opustitev pomoči za posledico hudo telesno
Poškodbo ali smrt poškodovanega,
se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do
petih let.
Poročevalec

Dvaintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE, PROSTOR
NARAVNE DOBRINE

IN

Obremenjevanje in uničenje okolja in prostora
332. člen
(1) Kdor s kršitvijo predpisov povzroči čezmerno onesnaženje
okolja, razvrednotenje okolje ali čezmerno rabo in izkoriščanje naravnih dobrin in s tem spravi v nevarnost življenje ali
zdravje večjega števila ljudi ali povzroči nevarnost za delno ali
popolno poškodbo okolja ali uničenje okolja.
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico poslabšanje zdravja večjega števila ljudi, delno
ali popolno uničenje živalskega ali rastlinskega sveta ali zajemališč pitne vode ali drugo poškodbo okolja s hujšimi posledicami, ponavljajočo se kritično onesnaženost ali kritično
razvrednotenje okolja,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do treh let, za dejanje iz drugega odstavka pa
z zaporom do dveh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico nepopravljivo poškodbo ali uničenje okolja ali
zavarovanega naravnega bogastva,
se storilec za dejanje iz prvega odstavka kaznuje z za-«
porom do osmih let, za dejanje iz drugega odstavka pa
z zaporom do petih let.
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Nedovoljen poseg v prostor
333. člen
Kdor kot investitor, načrtovalec, nadzornik ali izvajalec gradbenih ali drugih del brez predpisanega dovoljenja gradi ali
z drugačnim nedovoljenim posegom v prostor pridobi protipravno premoženjsko korist ali opravlja dejavnost pri nedovoljeni graditvi ali posegu v prostor,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let1.
Vnašanje nevarnih snovi v državo
334. člen
(1) Kdor v nasprotju s predpisi vnese v državo radioaktivne ali
druge nevarne snovi ali odpadke,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor z zlorabo svojega položaja ali pooblastila v nasprotju
s predpisi omogoči, da se v državo vnesejo snovi ali odpadki
iz prvega odstavka tega člena,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Protipravno odlaganje nevarnih snovi
335. člen
Kdor v nasprotju s predpisi odloži, skladišči ali zavrže radioaktivne ali druge za zdravje ali življenje ljudi ali okolje nevarne
snovi ali odpadke,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
Onesnaženje pitne vode
336. člen
(1) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži vodo, ki jo ljudje
uporabljajo kot pitno vodo in tako povzroči nevarnost za
življenje ali zdravje ljudi,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
treh mesecev.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa
z zaporom do treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom o°
treh mesecev.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z za-a
porom do petih let, za dejanje iz drugega odstavka P
z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.
(5) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži živalsko krmo ali
druga krmila, ki so namenjena za prehrano živali in tako
povzroči nevarnost za življenje ali zdravje živali,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(6) Če ima dejanje iz petega odstavka za posledico pogin
živali večje vrednosti ali večjega števila živali,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
Protipravno zavzetje nepremičnine
338. člen
(1) Kdor zavzame tuje zemljišče, ki je po predpisih razglašeno
za zavarovano zemljišče, za naravno znamenitost ali za javno
dobro,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor zavzame tuje zemljišče z namenom, da ga uporabi za gradnjo.
Uničen|e nasadov s škodljivo snovjo
339. člen
Kdor povzroči s škodljivo snovjo uničenje tujih rastlin, sadnih
dreves ali drugih nasadov in s tem povzroči večjo škodo n®
teh nasadih,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh le'Uničevanje gozdov
340. člen

(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.

(1) Kdor vedoma proti predpisom ali odredbam pristojni'1
organov v večjem obsegu krči ali seka na golo gozd ali 98a
kako drugače uničuje, pa pri tem niso podani znaki kakšneg
drugega kaznivega dejanja,
se kaznuje z zaporom do enega leta.

(5) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži vodo, ki je namenjena za napajanje živali in tako povzroči nevarnost za življenje in zdravje živali,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v varovalne"1
gozdu ali gozdu, ki ima poseben namen,
se kaznuje z zaporom do treh let.

(6) Če ima dejanje iz petega odstavka za posledico pogin
živali večje vrednosti ali večjega števila živali,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

341. člen

Onesnaženje živil ali krme
337. člen
(1) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži živila in tako
povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi,
se kaznuje z zaporom do treh let.
42

Nezakonit lov
(1) Kdor brez dovoljenja ali sicer neupravičeno lovi in ubije3"
rani divjo žival ali jo ujame živo,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestin
mesecev.
(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za divjad več)0
vrednosti ali divjad pomembno po predpisih o lovstvu, ali i0
dejanje storjeno med varstveno dobo ali v skupini,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom d"
enega leta.
poročevalk

(3) Kdor lovi redke ali zredčene vrste divjadi, katerih lov je
P'epovedan, kdor lovi brez posebnega dovoljenja divjad določne vrste, za katero je potrebno tako dovoljenje, kdor lovi na
^aćin
ali s sredstvi, s katerimi se divjad množično pokončuje
911
kdor lovi s pomočjo motornega vozila ali žarometa,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.

Triintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VARNOST REPUBLIKE
SLOVENIJE IN NJENO USTAVNO UREDITEV
Veleizdaja
346. člen

Nezakonit ribolov
342. člen
Kdor lovi ribe z razstrelivom, elektriko, strupom, omamnim
"'Bdstvom, pa pri tem povzroči pogib rib, ali lovi na način, ki
l® škodljiv za njihovo razmnoževanje,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

Prenašanje kužnih bolezni pri živalih in rastlinah

Kdor s silo ali z grožnjo, da bo uporabil silo, ogrozi obstoj
Republike Slovenije, ali tako poskuša spremeniti njeno
ustavno ureditev, ali strmoglaviti najvišje državne organe,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Napad na ozemeljsko celovitost
347. člen
Kdor poskuša s silo ali z grožnjo, da bo uporabil silo, odcepiti
del ozemlja Republike Slovenije ali del tega ozemlja pripojiti
drugi državi,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

343. člen
['Kdor med epidemijo kakšne živalske kužne bolezni, ki
"Ko
spravi v nevarnost rejo živali na celotnem območju
ia
ve, ne ravna po predpisih, s katerimi so določeni ukrepi
utiranje ali preprečevanje bolezni,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

Napad na neodvisnost države
348. člen
Državljan Republike Slovenije, ki poskuša spraviti Republiko
Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi državi,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

j*) Enako se kaznuje, kdor med trajanjem nevarnosti za boleali škodljivce, ki lahko spravijo v nevarnost rastlinski svet
rj® pelotnem območju države, ne ravna po predpisih, s kate...
jso določeni ukrepi za zatiranje ali preprečevanje bolezni
411
škodljivcev.

Kršitev ozemeljske nedotakljivosti

te ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
posledico razširitev kužne bolezni ali škodljivcev v večjem

Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava vdre na ozemlje Republike Slovenije z namenom kršitve njene teritorialne
nedotakljivosti,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.
{JIBr,te je dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega
a storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
šestih mesecev.

Izdelovanje škodljivih zdravil za zdravljenje živali
344. člen
Kdor izdela za prodajo ali razpečava snovi kot zdravila za
za
5o n )6nrna
'e ali
Preprečevanje kužnih bolezni pri živalih, ki
za n ihovo
Prišln!?
i
življenje ali zdravje, pa je zaradi tega
ali Ja
pogina živali večje vrednosti, ali večjega števila živali
° razširitve kužne bolezni,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
Snovi iz prejšnjega odstavka tega člena se vzamejo.

349. člen

Umor najvišjih predstavnikov države
350. člen
Kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost
Republike Slovenije, vzame življenje predsedniku Republike
Slovenije, predsedniku državnega zbora, predsedniku državnega sveta, predsedniku vlade, predsedniku ustavnega
sodišča ali predsedniku vrhovnega sodišča,
se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom
dvajsetih let.
Nasilje zoper najvišje predstavnike države
351. člen
Kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost
Republike Slovenije, ugrabi katerega izmed najvišjih predstavnikov države (350. člen tega zakonika), ali stori zoper
njega ali njegovega bližnjega kakšno drugo nasilje, ali napade
njegove uradne prostore, zasebno stanovanje ali prevozno
sredstvo,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.

Nevestna veterinarska pomoč
345. člen

Oborožen upor

ali drug veterinarski delavec, ki pri opravljanju
lass6rProtju
'narske
dejavnosti
iz malomarnosti
ravna
v očitnem
s pravili
veterinarske
znanosti in
stroke
in tako
Po v
*roči pogin živali večje vrednosti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.

352. člen

Poročevalec

(1) Kdor organizira ali vodi oborožen upor z namenom ogroziti obstoj Republike Slovenije, spremeniti njeno ustavno ure-%
ditev ali strmoglaviti njene najvišje državne organe,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
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(2) Kdor sodeluje v oboroženem uporu iz prejšnjega odstavka,
se kaznuje z zaporom do petih let.
Terorizem
353. člen
Kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost
Republike Slovenije, povzroči eksplozijo ali požar, ali stori
kakšno drugo splošno nevarno dejanje ali nasilje, ali zagrozi
z jporabo jedrske snovi ali drugih sredstev za množično
pobijanje ljudi in tako ustvari pri ljudeh občutek negotovosti
ali prestrašenosti,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
Diverzija
354. člen
Kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost
Republike Slovenije, poruši, zažge ali kako drugače uniči ali
poškoduje kakšen gospodarski objekt, prometno sredstvo ali
prometno napravo, napravo namenjeno sistemu zvez, javno
napravo za vodo ali prenos energije ali kakšen drug objekt, ki
je pomemben za varnost ljudi, preskrbo prebivalstva ali za
gospodarstvo,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.

(4) Za državno tajnost se štejejo podatki in dokumenti, ki sc
z zakonom, ali z drugim predpisom ali sklepom pristojnega
organa, izdanim na podlagi zakona, razglašeni za tajne in'
so tako pomembni, da so z njihovo izdajo nastale ali bi očitno
lahko nastale škodljive posledice za varnost države ali11
njene politične ali gospodarske koristi. Za državno, tajnost0
štejejo tudi podatki in dokumenti, ki so dostopni in zaupa"10
samo določenim osebam in ki morajo ostati tajni zaradi nji' '
vega izjemnega pomena za varnost države.

Vohunstvo
356. člen
(1) Kdor služi tuji državi ali tuji organizaciji ali njunemu
agentu tako, da zbira zaupne vojaške, gospodarske ali uradne
podatke ali dokumente, ali jim jih sporoči ali izroči, ali jim
omogoči, da pridejo do njih,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(2) Kdor v škodo Republike Slovenije ustvari za tujo državo ali
tujo organizacijo obveščevalno službo, ali jo vodi,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) Kdor stopi v tujo obveščevalno službo iz prejšnjega
odstavka, ali podpira njeno delo,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Izdaja državne tajnosti
357. člen
(1) Kdor v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja državne
tajnosti sporoči ali izroči komu podatke ali dokumente, ki so
državna tajnost, ali mu kako drugače omogoči, da pride do
njih, ali zbira takšne podatke z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(2) Kdor drugemu sporoči podatke ali dokumente, za katere
ve, da so državna tajnost in do katerih je prišel protipravno,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
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(
t

Ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve
358. člen
(1) Kdor z namenom, da bi ogrozil obstoj, ustavno uredita^ (
varnost Republike Slovenije, poziva ali ščuva k neposre<""1 (
izvršitvi kaznivih dejanj iz 346. do 355. člena tega zakonik* |
se kaznuje z zaporom do petih let.
i

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka z gmotno ali ka
drugo pomočjo iz tujine,
, ,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih I« i
(3) Kdor izdeluje ali razmnožuje material, s katerim se poz'JJ
ali ščuva k izvršitvi kaznivih dejanj iz prvega odstavka'®#
člena, z namenom, da bi ga sam ali kdo drug razširjal, ali
z enakim namenom hrani večjo količino takega materiala.3
kdor tak material razširja,
se kaznuje z zaporom do treh let.

Sabotaža
355. člen
Kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost
Republike Slovenije, na prikrit, zahrbten ali drug podoben
način povzroči pri opravljanju svoje delovne obveznosti veliko
škodo državnemu organu, ali organizaciji, v kateri dela, ali
drugemu državnemu organu, ali organizaciji,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(;
v

Jj
J

(
t
r
(

Združevanje za izvrševanje kaznivih dejanj zoper ustavno
ureditev in varnost Republike Slovenije
359. člen
(1) Kdor ustanovi kakšno združbo, ki ima namen izvrševa'
kazniva dejanja iz 346. do 355. člena tega zakonika,
.t
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih j
(2) Kdor postane član kakšne združbe iz prejšnjega odstavi
se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Storilec dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega čl0jj
ki prepreči izvršitev kaznivih dejanj, določenih v
odstavku, ali jih pravočasno naznani,
j
se kaznuje z zaporom do enega leta, sme pa se mu|u
odpustiti kazen.
Kaznovanje za najhujše oblike kaznivih dejanj
360. člen
(1) Za kaznivo dejanje iz členov: 346. do 349. in od 351.
355. tega zakonika, ki ima za posledico smrt ene ali več o s
hudo nasilje ali veliko razdejanje,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj desetih le'(2) Če storilec pri izvršitvi dejanj iz prejšnjega odstavka na^
poma vzame življenje eni ali več osebam,
^
se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zap°r
dvajsetih let.
Štiriintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER OBRAMBNO MOČ DRŽAVE
Skrivanje pred obrambnimi obveznostmi
361. člen
(1) Kdor se skriva, da bi se izognil naboru, služenju vojaški
roka, vojaški vaji ali drugi obrambni obveznosti, čeprav je
vpoklican z osebnim ali splošnim pozivom,
.gj
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do en
leta.
poročevd*1

P) Enako se kaznuje, kdor se ne odzove pozivu na služenje
j,, "°Wkega roka ali na vojaško vajo.
S oh
^dor 0d'cle
'z države
ali ostane
tujini, da bi se izognil
°°veznostim
iz prvega
odstavka
tegav člena,
,
se kaznuje z zaporom do treh let.
7

nimi za obrambo države, ki so mu zaupana v hrambo, popravilo, oskrbo ali uporabo, čeprav predvideva ali bi moral in
mogel predvideti, da se sredstva lahko izgubijo, uničijo ali
poškodujejo, pa zaradi tega nastane velika premoženjska
škoda,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

[*' Storilec, dejanja iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
®9a člena, ki se je prostovoljno javil pristojnemu organu, se
"te Kaznovati mileje, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.

Izpodkopavanje obrambnih ukrepov

Izmikanje obrambnim obveznostim s preslepitvijo

366. člen
Kdor uniči obrambne naprave, obrambne objekte, položaje,
orožje ali druga obrambna sredstva, jih napravi nerabna ali
kako drugače ovira ali opušča obrambne ukrepe države,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

j
362. člen
< <!j Kdor z namenom, da bi se izognil vojaški službi ali drugi
p-bni obveznosti, hlini bolezen, uporabi ponarejeno
®'ino ali kako drugače preslepi pristojni organ in ga tako
.'Pelje,
da ga ta razglasi za nezmožnega za opravljanje vojaKe
službe ali vojaške dolžnosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
jjj) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da bi se izognil službi
j uiPbveznosti iz prejšnjega odstavka ali da bi bil določen za
i ®J0
službo ali obveznost, samega sebe poškoduje ali kako
, u9ače napravi nezmožnega ali dovoli drugemu, da ga
j "Pravi nezmožnega.
2j *dor drugega z njegovim dovoljenjem ali brez njegovega
voljenja telesno poškoduje ali ga kako drugače napravi
zmožnega z namenom, da bi se ta izognil vojaški službi ali
u
9' vojaški obveznosti,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Sila proti vojaški osebi pri opravljanju vojaške dolžnosti
363. člen
{»Kdor
s
silo
ali
z
grožnjo,
da bo neposredno uprabil silo,
re
e ®P 'i vojaški osebi opravljati vojaško dolžnost ali jo na
način prisili opravljati vojaško dolžnost,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Poskus je kazniv.
jjj' Ce storilec ob storitvi dejanja iz prvega odstavka tega
razžal v
•ahkK° telesno
' poškodbo,
°iaško osebo,
z njo ali
ji prizadene
ali jigrdo
groziravna
z uporabo
orožja,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Ne je bil storilec dejanja iz prvega do tretjega odstavka
Ske "ena izzvan z nezakonitim ali surovim ravnanjem vojase kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih
mesecev, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.

Preprečevanje boja proti sovražniku
367. člen
Državljan Republike Slovenije, ki med vojno ali oboroženim
spopadom preprečuje državljanom Republike Slovenije ali
državljanom njenih zaveznikov boj proti sovražniku,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Služba v sovražnikovi vojski
368. člen
Državljan Republike Slovenije, ki med vojno ali obroženim
spopadom služi v sovražnikovi vojski ali v drugih sovražnikovih oboroženih formacijah ali sodeluje v vojni ali oboroženem
spopadu kot borec proti Republiki Sloveniji ali njenim zaveznikom,
se kaznuje z zaporom do osmih let.
Novačenje za tujo vojsko
369. člen
(1) Kdor novači državljane Republike Slovenije za službo
v vojski ali v drugih oboroženih formacijah tuje države ali tuje
sile,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Kdor novači državljane Republike Slovenije za službo
v sovražnikovi vojski ali v drugih sovražnikovih oboroženih
formacijah ali za sodelovanje v vojni ali oboroženem spopadu
proti Republiki Sloveniji ali njenim zaveznikom,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Pomoč sovražniku

Napad na vojaško osebo, ki opravlja službo

370. člen

364. člen
Jet)Kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel vojaško
o, ki opravlja službo,
se kaznuje z zaporom do dveh let.

(1) Državljan Republike Slovenije, ki med vojno pomaga
sovražniku pri rekviziciji, jemanju živeža ali drugih dobrin ali
pri kakšnih drugih ukrepih proti prebivalstvu,
se kaznuje z zaporom do petih let.

9ro^6Zstori,ec
Pri dejanjur iz prejšnjega odstavka vojaški osebi
orož em z n
duje'
i ' )° 9 d° ravna ali jo lahko telesno poškose kaznuje z zaporom do treh let.
jj^i S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori
J
Ji® iz prvega odstavka tega člena proti dvema ali več
ua
' $kim osebam.

Kdor
streli

(2) Enako se kaznuje državljan Republike Slovenije, ki med
vojno politično ali gospodarsko sodeluje s sovražnikom.
Petllntrldeseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST
IN MEDNARODNO PRAVO

Nevestno ravnanje s sredstvi za obrambo

Genocid

365. člen

371. člen

avna

v nasprotju s predpisi z orožjem, strelivom, raz*om, bojnimi napravami ali drugimi sredstvi, namenje-

^Ofočevalec

(1) Kdor z namenom, da bi popolnoma ali deloma uničil
kakšno narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, ukaže
45

pobijati njene člane ali jim povzročati hude telesne poškodbe
ali hudo izpodkopavati njihovo telesno ali duševno zdravje ali
prisilno izseljevati prebivalstvo ali spraviti skupino v take
življenske razmere, ki vodijo k njenemu popolnemu ali delnemu pokončanju, ali uporabiti ukrepe, s katerimi se preprečujejo rojstva med člani skupine, ali prisilno preseljevati
otroke v kakšno drugo skupino, ali kdor z enakim namenom
sam stori katero od naštetih dejanj,
se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom
dvajsetih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega
odstavka proti kakšni socialni ali politični skupini.
Vojno hudodelstvo zoper civilno prebivalstvo
372. člen
(1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno,
oboroženim spopadom ali okupacijo ukaže ali stori proti
civilnemu prebivalstvu tale dejanja: napad na civilno prebivalstvo, na naselja, posamezne civilne osebe ali osebe, onesposobljene za boj, ki je imel za posledico smrt, hudo telesno
poškodbo ali hudo izpodkopavanje zdravja ljudi; napad brez
izbire cilja, s katerim se prizadene civilno prebivalstvo;
poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, biološke, medicinske
ali druge znanstvene poskuse, odvzem tkiva ali organov
zaradi presaditve, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev
telesne neokrnjenosti ali zdravja; izseljevanje ali preseljevanje
ali prisilno raznarodovanje ali spravljanje prebivalstva v drugo
vero; prisiljevanje k prostituciji ali posiljevanje; zastraševalne
ali teroristične ukrepe, jemanje talcev, kolektivno kaznovanje,
nezakonito odvažanje v koncentracijska taborišča in drugačno nezakonito zapiranje, jemanje pravice do pravilnega in
nepristranskega sojenja; prisiljevanje k službi v sovražnikovih
oboroženih silah ali v njegovi obveščevalni službi ali upravi,
vlačenje na prisilno delo, izstradanje prebivalstva, zaplembo
premoženja, plenitev premoženja prebivalstva, nezakonito in
samovoljno uničevanje ali prilaščanje premoženja v velikem
obsegu, ki ni upravičeno z vojaškimi potrebami, nalaganje
nezakonite in nesorazmerno velike kontribucije in rekvizicije,
zmanjševanje vrednosti domačega denarja ali nezakonito
izdajanje denarja,
se kaznuje z zaporom najmanj deset let ali z zaporom
dvajsetih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo pravil mednarodnega
prava med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo ukaže:
napad na objekte, ki so po mednarodnem pravu posebej
zavarovani in na objekte in naprave z nevarnim učinkom, kot
so jezovi, nasipi in jedrske elektrarne; napad brez izbire cilja,
s katerim se prizadenejo civilni objekti, ki so pod posebnim
varstvom mednarodnega prava, nebranjeni kraji in demilitarizirana območja; povzročiti dolgotrajno in veliko škodo za
naravno okolje, kar lahko prizadene zdravje ali obstanek
prebivalstva, ali kdor izvrši kakšno izmed navedenih dejanj.
(3) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno,
oboroženim spopadom ali okupacijo kot okupator ukaže ali
izvrši preselitev delov svojega civilnega prebivalstva na okupirano območje,
se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
Vojno hudodelstvo zoper ranjence in bolnike
373. člen
Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno ali
oboroženim spopadom ukaže ali stori proti ranjencem, bolnikom, brodolomcem ali sanitetnemu ali verskemu osebju tale
dejanja: poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, biološke,
medicinske ali druge znanstvene poskuse, odvzem tkiva ali
organov zaradi presaditve, povzročanje velikega trpljenja ali
kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja ali nezakonito in
samovoljno uničevanje ali prilaščanje materiala, sredstev
sanitetnega transporta in zalog sanitetnih ustanov ali enot
v velikem obsegu, ki ni upravičeno z vojaškimi potrebami,
se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom
dvajsetih let.
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Vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike
374. člen
Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava ukaže ali sjjj
proti vojnim ujetnikom tale dejanja: poboje, mučenje, ntf
veško ravnanje, biološke, medicinske ali druge znans011«
poskuse, odvzem tkiva ali organov zaradi presaditve, P ^
čanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti
zdravja ali prisiljevanje k službi v sovražnikovih oboroze
silah ali jemanje pravice do pravilnega in nepristranski
sojenja,
se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zap<"
dvajsetih let.
Vojno hudodelstvo z uporabo nedovoljenih bojnih sreds'8'
375. člen
(1) Kdor med vojno ali oboroženim spopadom ukaže, d«'
uporabi tak način boja ali takšna bojna sredstva, ki s°jj
pravilih mednarodnega prava prepovedana, ali jih sam1
rabi,
j
se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zap°
dvajsetih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo pravil mednarodnjj
prava med vojno ali oboroženim spopadom ukaže, da v 1"jj
ne sme biti preživelih pripadnikov sovražnika, ali vod
proti sovražniku na takšni podlagi.
Združevanje in ičuvanje h genocidu in vojnim
hudodelstvom
376. člen
(1) Kdor ustanovi združbo za izvrševanje kaznivih dejs™
členov 371. do 375. tega zakonika,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor postane član združbe iz prejšnjega odstavka, n ,(
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do pe"
(3) Storilec dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega ^
ki prepreči izvršitev kaznivih dejanj, določenih v P01
odstavku ali jih pravočasno naznani,
„
se kaznuje z zaporom do treh let, sme pa se m" ^
odpustiti kazen.
(4) Kdor poziva ali ščuva k neposredni izvršitvi kaznivih
iz členov 371. do 375.,
$
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do Pe"n
Protipravno pobijanje in povzročanje ran sovražnik11
377. člen
(1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med,V
ali oboroženim spopadom sovražnika, ki je položil orot)
se brezpogojno vdal ali nima sredstev za obrambo, ubil
rani,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(2) Če je uboj iz prejšnjega odstavka storjen na groz"vni
zahrbten način, iz koristoljubnosti ali drugih nizkotnih
bov, ali če je ubitih več ljudi,
. tl
se storilec kaznuje z zaporom najmanj desetih 1
z zaporom dvajsetih let.
Protipravno jemanje stvari ubitim in ranjenim na bojl*^
378. člen
(1) Kdor ukaže protipravno jemati stvari ubitim ali ranjen'''1
bojišču ali jih sam protipravno jemlje,
se kaznuje z zaporom od enega do petih let.
\i
poročev*

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit
način,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
o«
It
i*
■f

Kršitev parlamentarcev« pravice
379. člen

„i Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno ali
g, oboroženim spopadom žali parlamentarca ali njegovo spremstvo, grdo ravna z njimi, jih zadrži ali jim prepreči vrnitev ali
0 Kako drugače prekrši njihovo nedotakljivost,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
i

Surovo ravnanje z ranjenci, bolniki In vojnimi ujetniki
380. člen

J Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava surovo ravna
\1 £ ranjenci, bolniki ali vojnimi ujetniki ali jim onemogoča ali
Preprečuje, da bi uporabljali pravice, ki jim gredo po teh
avilih
,
l(i
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Neupravičena odložitev repatriacije vojnih ujetnikov
381. člen
Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava po končani vojni
an oboroženem spopadu ukaže odložiti ali sam odloži repatriac
'JO vojnih ujetnikov ali civilnih oseb,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
.

Uničevanje kulturnih in zgodovinskih spomenikov
in naravnih znamenitosti
382. člen

(1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno
®'' oboroženim spopadom uničuj«*kulturne ali zgodovinske
'Pomenike in stavbe ali zavode, namenjene znanosti, umetno®".u vzgoji ali človekoljubnim ciljem, naravne znamenitosti ali
9a zavarovana naravna bogastva,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Će je z dejanjem iz prejšnjega odstavka uničen jasno
Prepoznaven objekt, ki je kot kulturna in duhovna dediščina
"aroda ali kot naravna dediščina pod posebnim varstvom
Mednarodnega prava,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.

Spravljanje v suženjsko razmerje
385. člen
(1) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi drugega
v suženjsko ali njemu podobno razmerje ali ga ima v takem
razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali posreduje pri
nakupu, prodaji ali izročitvi take osebe, ali ščuva drugega, naj
proda svojo svobodo ali svobodo osebe, ki jo preživlja ali
zanjo skrbi,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor prevaža osebe v suženjskem ali njemu podobnem
razmerju iz ene države v drugo,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena proti mladoletniku,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.

Mednarodni terorizem
386. člen
(1) Kdor z namenom, da bi škodoval tuji državi ali mednarodni
organizaciji, ugrabi kakšno osebo ali stori kakšno drugo nasilje, povzroči eksplozijo ali požar ali s kakšnim splošno nevarnim dejanjem ali splošno nevarnimi sredstvi povzroči nevarnost za življenje ljudi ali za premoženje velike vrednosti,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor z namenom, da bi prisilil kako pravno osebo, mednarodno organizacijo ali državo, da kaj stori ali ne stori, zagrozi,
da bo z uporabo jedrske snovi ali kakšnih drugih sredstev za
množično pobijanje ljudi ogrozil ali prizadel življenje ljudi ali
premoženje velike .vrednosti,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(4) Če storilec pri izvršitvi dejanja iz prvega ali drugega
odstavka tega člena naklepoma vzame življenje eni ali več
osebam,
se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom
dvajsetih let.

Ogrožanje oseb pod mednarodnim varstvom
387. člen

Ščuvan|e k napadalni vojni
383. člen
Kdor poziva ali ščuva k napadalni vojni,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Zloraba mednarodnih znamenj
384. člen
D) Kdor zlorabi ali neupravičeno nosi zastavo ali znamenje
Ver9anizacije združenih narodov, znamenja ali zastavo Rde9a križa ali pa znamenja, ki tem ustrezajo, ali druga priznana mednarodna znamenja, s katerimi se zaznamujejo neki
°°jekti, da bi bili zavarovani pred vojaškimi operacijami,
se kaznuje z zaporom do treh let.
J2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v območju vojnih
Peracij,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
toročevalec

(1) Kdor ogrozi varnost osebe, ki je pod mednarodnim pravnim varstvom z resno grožnjo, da bo napadel njo, njene
uradne prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor osebo, ki je pod mednarodnim pravnim varstvom,
ugrabi ali stori zoper njo kakšno drugo nasilje ali napade
njene uradne prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(4) Če storilec pri izvršitvi dejanja iz prvega ali drugega
odstavka tega člena naklepoma vzame življenje eni ali več
osebam,
se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom
dvajsetih let.
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Jemanje talcev
388. člen
(1) Kdor ugrabi kakšno osebo in grozi, da jo bo ubil, poškodoval ali zadržal kot talca z namenom, da bi prisilil kakšno
državo ali mednarodno organizacijo, da nekaj stori ali ne stori
kot izrecen ali molčeč pogoj za izpustitev talca,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico smrt
ene ali več oseb,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(3) Če storilec pri izvršitvi dejanja iz prvega odstavka tega
člena naklepoma vzame življenje eni ali več osebam,
se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom
dvajsetih let.
Piratstvo

Določbe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo, če je kaznivo
dejanje storjeno pri upravljanju družbenih sredstev ali na
škodo družbenega premoženja ali kapitala.
391. člen
Za presojo zakonitosti na podlagi izrednih pravnih sredstev
vloženih zoper pravnomočne sodbe, izrečene pred uveljavl6'
tvijo tega zakonika, se uporabljajo določbe, ki so veljaj
oziroma so se uporabljale do uveljavitve tega zakonika, ^
zakon ne določa drugače.
392. člen

389. člen
(1) Član posadke ali potnik na ladji ali letalu, razen vojne ladje
ali letala ter javne ladje ali letala, ki s kršitvijo pravil mednarodnega prava, z namenom, da bi sebi ali drugemu pridobil
premoženjsko ali nepremoženjsko korist ali drugega hudo
oškodoval, na odprtem morju ali na kraju, ki ni pod oblastjo
nobene države, stori protipravno nasilje zoper drugo ladjo ali
letalo, osebe ali stvari, ki so na njih,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Za piratstvo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi, če dejanje
stori član posadke vojne ali javne ladje ali letala, ki se je uprla
in prevzela oblast nad ladjo ali letalom.
šestintrideseto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
390. člen
Določbe kazenskega zakona Republike Slovenije (Uradni list
SRS, št. 12/77, 3/78,19/84, 47/87, 33/89 in 5/90), ki se nanašajo
na naslednja kazniva dejanja: nevestno gospodarjenje (127.
člen), povzročitev stečaja (128. člen), nevestno ravnanje
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z zaupanim družbenim premoženjem (129. člen), sklenite"
škodljive pogodbe (130. člen), zloraba pooblastil (132. člen)i"
razsipništvo na škodo družbenega premoženja (139. člen) te'
določba tretjega odstavka 45. člena kazenskega zakona
Republike Slovenije postanejosestavni del tega zakonika.

Kazenska sankcija, izrečena s pravnomočno sodbo pred uv®"
Ijavitvijo tega zakonika, se ne izvrši, če v tem zakoniku dejani®
iz pravnomočne sodbe ni določeno kot kaznivo dejanje ali P9
v njem ni predpisana taka vrsta kazenske sankcije.
393. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakonik, preneha veljati kazen^
zakon Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 12/77, 3/78, 1»
84, 47/87, 33/89 in 5/90) ter 16. člen, prvi odstavek 17. člena in
18. člen zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, ='
63/93).
Z dnem, ko začne veljati ta zakonik, se v Republiki Slovenij'
preneha uporabljati kazenski zakon SFRJ (Uradni list SFfv>
št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90) in druge določbe1
zveznih zakonov, ki določajo kazniva dejanja in so velja ®
v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi ustavnega zakona 5
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodv' '
nosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1).
394. člen
Ta zakonik začne veljati 1. januarja 1994.

poročava^

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji dne 8. 10. 1993
opravil prvo obravnavo predloga kazenskega zakonika Republike Slovenije. Državni zbor je predlagatelju naložil pripravo
predloga zakonika za drugo obravnavo v skladu s stališči in
sklepi, ki jih je sprejel, ter naložil v proučitev in smiselno
upoštevanje pripombe in predloge Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in Odbora za notranjo politiko in
Pravosodje.
Predlagatelj je v skladu z navedenimi stališči pripravil predlog
zakonika za drugo obravnavo, pri čemer pa po proučitvi
Posameznih vprašanj posebej navajamo razloge, zaradi katerih posamezne pripombe niso bile upoštevane, prav tako pa
'udi razloge, zaradi katerih je pripravljeno besedilo predloga
zakona spremenjeno.
'• Zahte va za zvišanje penallzaclj
a

) Dosmrtni odvzem prostosti

Predlagatelj meni, da za uvedbo nove najvišje kazni dosmrtnega odvzema prostosti ni utemeljenih razlogov. Pri tem se
Pr*dlagatelj strokovno sklicuje na mnenje, ki ga je izdelal
Prof. dr. Bavcon in ki ga prilagamo k tej obrazložitvi.
b) Zvišanje najvišje mere kazni oziroma Izjemne kazni
Predlagatelj je skrbno in temeljito preučil ta predlog, vendar
Predlagatelj opozarja na naslednje:
~ splošni maksimum kazni zapora 15 let je primeren glede na
dosedanjo kaznovalno politiko, glede na primerjave s številnimi drugimi kazenskimi zakoniki in glede na raziskovalna
spoznanja penološke znanosti;
~ če bo Državni zbor sprejel 15 let zapora kot splošni maksimum,
potem bi izjemna kazen 30 let pomenila dvojno mero in
r
° bi bilo očitno nesorazmerno;
~ kazen zapora dvajsetih let kot izjemna kazen za najhujša
kazniva dejanja se je na splošno v svetovnih strokovnih krogih
<ako uveljavila, da je takšna kazen določena tudi kot najhujša
kazen za vojna hudodelstva, ki jim bo sodilo Mednarodno
sodišče za vojna hudodelstva, storjena na ozemlju nekdanje
Ju
goslavije.
na to predlagatelj ne predlaga spremembe v predlogu
kazenskega zakonika Republike Slovenije glede izjemne
kazni. Pač pa predlaga dopolnitev 109. člena o pogojnem
odpustu (drugi odstavek), ki je tudi strokovno sprejemljiva in
P° mnenju predlagatelja zagotavlja, da storilec takega
hudega kaznivega dejanja, ki bo obsojen na izjemno kazen
dvajsetih let, ne bo odpuščen s prestajanja kazni pred pote15 let.
Zahteva za uvedbo kazanake odgovornostI pravnih oaeb
Predlagatelj se je seznanil z uvedbo takšne kazenske odgovornosti v Franciji in z ureditvijo tega vprašanja v ZR Nemčiji
(Gesetz iiber Ordnungsvvidrigkeiten). Ugotovil je, da so strokovna stališča zelo nasprotujoča si, predvsem pa ostaja veliko
število problemov in vprašanj povsem odprtih. V Franciji
Poteka živahna strokovna razprava o tem vprašanju že od
konca prejšnjega stoletja in tudi veljavna odločitev ni bila
strokovno soglasno sprejeta, marveč je prevladala politična
Presoja v francoskem parlamentu. Glede na to, da kazenska
odgovornost pravnih oseb pri nas že obstaja v pravu o prekrških in v pravu o gospodarskih prestopkih, ni kakšne nujne
Potrebe po regulaciji tega vprašanja v ožjem kazenskem
Pravu. Vprašanja pa seveda ne gre podcenjevati in zato pred'agatelj dodaja v zakonu posebno določbo (33. člen), ki nače'orna uvaja institut kazenske odgovornosti pravnih oseb, vendar tako, da odkazuje na poseben zakon, ki naj to vprašanje
nadrobno uredi. Takšno je bilo tudi stališče Odbora za notranjo politiko in pravosodje. Nova določba in njena obrazložitev
sta uvrščeni na ustrezno mesto v drugem delu tega gradiva.
Poročevalec

Predlagatelj pa hkrati s predlogom kazenskega zakonika
vlaga tudi predlog zakona, ki naj bi uredil to vprašanje.
3. Pripombe In predlogi Odbora za notranjo politiko In pravosodje
Predlagatelj je preučil vse pripombe in predloge Odbora za
notranjo politiko in pravosodje. Večina se nanaša na posamezne člene in iz novih predloženih besedil in obrazložitev je
razvidno, ali jih je predlagatelj upošteval ali ne in zakaj ne.
Ne glede na to, pa je treba v tem okviru opozoriti na neka/
splošnih pravil, ki jih je treba upoštevati, kadar gre za takoj
kompleksen in notranje prepleten zakonodajni akt, kot je
kazenski zakonik.
s a) Upoštevati je treba, da morata biti splošni in posebni del
medsebojno usklajena, da mora biti posebni del konsistenten
tako glede opisov kaznivih dejanj in njihovega medsebojnega
razločevanja, kakor tudi glede predpisanih kazni. Spričo tega
utegnejo biti pripombe in predlogi, ki izhajajo samo iz ene
določbe in ne vidijo njene povezanosti in soodvisnosti od
drugih določb, ali brezpredmetni, ali neutemeljeni, ali porušijo notranjo konsistentnost zakonika, ali pa ne upoštevajo
celote sistema kaznovalnega prava. Samo za ponazoritev:
predloga o ponovni uvedbi kaznivega dejanja točenja alkoholnih pijač mladoletnikom ni mogoče sprejeti zato, ker dejanje nima tiste nevarnosti, ki je potrebna za to, da vstopi
v kriminalno cono, ker je inkriminirano kot prekršek in ne
nazadnje zato, ker tega kaznivega dejanja v sodni praksi
nikoli ni bilo.
b) Nekateri predlogi za zvišanje predpisane kazni za posamezna kazniva dejanja so bili upoštevani. Drugi takšni predlogi strokovno niso sprejemljivi zato, ker bi porušili notranja
sorazmerja med kaznimi za primerljiva kazniva dejanja, predvsem pa zato, ker visoki predpisani posebni maksimumi za
posamezna kazniva dejanja nimajo ne preventivnega učinka
niti ne vplivajo na kaznovalno politiko sodišč. Kaznt, ki jih
sodišča izrekajo na primer za posilstvo, se v veliki večini
gibljejo v območju do treh let, nekaj je še kazni zapora do
petih let, kazni nad pet let pa so sodišča izrekala v polovici
odstotka vseh primerov in še to verjetno za stek tega in še
katerega drugega kaznivega dejanja (kar potrjujejo tudi strokovne raziskave, ki so bile opravljanje o izkoriščenosti predpisanih kazenskih razponov). Iz tega izhaja, da ni nobene
potrebe po predpisovanju pretirano visokih kazni, ki ostanejo
samo mrtva grožnja in so neuporabne.
c) Glede na to, da predlagatelj ni sprejel predloga o razširitvi
kroga možnih žrtev pri kaznivem dejanju po 350. členu (umor
najvišjih predstavnikov države), je treba na tem mestu to
stališče pojasniti. Politični atentat ali umor je kaznivo dejanje,
ki sodi med takoimenovana kompleksna politična kazniva
dejanja. Edino, kar to dejanje loči od »navadnega- umora, je
storilčev politični namen. Zato je edina varovalka pred možnimi zlorabami tega člena v določitvi kakega objektivnega
znaka tega kaznivega dejanja in to je določitev zelo ozkega
kroga zavarovanih državnikov z naštevanjem. Če bi prevladali
strokovni kriteriji, bi bilo umestno to kaznivo dejanje sploh
odpraviti, ker je samo specialna oblika umora; okoliščino, da
je bilo odvzeto nekomu življenje iz političnih motivov, bi lahko
sodišče upoštevalo kot obteževalno okoliščino oziroma kot
kvalifikatorno okoliščino pri temeljnem kaznivem dejanju
umora. Morda bo ob tem zanimiv podatek, da nemški kazenski zakon tega kaznivega dejanja ne pozna.
4. Prehodne In končne določbe ter vacatlo legla
Glede na pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve je predlagatelj oblikoval določbo 394. člena predloga
zakonika, v kateri je opredeljen odnos do obstoječe kazenske
zakonodaje, za katero se z uveljavitvijo tega zakonika predlaga prenehanje veljavnosti oziroma prenehanje uporabe.
Vendar pa je treba zaradi nekaterih specifičnosti, kar velja
predvsem za področje družbene lastnine, v bodoči kazenski
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zakonik prevzeti nekatere določbe veljavne kazenske zakonodaje (390. člen), saj sicer ta dejanja ne bi bila več kazniva. Prav
tako pa je treba za določene primere (391. člen) predvideti
uporabo določb zakonodaje, ki se je uporabljala pred uveljavitvijo tega zakonika in, ki se po splošnem pravilu ne bi več
uporabljala. S tako oblikovanimi določbami se po mnenju
predlagatelja ne posega v določbo drugega odstavka 28.
člena ustave, ki določa uporabo milejšega zakona ne glede na
njegovo pravnoformalno veljavo.
Predlagano določbo 392. člena pa narekujejo razlogi pravičnosti in tudi praktičnosti.
Za kazenske zakonike je običajno, da začnejo veljati po daljši
vacatio iegis, zato je odložitev veljave do 1. 1. 1995 v 394.
členu vsekakor primerna.
5. Nezaatarljivost
Predlagatelj meni, da ni utemeljenih razlogov za odpravo ali 4
širšo omejitev zastaranja, katerega sicer pozna večina civiliziranih držav. Ta inštitut ne temelji samo na humanosti, marveč
predvsem na realnih spoznanjih, da se s potekom daljšega
časa pri veliki večini kaznivih dejanj ocena o njih kot o pravnih
in stvarnih pojavih bistveno spreminja, njihov pregon postaja
vse bolj arbitraren, izrekanje sodbe pa je glede na usihanje
dokazov vse manj zanesljivo. Gledano s tega zornega kota
pravzaprav določba o zastaranju pregona po preteku določenih rokov pomeni samo nadaljnjo izpeljavo načela zakonitosti
v tem pomenu, da se pri zahtevi o določenosti kaznivega
dejanja v zakonu mora spoštovati tudi njena časovna razsežnost. Nezastarljivost kaznivih dejanj je torej lahko le izjemna
v posebej opravičenih primerih. Predlog kazenskega zakonika v 116. členu dovolj upošteva opravičeno izjemnost, ko
določa nezastarljivost za kazniva dejanja iz 371. do 379. člena,
torej za kazniva dejanja zoper človečnost, poleg tega pa še za
kazniva dejanja, za katera zastaranje po mednarodni pogodbi
ne more nastopiti. Se pravi, da določba o nezastarljivosti
deluje celo kot odprta v tem pomenu, da bo vsaka mednarodnapravno dogovorjena nezastarljivost avtomatično imela za
posledico, da kaznivo dejanje tudi po notranjem pravu ne bo
zastaralo. Vsako nadaljnje širjenje zunaj kroga kaznivih
dejanj, ki naj bi imela povsod po svetu trajno enak pomen
hudega zločina, po mnenju predlagatelja, ni mogoče sprejeti
kot upravičeno.
8. Skesanci
Predlagatelj je preučil tudi predlog, naj se s posebno določbo
omogoči honoriranje tistih storilcev, ki so s svojimi priznanji
in pričakovanji bistveno prispevali k pojasnitvi hudih kaznivih
dejanj. Ob tem je ugotovil, da je to že urejeno pri nekaterih
kaznivih dejanjih kot so na primer člen 296/5, 359/3, 376/3,
poleg tega sta v drugem odstavku 41. člena in v 2. tč. 42. člena
dve splošni določbi, ki omogočata upoštevanje te okoliščine
pri odmeri kazni. V določeni meri pa je to vprašanje povezano
tudi z urejanjem v kazenskem procesnem zakonu.
7. Opredelitev predlagatelja do konkretnih pripomb In predlogov Odbora za notranjo politiko In pravosodje In obrazložitev ostalih sprememb In dopolnitev besedila predloga
kazenskega zakonika Republike Slovenije
V drugem odstavku 15. člena je potrebna ustrezna dopolnitev
besedila zato, ker sta besedi »In mogel« v besedilu predloga
zakonika za prvo obravnavanje izpadli pomotoma. Sprememba je sicer bistvena, ker bi se brez izpadlih besed spremenil kriterij za ugotavljanje storilčeve krivde v primerih, ki se
nanašajo na nezavestno malomarnost. Odpadel bi namreč
ravno tisti kriterij, ki se nanaša na subjektivno zmožnost
obtoženca ravnati se po zahtevah dolžnostnega ravnanja, kar
bi bil sicer moral storiti. Čeprav je torej ta sprememba vsebinsko bistvena, gre le za popravek napake v besedilu, ki se je
zgodila po pomoti.
Z novim 33. členom v kazenskem zakoniku je delno izpolnjen
sklep Državnega zbora Republike Slovenije, naveden pod
točko 3. Odgovornost pravnih oseb je s tem členom uvedena
v kazenski zakonik, celotna ureditev pa je predlagana
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v posebnem zakonu, saj bi sicer predlog kazenskega zakonika s takšno popolno ureditvijo tega vprašanja v zakonih
doživel zaradi povezanosti posameznih določb precejšnji
spremembe, ki bi zahtevale daljši čas za pripravo novegi
besedila.
Z odločitvijo o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanji
se bo Republika Slovenija uvrstila v krog zahodnoevropskih
držav, ki vedno bolj poudarjajo pomen odgovornosti pravnih
oseb, oziroma bo za novelo francoskega kazenskega zakonika v svoj kazenski zakonik prva uvedla tovrstno odgovornost pravnih oseb. Ta odločitev pa hkrati narekuje spre-1
membo sistema kaznovalnega prava, saj ob odgovornost
pravnih oseb za kazniva dejanja ni več prostora za kategorijo
gospodarskih prestopkov. Z razdelitvijo kaznivih ravnanj nt
kazniva dejanja in prekrške bo imela naša država primerljiv
sistem z ostalimi evropskimi državami. Sprememba sistemi
kaznovalnega prava je uvrščena v predlog uvodnega zakoni
h kazenskemu zakoniku Republike Slovenije, saj je takšni
zakonodajna rešitev najustreznejša.
Na šesto poglavje novega kazenskega zakonika o mladoletnikih je bilo podanih razmeroma veliko drobnih in manj načelnih pripomb; neredko gre za ponavljanje predlogov in idej, ki
so že bile obravnavane v prejšnjih fazah nastajanja delovneg>
besedila in za nasprotovanje nekaterim novim rešitvam. Nekitere izhajajo iz slabega poznavanja doslej veljavnega sistemi
mladoletniškega kazenskega prava, ki se v bistvu ne spreminja, in nerazumevanja narave kazenskega prava. Nobena oo
teh pripomb tudi ni dobila neposredne podpore v dosedanii
parlamentarni proceduri, ki bi se izkazala v sklepih Državnog*
zbora ali stališčih in sklepih Odbora za notranjo politiko
pravosodje.
V zvezi s sistemom kazenskih sankcij za mladoletnike je bH°
izraženih nekaj pomislekov zoper odpravo vzgojnega ukrepi
oddaje v disciplinski center, pri čemer je bilo spregledano, o*
je po vsebini zelo podobne obveznosti mladoletniku mogott
naložiti v okviru novega vzgojnega ukrepa navodil in Prep°[
vedi (77. člen). Pričakovati je sicer, da bi v začetku izrekanje J**
izvajanje tega ukrepa lahko povzročalo nekaj težav, vendar p°
vmesni čas, ki je predviden do uveljavitve zakonika, namenjen
pripravam pravosodja in organov socialnega varstva za izvelf
nje nalog, ki jih prinaša sprememba.
Predlagani vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega ver-,
stva nadomešča vse tri doslej znane ukrepe strožjega nadzorstva, drugih bistvenih novosti pa ne prinaša. Poimenovani'
zares zveni nekoliko neokretno, vendar ga ni mogoče nadomestiti z varstvenim nadzorstvom, ker bi sicer prišlo 0°.
zmede, saj je omenjeni izraz že upodobljen pri pogor,
obsodbi z varstvenim nadzorstvom. Zgolj nadzorstvo p*
bilo presuho in preskopo in ne bi ustrezno odslikaveio
celotne vsebine tega ukrepa.
Zavzemanje za to, da bi izraz »organ socialnega varstvi'
vsepovsod, kjer se pojavlja, nadomestili s »centrom za socialno delo- je po mnenju predlagatelja nesprejemljiv. Naveli'
nje organizacijskih oblik, v katerih se pojavljajo kateriM
organi, v kazenski zakonik ne sodi, bilo pa bi napačno tudi
vsebinski plati. Prav možno je (in bilo bi celo zaželjeno), de &
bodo v prihodnosti v mladoletniškem kazenskem pravu pol*"
vili drugi organi in celo društva ali posamezniki, ki bodo,
da bi s tem niti najmanj zanikali pomembno vlogo organ&
socialnega varstva, izvajali posamezne naloge, ki jim jih r
mogoče poveriti.
Pripombe na sistem zavodskih vzgojnih ukrepov se zavzemajo za razširitev vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dot'
ki ga ni bilo mogoče podpreti, ker bi se s tem spremenil srniS*
tega ukrepa. Utemeljena je ugotovitev, da v Sloveniji spW
nimamo posebnega zavoda za usposabljanje mladoletnikov
ki ga ima v mislih 81. člen. vendar bo potrebno ukrepanje v W
smeri. Podobno velja za tisti sklop pripomb in predlogov, ki &
nanašajo na fazo izvrševanja vzgojnih ukrepov; ta načelom?
spada v predpise o izvrševanju kazenskih sankcij, ki jih bo ('"
seveda ne zgolj zaradi sprememb v mladoletniškem kazeruskem pravu, temveč zaradi nove kazenske zakonodaje naS'
ploh) predlagatelj prav tako predložil.
poročevalk

J\P° eni strani, očitkih, da zakon ohranja lažno sociaio in
i ton9oSkost
- J9 nekoliko presenetljivo, da so bile kritike
tud ,iste s rem0
i on ien7
'
P
mbe, ki delujejo v nasprotni smeri:
. JL' zlasti mislimo na nasprotovanje denarni kazni za
^Pfetnike, pogojnemu odpustu iz vzgojnih zavodov in
utrjenemu spektru kazenskih sankcij, ki bi jih sodišča po
lahko izrekala polnoletnim za kazniva dejanja, storjena
so
stare
d/i
a'
fi' mladoletniki.
Naštete tri novote
je že
83
d , vztrajno zahtevala
praksa (pravosodna
in penoloV, ki si je medtem pomagala celo z rešitvami, ki niso bile
povsem v skladu z zakonom. Ni utemeljenega razloga,
I D.: line bi ustregli.
, 'Premembi v drugem odstavku 74. člena gre zgolj za
filološko uskladitev. O ukrepih (vzgojnih, prevzgojnih ali
^tooih, govori tudi tretji odstavek, zato je poenotenje
odstavku 6. člena zakona o varstvu osebnih podatu r
VsJ0se °ne
P avljalec zbirke podatkov zbira in posreduje le
s P'sno
n/
^privolitvijo
podatke,
za katere posameznika.
je pooblaščen Pooblastilo
z zakonom ali
zadevnega
za
ikra °V da
bazenske
evidence in evidence izrečenih vzgojnih
ilen°pred
'e ma'n'strstvu za pravosodje nov prvi odstavek 134.
PoZ. la '°S zakona o kazenskem postopku, katere
tOs ti
zbira, kazenskega
pa določatazakonika.
nova prvi in drugi odstavek
olena ^ko
predloga
tellla(*ornes,il0 za kratkotrajne kazni zapora uvaja kazenski
novim
'zvrti!. 2teh
četrtim
odstavkom 107. člena posebpn način
kvrt/H tako kazn
': kazni zapora do treh mesecev je mogoče
da ot}so er
oroa ■
"ali lokalne
i skupnosti.
>i opravi delo
v korist
n!?™*acij
Določen
je humanitarnih
najmanjši in
ot>S0
Ireht
9 teh del ter najdaljši možni čas, v katerem jih je
ae, opraviti.
Obseg (število ur) in čas, v katerem je treba to
unnt,°^raviti, določi sodišče. Pri odločitvi o tem je treba
*oštevati tudi obsojenčevo privolitev.
pu fP° za izvrševanje te sankcije je potrebno določiti v predpon ° lzvrš0vanju kazenskih sankcij. Ta služba pripravi (v
opra°ru 2 drugimi službami) programe del, ki jih je mogoče
hla I' stPrlv ,em 9re lahko za dve vrsti opravil: tkim. javna
H Dn&n !. komunalnih
službah; po drugi strani pa za dela,
lnDr
'i° Pom°č različnim izpostavljenim skupinam ljudi
j Tjjl; Pomoč starejšim v domovih, invalidnim, bolnim, ip).
or
PresU*
9anizacija
programov
del zahteva
tudi
skrbno
°lo o tem,
za koga
se ta načinteh
izvršitve
sankcije
uporabi.
£'Polnitev 109. člena z novim drugim odstavkom sledi zaho0'*raženi v Državnem zboru, naj predlagatelj preuči možni. ^višanja izjemne kazni zapora za najhujša kazniva dejag0Vor ■Vlagatelj je v uvodni obrazložitvi navedel razloge, ki
n9D 'l° za to, da novi slovenski kazenski zakonik ne bi po
iiriB ebnem Povečeval izjemne kazni, ki je v predlogu dolo0OI* dvajsetimi leti. Zato pa predlaga, da se s posebno
o6(j od
° drugega odstavka tega člena omeji možnost pogoj/efV Pusta tako, da mora obsojenec prestati vsaj petnajst
Pora
tudi t
' Preden dobi možnost pogojnega odpusta. Čeprav
n«?ožnost ni najboljša, podatki iz drugih evropskih držav
vy
kažejo, da so celo obsojenci na dosmrtni zapor
ve6ini
tetni- atlm
pogojno odpuščeni v času med desetimi in
kot ZL 'letii pa i° P° mnenju predlagatelja vendarle boljša
Povečevanje izjemne kazni na trideset let.
položajem storilcev najhujših kaznivih dejanj, ki so
S6a zre
"o
in?k
' kla dvajset let zapora, je treba omeniti tudi
l
et0 a
*Dn
9 odstavka
103. člena,
ki določa,evidence,
da se kazen
ra P
pQ
dvajsetih
let ne izbriše
iz kazenske
kar
da
zanje ne velja -fikcija o neobsojenosti*. ki je sicer
cena za vse druge primere v prvem odstavku tega člena.
o£0bpoln'<vi)° drugega odstavka 126. člena so med uradne
uvrščeni še poslanci državnega zbora in člani držav°$ebeSVeta zaradi natančnejše razčlenitve pojma uradne
P ,
volitev in referenduma je v zvezi s kaznivimi dejanji iz
*oiit!?n?iste9a poglavja tega zakonika omejen na tisti del
tin
referendumov, ki sodijo v volilni sistem, urejen
s,av
o in zakoni.
*°ro čevalec

Glede pomena gospodarske dejavnosti je v 2. točki petega
odstavka tega člena prišlo do dopolnitve, ki je usklajena
z zakonom o gospodarskih družbah oziroma načinom vodenja, opravljanja, zastopanja in nadzorstva v gospodarskih
družbah.
V predlogu kazenskega zakonika se v posebnem delu nekajkrat pojavi izraz zunajzakonska skupnost, na primer v četrtem
odstavku 180. člena, v četrtem odstavku 181. člena, zato je
bilo potrebno opredeliti ta pojem v okviru pomena izrazov
v tem zakoniku v novem šestem odstavku 126. člena. Zunajzakonska skupnost je v tem primeru drugače opredeljena kot
v družinski zakonodaji, kajti glede kaznivih dejanj je temeljnega pomena medsebojen odnos, ki je vzpostavljen z dalj
časa trajajočo življenjsko skupnostjo moškega in ženske, pri
čemer ni pomembno ali so sicer podani razlogi, zaradi katerih
bi bila ta zveza med njima neveljavna.
V posebnem delu predloga kazenskega zakonika se pojavljajo
neopredeljene vrednostne količine za premoženjsko korist,
škodo ali vrednost, ki jih je potrebno opredeliti v pomenu
izrazov v trinajstem odstavku 126. člena, pri čemer je zaradi
natančnosti potrebno izbrati povprečne mesečne neto plače
v gospodarstvu, ki jih Zavod Republike Slovenije za statistiko
redno objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem bo
sodiščem dana možnost natančne denarne opredelitve navedenih vrednostnih količin.
Ob obravnavanju stališč in pripomb na petnajsto poglavje
predloga kazenskega zakonika (kazniva dejanja zoper življenje in telo) je predlagatelj sklenil, da je kvalificirano obliko
umora, predlagano v 3. točki drugega odstavka 127. člena
(umor uradne ali vojaške osebe) umestno zadržati zato, ker
sta med različnimi uradnimi osebami ti dve tisti, katerih
poklicna dolžnost pogosteje zahteva, da se življenjsko izpostavita kot to velja za druge uradne osebe. Ker je poklicno
tveganje pri njiju večje, je upravičeno tudi povečano varstvo.
Kaznivo dejanje detomora (130. člen) je predlagano natančno
tako kot v sedaj veljavnem zakonu, zato ni mogoče sprejeti
pripombe, »naj bo opredeljen tako, kot je to že v sedaj
obstoječem slovenskem zakonu-. Zdravstveno stanje matere
je opredeljeno kot »stanje med porodom ali takoj po porodu,
dokler je (mati) še pod njegovim vplivom«. Po splošno sprejeti
teoriji in sodni praksi gre »pri materi za posebne subjektivne
in objektivne okoliščine ob porodu, katerih vpliv sega še (v
čas) po samem porodu«. Ugotavljanje zdravstvenega stanja
matere sodi v okvir ugotavljanja konkretnega dejanskega
stanja v posamičnem primeru in ne more biti predmet zakonskega urejanja.
Pri kaznivem dejanju napeljevanja in pomoči pri samomoru
(131. člen) ni mogoče slediti pripombi, naj zakon predvidi
možnost odpustitve kazni v posebno olajševalnih okoliščinah,
če je bil samomor samo poskušen. Če bi takšno določbo
sprejeli pri tem kaznivem dejanju, bi jo bilo treba sprejeti tudi
pri kaznivem dejanju umora, storjenega v posebno olajševalnih okoliščinah. Oba primera bi, med drugim, pokrivala tudi
primere evtanazije oziroma tkim. pravice do smrti. Ker gre za
zelo kompleksno, občutljivo in večplastno vprašanje, katerega problematika je izrazito izvenpravne (filozofske,
moralne, religiozne) narave, po mnenju predlagatelja tega
vprašanja ni mogoče načenjati ob tem kaznivem dejanju.
Merilo za določanje kvalificiranih oblik pri telesnih poškodbah je praviloma teža posledice - izjema je le lahka telesna
poškodba, izvršena s sredstvom, s katerim se telo lahko hudo
poškoduje, kjer je merilo za določanje kvalificirane oblike
kaznivega dejanja sredstvo za izvršitev. Ob primerjavi med
hudo telesno poškodbo in posebno hudo telesno poškodbo
se pokaže, da posebno huda telesna poškodba ne obsega
tiste kvalifikacije, ki je pri hudi telesni poškodbi označena kot
«... ali mu je bilo začasno hudo ali za vselej v manjši meri
okvarjeno zdravje« in se torej nanaša na posledico v obliki
okvare zdravja. Zato je potrebno v prvem odstavku 135. člena
v opis kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe kot
zadhjo alternativo dodati posledico, kakor je opisana zgoraj.
Na ta način je pokrita tudi morebitna posebno huda telesna
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poškodba, storjena s prenosom virusa AIDS-a. V zvezi s to
obliko telesne poškodbe tuje zakonodaje ne uvajajo samostojnega kaznivega dejanja, temveč jo obravnavjo kot
ustrezno obliko telesne poškodbe. S predlagano obliko je
pokrito dejanje naklepne povzročitve okužbe z AIDS-om in
povzročitve seropozitivnosti. Oblika tega kaznivega dejanja,
storjenega iz malomarnosti, je pokrita s predlagano določbo
tretjega odstavka, ki predvideva kaznivost posebno hude
telesne poškodbe, storjene iz malomarnosti.
V skladu s pripombo, da naj se posodobi terminologija v točki
2. drugega odstavka 150. člena, je izpuščeno naštevanje
posameznih sredstev za prenos informacij in podatkov, razen
telefona kot najbolj standardnega sredstva, sama,ta sredstva
pa so poimenovana kot telekomunikacijska sredstva.
Predlog, naj se določba prvega odstavka 153. člena (neupravičena izdaja poklicne skrivnosti) dopolni tako, da se kot storilec tega kaznivega dejanja določi tudi duhovnik, po mnenju
predlagatelja ni utemeljen iz naslednjih razlogov:
- duhovnik ni oseba, ki bi jo javnopravni predpisi zavezovali
k poklicni molčečnosti, prekršitev katere je inkriminirana
v 153. členu. Njegova obveznost, da ne izda skrivnosti, za
katero je zvedel pri opravljanju svojega poklica, temelji na
normah cerkvenega prava, ki tudi predpisuje ustrezne sankcije za kršitev obveznosti;
- duhovnika tudi ni mogoče uvrstiti v pojem »kakšna druga
oseba«, saj je duhovnik, kolikor ga kazenska zakonodaja
upošteva, posebej izpostavljen kot verski spovednik, ki je
oproščen dolžnosti pričevanja o onem, česar se mu je obdolženec spovedal (4. točka prvega odstavka 234. člena ZKP),
zaradi česar bi moral biti tudi v določbi 153. člena izrecno
naveden, če bi bilo to utemeljeno, kar pa, glede na povedano
v prejšnji alineji, ni;
- v tujini identično ravnanje duhovnika praviloma ni inkriminirano (npr. v Nemčiji in Avstriji, je pa v Švici).
V drugem odstavku 158. člena je nevtralen izraz »spremeni«
nadomeščen z ustreznejšim izrazom »poseže«.
V prvem odstavku 159. člena so črtane besede »ki uživa
varstvo po zakonu« kot nepotrebne, ker je že pred tem v opisu
dejanja rečeno, da gre za »primere, ko je tako dovoljenje po
zakonu potrebnoDovoljenje pa je po zakonu potrebno
ravno takrat, če delo uživa varstvo po zakonu.
V 160. členu je izraz -poustvarjalec« nadomeščen z ustreznejšim »izvajalec«.
Iz besedila drugega odstavka 178. člena je črtano besedilo, ki
določa, da se pregon začne na predlog tudi v primeru, če so
kazniva dejanja iz členov 169 do 173 storjena proti predsedniku republike. Glede na to, da v 174. členu objekt kazenskopravnega varstva ni oseba predsednika republike, marveč
funkcija, v kateri predstavlja Republiko Slovenijo, je kazenski
pregon po uradni dolžnosti utemeljen. Seveda pa to velja
samo v primerih, ko je bil predsednik republike pasivni subjekt dejanj iz členov 169 do 173 v zvezi z opravljanjem njegove
funkcije, ne pa v primerih, ko bi šlo za sicer ista dejanja,
vendar naperjena zoper osebo predsednika republike kot
zasebnika. V takšnih primerih je predsednik republike izenačen z vsemi državljani in ga zakon v prvem odstavku 178.
člena napotuje na zasebno tožbo.
Vrsto načelnih in konkretnih pripomb na devetnajsto poglavje
(kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) in na enaindvajseto poglavje (kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino
in mladino) kazenskega zakonika je podala Komisija za žensko politiko.
Nekateri pomisleki so takšne narave, da se med seboj izključujejo: po eni strani zavzemanje za neke vrste »generalni«
delikt zoper spolno nedotakljivost, s predelavo ter združitvijo
180. in 181. člena, po drugi strani pa vztrajanje na posebnih
inkriminacijah za »posilstvo v razširjeni definiciji«. Obbje je
po mnenju predlagatelja neutemeljeno, saj je v nasprotju
z zasnovo kazenskega zakonika.
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Pojem posilstva (180. člen), kakor je zasidran v naši P'>i!>
tradiciji, pomeni spolno občevanje moškega z žensko z Up
rabo sile ali grožnje. Kaznivo dejanje spolnega nasilja (":
člen) tako zajema vse ostale primere spolnih dejanj, storili
s silo ali z grožnjo, ne glede na spol storilca in žrtve (izvzet
seveda dejanja iz 182. do 184. člena, pri katerih 9'e 1
posebno varstvo določenih kategorij oškodovancev). Z ize1*
čitvijo posebnega maksimuma zagroženih kazni pri teh df
dejanjih je odpadel očitek diskriminacije, nekoliko
posebni minimum pri prvem odstavku 181. člena pa f
mestu, ker so v tej določbi zajeta tudi dejanja, ki se pribM"
jejo spodnjemu robu kaznivih dejanj v tej sferi.
Poleg tega je bila sprejeta pripomba, po kateri bi bilo
predpisati pregon po uradni dolžnosti za kazniva dejaniy
180. in 181. člena, če so bila storjena v zakonski zvezi"
zunajzakonski skupnosti. Primerna se nam zdi rešitev, r
kateri se pregon začne na predlog, nato pa teče na zaW*
državnega tožilca kot upravičenega tožilca. Na ta način m*
oškodovanec možnost, da se v vsakem posamičnem pri""':
odloči, ali bo predlog podal (opozarjamo, da se v določent
roku podana ovadba šteje kot predlog) ali pa, da ga ne
podal, če ocenjuje, da bi se s kazenskim postopkom sPr%p
v še slabši položaj kakor je tisti, v katerem se je znašel zs<
storjenega kaznivega dejanja.
Druge predlagane spremembe, npr. v zasnovi kaznivega dv
nja posilstva (in nato V posledici še pri nekaterih dm
dejanjih) so sila sporne: uporaba sile (ter grožnje) s s"'
storilca je navzven jasen in razpoznaven (ter v našem o«
tudi tradicionalen) znak protipravnega početja in s tem dow
očitna (čeprav ne vedno lahko dokazljiva) ločnica med
nivo in nekaznivo sfero. Napačna in izkrivljena je razlag• °
mora žrtev nuditi fizični odpor. Prav predlagana spreme^"!
pomeni precejšnjo nevarnost, da bi se, če bi jo sprt*,
težišče dokazovanja preselilo na žrtvino nestrinjanje s sp10
nim odnosom (torej v ugotavljanje dejstev, ki so na s,r~.
žrtve ali ki izvirajo iz žrtve), kar bi lahko privedlo do še ^
grobih posegov v njeno zasebnost.
Nekatere pripombe pa vztrajajo na stališčih, ki so posledV
nepoznavanja temeljnih pravil in institutov kazenskega P's
ter zakonodajne tehnike, kot npr.:
- o razmerjih med kaznivimi dejanji (temeljno in kvalifid^J
dejanje, stek), kar je posebej očitno v primerih, ko dolot
dejanje z dodajanjem novih elementov preide v hujše '
storilec odgovarja za dvoje dejanj v steku;
- o zasnovi kazenske zakonodaje (vztrajanje na poset>r~,
inkriminacijah tudi tamkaj, kjer gre za početja, ki so v cej,
ustrezno zajeta v drugih poglavjih); najbolj jasno se to vid'K
zavzemanju za novo kaznivo dejanje spolnega nadlego^.,
in za »nove« inkriminacije v poglavju o kaznivih dej
zoper zakonsko zvezo, družino in rodbino;
- o pravi naravi predlaganega novega »varnostnega« u^t
prepovedi približevanja, ki tudi tamkaj, kjer ga poznajo
sodi v kazensko pravo.
Zaradi tega prizadevanj za spremembe v nakazani sme'' *
bilo mogoče podpreti.
Predlagatelj je v zvezi s kaznivimi dejanji zoper člove^t
zdravje (dvajseto poglavje) ocenil, da je zaradi PoV0 m;
nevarnosti, ki se je pokazala pri nekaterih nedavnih dogodK
po svetu, umestno ta kazniva dejanja nekoliko podrobAJ
razčleniti in delno tudi razširiti obseg kazenskopravnega .a
stva. Tako je bilo kaznivo dejanje pripravljanja in izdali
škodljivih zdravil razdeljeno na dve kaznivi dejanji, pri tfZ
je opis dejanj iz prvega odstavka tudi pomembno razšMj
V 192. členu tako ostaja samo besedilo iz prejšnjega drv9%
odstavka 191. člena, kaznivemu dejanju pa se daje
naslov: malomarno opravljanje lekarnarske dejavnosti. S0'j
novim naslovom je povedano, da gre za določbo, ki i u
vsebini in normativni obliki podobna določbi o matoma'^
zdravljenju bolnikov. Zakonski opis prejšnjega P^t
odstavka 191. člena pa je naveden v naslednjem 193.
to v znatno razširjenem besedilu, ki zajema v prvih ®
po roče v

odstavkih temeljni obliki kaznivega dejanja, v tretjem
odstavku
določbo o kaznivosti za dejanja iz malomarnosti,
v
četrtem in petem odstavku pa dve kvalificirani obliki kaznima dejanja. Po vsebini pomeni kaznivo dejanje ogrožanje
"določenega kroga ljudi z možnim nastankom telesnih
Poškodb, okvar zdravja ali smrti posameznikov, katero je
Poročeno z množično proizvodnjo in prometom sredstev za
pravljenje, ki so škodljiva za zdravje. V skladu s tako vsebino
/na kaznivo dejanje iz novega 193. člena tudi naslov: proizodnja in promet škodljivih sredstev za zdravljenje.
J1ePosebno obliko kaznivega dejanja iz drugega odstavka, ki
stori s pridobivanjem, predelavo ali razpečavanjem okusne krvi, tkiv ali iz tega izdelanih snovi, pa je omogočeno, da
y,*azenskopravno varstvo lahko uveljavi tudi v zvezi z mnoicnimj okužbami z AIDS, kakršne so se že pojavljale v tujini.
194. členu pa je dodana v drugem odstavku še nova
smel/na oblika kaznivega dejanja, v kateri je podobno kot
1 "faterih drugih državah (npr. Avstrija) upoštevano, da je
teka nevarnost, kakršna se pojavlja pri škodljivih sredstvih
® zdravljenje ali pri oporečnih živilih, lahko izražena tudi pri
l"°*ični potrošnji drugih sredstev za osebno uporabo, če so
delana tako, da so škodljiva za zdravje.
Predlagatelj nadalje meni, da ne kaže sprejemati nove inkrimiacije v zvezi z možnim individualnim prenašanjem AIDS-a
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Na novo je opredeljeno kaznivo dejanje v 222. členu. Nov
naslov tega kaznivega dejanja se glasi: Nedovoljen izvoz in
uvoz stvari, ki so posebnega kulturnega ali zgodovinskega
pomena ali naravne znamenitosti. Tekst kaznivega dejanja pa
sledi, kot je bilo že poprej povedano. K predlogu take kazenske določbe nas zavezuje konvencija o ukrepih za prepoved
in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih
dobrin in prenosa lastninske pravice na njih, ki jo je Republika
Slovenija prevzela z notifikacijo o nasledstvu SFRJ z dne 26.
11. 1992. Po tej konvenciji se države podpisnice zavezujejo,
da bodo s svojimi kazenskimi sankcijami kaznovale vsakogar,
ki krši prepovedi uvoza kulturnih dobrin odtujenih v muzejih,
z javnih ali verskih spomenikov na ozemlju druge države. Tu
je kvalificirana oblika umestna, saj pri tem kaznivem dejan/u
ni nujno, da gre za preprost uvoz oziroma izvoz kulturnih
dobrin, pač pa je lahko v ozadju tega kaznivega dejanja skrit
tudi klasični premoženjski delikt. Poskus kaznivega dejanja
po prvem odstavku 222. člena je še vedno kazniv, saj je meja
za poskus s petih let znižana na tri leta (prvi odstavek 22.
člena KZ RS).
V 223. členu predlagatelj v tretjem odstavku dodaja novo
kvalificirano obliko kaznivega dejanje, ko gre za poškodovanje ali uničenje tuje stvari, ki je kulturni ali zgodovinski spomenik ali naravna znamenitost velikega ali izjemnega pomena
za Republiko Slovenijo (po zakonu o varstvu naravne in kulturne dediščine). Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana
zaporna kazen do osmih let. Navedena kvalifikacija je
potrebna zaradi ustrezne razmejitve med različnimi kategorijami zavarovanih naravnih znamenitosti in stvari kulturnega in
zgodovinskega pomena za republiko Slovenijo.
Pri kaznivem dejanju ustvarjanja monopolnega položaja (230.
člen) je izrazoslovje prilagojeno izrazom, ki se uporabljajo
v zakonu o gospodarskih družbah, poleg tega pa je dodan
tkim. objektivni pogoj kaznivosti (nastanek velike premoženjske koristi ali velike premoženjske škode) zaradi razmejitve
med tem kaznivim dejanjem in istovrstnim gospodarskim prestopkom po 30. členu zakona o varstvu konkurence.
Pri kaznivem dejanju preslepitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji (235. člen) je v predzadnjem stavku za besedo
»zapelje« dodano besedilo: »eno ali«. Pri poslovanju z vrednostnimi papirji je namreč možna tudi preslepitev ene osebe,
ki se zaradi lažnih podatkov odloči za nakup delnic ali drugih
vrednostnih papirjev.
Kaznivo dejanje preslepitve kupcev (236. člen) je dopolnjeno
s preslepitvami, ki so enakovredne tistim, ki so predvidene
v prvem odstavku tega člena. Nedvomno je enakovredno
razpečevanju izdelkov z lažnimi označbami tudi izigravanje
kupcev, ki kupijo izdelek ali se dogovorijo za storitev
s pismeno pogodbo, zavedeni pa so z lažnimi navedbami
o bistvenih delih pogodbe, kot sta dobavni rok ali način
izpolnitve, saj bi se sicer npr. kupci ne odločili za nakup
avtomobila ali naročilo turistične storitve.
Predloga Komisije za politični sistem Državnega sveta, da bi
se pri tem kaznivem dejanju in pri kaznivem dejanju po 238.
členu (neupravičena uporaba tujega izuma) določil tudi obvezen odvzem predmetov, ni mogoče upoštevati, saj bi se
v določenem primeru lahko poseglo v pravice oškodovancev,
fakultativni odvzem predmetov, pa je sicer možen kot varnostni ukrep po 69. členu tega zakonika.
Z dopolnjeno definicijo pojma poslovne tajnosti v petem
odstavku 240. člena tega zakonika je kot kaznivo dejanje
predvidena tudi izdaja in neupravičena pridobitev bančne
tajnosti, kar je predlagalo Združenje bank Slovenije, samostojna poslanska skupina, Odbor za notranjo politiko in pravosodje, tak predlog pa je bil podprt tudi v razpravi v Državnem zboru.
V 241. členu je bila za besedo »izbriše« dodana beseda:
»skrije« kot ena izmed možnosti posega v računalniške
podatke ali programe. Pri tem kaznivem dejanju ni bil upoštevan predlog Odbora za notranjo politiko in pravosodje za
zvišanje kazni, saj so te kazni usklajene z ostalimi kaznivimi
dejanji, katerih izvršitvena dejanja so povezana s pridobiva53

njem premoženjske koristi ali povzročanjem premoženjske
škode, tako da bi z zvišanjem kazni porušili vrednostne temelje pri določanju kazni za posamezna kazniva dejanja.
Naslov in besedilo 242. člena je usklajeno z besedilom konvencije št. 130 Sveta Evrope in z zakonom o vrednostnih
papirjih.
Novi naslov kaznivega dejanja in besedilo v prvem odstavku
251. člena je prilagojeno konvenciji Sveta Evrope št. 141. in
delovnemu gradivu zakona o preprečevanju pranja denarja.
Upoštevan je bil predlog Odbora za notranjo politiko in pravosodje ter je bila zagrožena kazen za kaznivo dejanje po prvem
in drugem odstavku 253. člena spremenjena tako, da je
odpravljena denarna kazen kot alternativna oblika kazni.
Postrožitev kazni torej pomeni, da bo sodišče lahko storilcu
izreklo zapor do treh let, denarno kazen pa le v primeru
omilitve.
Tako, kakor je obširneje pojasnjeno pri 296. členu (tamkaj je
sedež materije za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja), je bila določba 254. člena dopolnjena z novima drugim in
tretjim odstavkom, ki predvidevata kaznivost organizatorja in
članov hudodelske združbe, ustanovljene za izvrševanje tihotapstva.
Člen 93 ustave Republike Slovenije uvaja nov institut - parlamentarno preiskavo v zadevah javnega pomena, če tako
odloči Državni zbor. V Uradnem listu RS št. 63/93 objavljeni
zakon o parlamentarni preiskavi zaradi zagotovitve uspešnega dela in avtoritete preiskovalne komisije v 16., 17. in 18.
členu opredeljuje več kaznivih dejanj in določa sankcije
zanje. Smo v fazi sprejemanja novega slovenskega kazenskega zakonika, ki povzema vso ustrezno kazensko zakonodajo, vključno s stransko zvezno zakonodajo. Prvo branje je
bilo v Državnem zboru že opravljeno. Zato po mnenju predlagatelja ni sprejemljivo, da istočasno ustvarjamo novo stransko kazensko zakonodajo, ki je v Sloveniji nismo imeli vse od
1. 7. 1977 dalje. Zaradi tega predlagamo, da se inkriminacije
v zgoraj citiranem zakonu le delno in v modificirani obliki
vključijo v kazenski zakonik Republike Slovenije v okviru
kaznivega dejanja krive izpovedbe (288. člen) in kaznivega
dejanja kršitve tajnosti postopka (290. člen). Tako je kaznivo
dejanje iz prvega odstavka 16. člena zgoraj citiranega zakona
povzeto v prvem odstavku 288. člena kazenskega zakonika
Republike Slovenije, kaznivo dejanje iz 18. člena pa v prvem
odstavku 290. člena kazenskega zakona Republike Slovenije.
Kaznivo dejanje iz prvega odstavka 17. člena citiranega
zakona pa je v celoti pokrito z inkriminacijo v okviru kaznivega dejanja preprečitve dokazovanja v postopku v prvem
odstavku 289. člena kazenskega zakona Republike Slovenije,
saj je to kaznivo dejanje moč storiti v kateremkoli postopku,
kjer se vrši dokazovanje s tujo listino, torej tudi v postopku
parlamentarne preiskave.
Pri tem pa ni bilo mogoče akceptirati kvalificirane oblike
kaznivega dejanja iz 16. člena citiranega zakona, če zaradi
krive izpovedbe nastanejo za preiskovanca posebno hude
posledice, za kar je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do petih let. Postopka pred parlamentarno preiskovalno
komisijo po mnenju predlagatelja ni mogoče docela izenačiti
s kazenskim postopkom.
Nadalje ni sprejemljiva inkriminacija iz drugega odstavka 17.
člena citiranega zakona, ki pravi: »Enako se kaznuje, kdor
brez upravičenega razloga preiskovalni komisiji ne izroči zahtevanih spisov ali listin ali ne dovoli vpogleda v te listine ali
spise, ali priča, ki kljub opozorilu na posledice, brez zakonitega razloga noče pričati pred preiskovalno komisijo.« Predvsem tu ni več omejitve zgolj na tujo listino, pač pa je govora
o vsaki listini, torej tudi o lastni listini oziroma spisu, pri čemer
pa se pozablja, da nikogar ni mogoče siliti k samoovadbi.
Sicer pa se potrebne listine oziroma spisi, ki jih preiskovalna
komisija želi vpogledati, lahko zasežejo pri hišni preiskavi
skladno z ustreznimi določbami zakona o kazenskem
postopku. Zaradi vsega navedenega inkriminacija v prvi alinei
drugega odstavka 17. člena že citiranega zakona ni sprejemljiva.
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Ravno tako ni mogoče akceptirati nadaljnje inkriminacije
v drugem odstavku 17. člena, da se namreč priča, ki kljub
opozorilu na posledice, brez zakonitega razloga, noče pričati
pred preiskovalno komisijo, kaznuje zaradi kaznivega dejanja
z zaporom do enega leta. Če bi sprejeli tako kaznivo dejanje,
bi bila priča, ki odklanja pričevanje pred parlamentarno komisijo v slabšem položaju od priče, ki brez zakonitega razloge
odklanja pričanje pred sodiščem v kazenskem postopku■
V slednjem primeru sme sodišče tako pričo kaznovati zaradi
disciplinskega prestopka z denarno kaznijo. Če pa priča tudi
potem odklanja pričevanje, jo lahko po 2. odstavku 242. člene
ZKP zapre. Zapor traja dokler priča ni voljna pričati, ali dokle'
njeno zaslišanje postane nepotrebno ali dokler se kazenski
postopek ne konča. Sicer pa sme zapor trajati največ mesec
dni. Slednja inkriminacija je tembolj odveč, ker sme preiskovalna komisija na podlagi drugega odstavka 13. člena zakone
o parlamentarni preiskavi od pristojnega sodišča zahtevati, de
zasliši pričo. Po prvem odstavku 19. člena citiranega zakone
je tako pristojno sodišče Temeljno sodišče v Ljubljani.
Za razliko od besedila predloga zakonika, pripravljenega za
prvo obravnavo v Državnem zboru, je v sedanjem prvem
odstavku 296. člena predlaganega besedila določeno, de
postane hudodelsko združevanje kaznivo šele z ustanovitvijo
združbe, ki ima namen izvrševati huda kazniva dejanja, to je
tista, za katera je zagrožena kazen, hujša od petih let zapore,
odpadla pa je rešitev, po kateri bi bilo mogoče organizatorja
hudodelske združbe, ki ima namen izvrševati taksativno
našteta kazniva dejanja, kaznovati v mejah kazni, predpisane
za ta kazniva dejanja.
Prejšnja rešitev ni bila ustrezna, ker ni upoštevala, da gre Prl
kaznivem dejanju hudodelskega združevanja za pripravljalno
dejanje (torej prvo, najbolj zgodnjo in od izvršitve dejanja
najbolj oddaljeno fazo v procesu nastajanja kaznivega dejanja), ki je inkriminirano kot samostojno kaznivo dejanje. Kaznivost v mejah kazni, zagrožene za kaznivo dejanje, za katerega izvrševanje je bila združba ustanovljena, neustrezno
meša udeležbo (pa še pri tej je, razen pri sostorilstvu, izrecno
dopustna fakultativna omilitev zagrožene kazni) s fazami izvršitve kaznivega dejanja. In če je dopustno milejše kaznovanje
celo za poskus kaznivega dejanja (ki predstavlja nesporno
pomemben nadaljnji korak v smeri izvršitve dejanja v primerjavi s pripravljalnim dejanje), bi bilo narobe, če bi bila že za
organiziranje hudodelske združbe same predpisana enake
kazen, kakor za izvršitev dejanja.
Če organizator ali član hudodelske združbe izvrši (ali poskusi
izvršiti) kaznivo dejanje, ki sodi v načrt združbe, se seveda
kaznuje tudi za poskušeno ali dokončno kaznivo dejanje.
Drugi odstavek prejšnjega besedila, ki, kot rečeno m
ustrezno, sledi neki drugi logiki: našteti skuša tista kazniva
dejanja, pri katerih naj bi hudodelsko združevanje pojmovno
(fenomenološko) prihajalo prav posebej v poštev in predstavljalo zaradi tega večjo nevarnost. Takšne rešitve so v primerjanih tujih ureditvah redke (izvzemši stransko kazensko zakonodajo), pač pa pogosteje najdemo določbe, ki predvidevajo
strožjo kaznivost za organiziranje hudodelskih združb za izv<'
Sevanje zelo hudih kaznivih dejanj. Tako pot predlagamo tud'
v našem zakoniku, ki predvideva strožje kazni za hudodelsko
združevanje za nekatera kazniva dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev (359. člen), oz. Zt
genocid in vojna hudodelstva (376. člen), kar povsem
zadošča, in zaradi česar ni nobene potrebe po drugačne&
pristopu h kaznivemu dejanju hudodelskega združevanja.
z izjemo, ki bo opisana v nadaljevanju.
Pri dveh kaznivih dejanjih, pri katerih zagrožena kezen ne
dosega meje, določene v prvem odstavku 296. člena, je organiziranje hudodelske združbe prav posebej verjetno "j
nevarno, zato ga je treba inkriminirati posebej. Gre za kaznih
dejanji tihotapstva (254. člen) in nedovoljene proizvodnje >'.
prometa orožja ali razstrelilnih snovi (309. člen). Pri prvem,
je, sicer spremenjeno, prišlo v predlog kazenskega zakonika
iz bivše zvezne stranske kazenske zakonodaje, takšna rešite»
ni nova, saj sta bili u 361. in 362. členu carinskega zakon»
predvideni posebni kaznivi dejanji hudodelskega združevanja, omejeni seveda na t. i. carinska kazniva dejanja. Pri oben
poročevalk

omenjenih kaznivih dejanjih v novem predlogu kazenskega
zakonika je bil problem rešen tako, da sta bila dodana po dva
nova odstavka, ki inkriminirata ustanovitev in članstvo
v hudodelski združbi, ustanovljeni za izvrševanje takšnih kaznivih dejanj.
Kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja
sli razstrelilnih snovi (309. člen) je v opisu nekoliko dopolnjeno, dodana pa sta, kot že rečeno, nova tretji in četrti
odstavek,
ki predvidevata kaznivost organiziranja in članstva
v
hudodelski združbi, ustanovljeni za izvrševanje kaznivih
dejanj, opisanih v prvem in drugem odstavku 309. člena.
Treba je še opozoriti, da so sedaj, poleg strelnega orožja,
streliva in razstrelilnih snovi, med predmeti, s katerimi je
mogoče izvršiti opisano kaznivo dejanje, zajeta tudi bojna
sredstva, pri čemer mislimo na tisto opremo in vojaški material, najpogosteje v tesni zvezi z orožjem, ki se tudi uprablja za
boj. S tem je kriminalna cona sicer razširjena, vendar, po
našem mnenju, utemeljeno, saj gre za predmete oziroma
opremo,
ki je po svojem pomenu in nevarnosti na povsem isti
r
avni kakor doslej v zakonu našteta sredstva. Takšna dopolnitev je bila potrebna tudi zato, ker predlog kazenskega zakonika ne predvideva več (splošnega, dasi subsidiarnega) kaznivega dejanja nedovoljene trgovine niti v obsegu iz noveliranega kazenskega zakona Republike Slovenije (147. člen: kazniva je bila nedovoljena trgovina z blagom ali predmeti, katerih promet je bil prepovedan ali omejen). Zaradi tega je
Potrebno za vsak primer, ko je promet z določenim blagom ali
Predmeti prepovedan ali omejen, posebej presoditi, ali sodi
v kriminalno cono ali ne in, če je odgovor pozitiven,
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ustrezno normo predvideti kaznivost takega početja.
dejanju iz drugega odstavka odstavka 309. člena gre za
kvalificirano kaznivo dejanje, pri čemer je bila v prejšnjem
besedilu, kot okoliščina, ki napravi dejanje hujše, predvidena
le velika količina strelnega orožja, streliva in razstrelilnih
snovi. Ta okoliščina pa ne pokriva ustrezno sofisticiranih,
dragih in nevarnih orožij in bojnih sredstev, ki so prav tako
lahko predmet tega kaznivega dejanja in za katera ne bi bilo
kriminalnopolitično
utemeljeno, če bi bila zajeta zgolj
v
temeljnem dejanju. Zato sta bili dodani dve novi kvalifika(orni okoliščini, ki prav tako napravita temeljno dejanje hujše
"> sicer tedaj, če gre za strelno orožje, strelivo, razstrelilne
snovi in bojna sredstva velike nevarnosti ali vrednosti (slednjo
9re seveda razumeti tako, kakor to določa 3. točka drugega
odstavka 126. člena).
Kaznivo dejanje po drugem odstavku 310. člena naj bi storil
"sti, ki drugega iz koristoljubnosti spravi čez državno mejo na
Prepovedan način ali, kdor se ukvarja s prepovedanim sprav'lanjem ljudi čez državno mejo. Poleg teh dveh modalitet
Zasluži kaznivost tudi tisti, ki spravi drugega čez mejo na
Prepovedan način v organizirani skupini. Znano je, da se za
tovrstno početje razmeroma pogosto uporabljajo skupine,
°rganizirane po načelu delitve dela: nekateri pridobivajo
osebe, ki želijo čez mejo, drugi so prevozniki, tretji vodiči pri
''egalnem prehodu čez mejo in podobno. Ob tem je treba
Posebej poudariti, da stori kaznivo dejanje le tisti, ki spravi
drugega
čez mejo v organizirani skupini in ne morebiti vsak
6,
an skupine, ki ilegalno prestopi mejo (če gre za skupinski
Prestop in če seveda niso podani znaki samostojnega kaznivega dejanja iz prvega odstavka tega člena). Pojasnilo je
umestno zaradi tega, ker je prvi odstavek 249. člena KZ SFRJ
do novele v letu 1990 inkriminiral kot kaznivo dejanje že sam
Prepovedani prestop državne meje v organizirani skupini. Teh
kaznivih dejanj je bilo zelo veliko in so nekatera sodišča
močno obremenjevala, pri čemer s kazenskim pregonom
Pojava očitno ni bilo mogoče niti omejiti niti zatreti. Dostavek
v drugem odstavku 310. člena torej ne vzpostavlja stanja pred
novelo
KZ SFRJ, temveč opredeljuje novo obliko izvršitven
ega dejanja. Poskus dejanja iz drugega odstavka tega člena
le
kazniv glede na določbo prvega odstavka 22. člena kazens
kega zakonika.
Y zadnjem času je vse več primerov, ko prihaja do dejanj, ki
>'n je sicer mogoče subsumirati pod kaznivo dejanje samovoljnosti, storjena pa so z uporabo sile proti žrtvi ali z grožnjo
f napadom na življenje ali telo žrtve (kar sicer ni element tega
kaznivega delanja, lahko pa pomeni drugo kaznivo dejanje).
Poročevalec

Posebej znani so primeri nasilnega izterjevanja dolgov,
možne pa so tudi drugačne situacije. Pregon za premoženjska kazniva dejanja ni vselej mogoč (v nekaterih primerih
storilec vzame zgolj svojo stvar oz. si ne pridobi protipravne
premoženjske koristi, ravna pa, ne pozabimo tega. samovoljno in nasilno), v nekaterih primerih pa bi sicer prišel
v poštev stek med kaznivimi dejanji, vendar gre za kazniva
dejanja, za katera so zagrožene razmeroma nizke kazni (npr.
prisiljenje, ogrožanje varnosti, grdo ravnanje). Pojav ima torej
takšne posebnosti in predstavlja tolikšno nevarnost, da je
utemeljeno oblikovati kvalificirano obliko kaznivega dejanja
samovoljnosti in to je bilo storjeno z novim drugim odstavkom
312. člena. V novem tretjem odstavku je kot delictum sui
generis predvideno dejanje tretje osebe, ki npr. za upnika
uporabi silo ali resno grožnjo: takšni primeri so v praksi
možni, saj upnik pogosto nagovori ali celo najame drugo
osebo, ki zanj od dolžnika izterja dolg ali ga prisili k drugi
storitvi ali opustitvi.
Pregon za kvalificirano obliko samovoljnosti (drugi odstavek
312. člena) in za delictum sui generis (tretji odstavek) naj bi se
začel na predlog: to sicer pomeni pregon po uradni dolžnosti,
potem ko je podan predlog (ali v predpisanem roku vložena
kazenska ovadba). Pregon neposredno po uradni dolžnosti
ne bi bil na mestu, saj si je mogoče zamisliti primere, ko si niti
oškodovanec sam ne želi, da bi se o celotni zadevi (ne gre
samo za samovoljnost, temveč tudi za razmerja med njim in
storilcem, ki so privedla do konflikta) razpravljalo pred sodiščem.
Predlagatelj posebej opozarja, da v predlog kazenskega zakonika ni prevzeto tako kaznivo dejanje iz 49. člena zakona
o prometu s strupi. Predlagatelj meni, da za to ni podlage. Ta
določba, s katero je bilo določeno kot kaznivo dejanje neupravičeno proizvajanje strupov zaradi prometa, njihovo predelovanje, prodaja ali drugačno dajanje v promet ne glede na
to, ali je nastala kakšna posledica, se je že doslej lahko
uporabljala samo subsidiarno. V vseh primerih, ko se s strupom povzroči konkretna nevarnost za življenje ali premoženje
večje vrednosti, je s tem že izražena posebna oblika povzročitve splošne nevarnosti, katero pozna tudi določba 316. člena
kazenskega zakonika. Strupi so izrecno določeni kot predmet
kaznivega dejanja še v 308. členu (izdelovanje in pridobivanje
orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje) ter
v 342. členu (nezakonit ribolov), sicer pa so strupi tudi vključeni v pojme nevarna snov v 320. členu (prevažanje ali prenašanje razstreliva ali nevarnih snovi proti predpisom), 334.
členu (vnašanje nevarnih snovi v državo), 335. členu (protipravno odlaganje nevarnih snovi) in škodljiva snov v 336.
členu (onesnaženje pitne vode), 337. členu (onesnaženje živil
ali krme) in 339. členu (uničenje nasadov s škodljivo snovjo)
ali sredstvo, s katerim se divjad množično pokončuje v 341
členu (nezakonit lov). Varstvo pred škodljivim delovanjem
strupov je obseženo tudi v pojmih nevarnosti in splošne
nevarnosti, katerih neodvračanje pomeni samostojna kazniva
dejanja po 322. členu (neodvrnitev nevarnosti) in 323. členu
(odklonitev sodelovanja pri odvračanju splošne nevarnosti).
Strupi so seveda lahko sredstvo za storitev kaznivega dejanja
še pri številnih drugih inkriminacijah, ne glede na to, ali so
posebej omenjeni (tako kot niso posebej omenjena v veliko
primerih orožje, eksploziv in še številna druga sredstva, ki
povzročajo enake posledice kot strupi). Se pravi, da je kazenskopravno varstvo v zvezi s strupi zagotovljeno vse do ogroženosti na stopnji nastale abstraktne nevarnosti oziroma celo še
na predhodni stopnji, ko se še pred nastankom take nevarnosti zahteva preventivno ukrepanje. Omenjena subsidiarna
inkriminacija iz stranskega zakona se torej lahko nanaša
kvečjemu na golo protipravno ravnanje v najbolj formalnem
pomenu, le-to pa samo po sebi še ni zadosten razlog za
določitev kaznivega dejanja.
Predlagatelj po opravljenih dodatnih konzultacijah s kazenskopravno in naravovarstveno stroko predlaga spremembo
naziva kaznivega dejanja iz 332. člena in opisa temeljnega
kaznivega dejanja iz prvega odstavka tega člena. Predlaga
tudi znižanje kazni, ki so bile za kazniva dejanja po tem členu
predlagane v predlogu zakona za prvo obravnavo, tako da so
predpisane kazni v tretjem odstavku znižane s petih na tri leta
oziroma s treh na dve leti zapora, y četrtem odstavku pa
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z dvanajstih let na osem let in z osmih na pet let zapora.
Kolikor bi namreč obdržali prej predlagane kazni zapora, bi to
porušilo postavljeni sistem kazni v primerjavi s kaznivimi
dejanji v drugih poglavjih. Za kaznivo dejanje iz drugega
odstavka 332. člena je i/ prvi vrsti predlagana denarna kazen,
sicer pa zapor do enega leta.
Temeljno naravovarstveno kaznivo dejanje iz 332. člena bo
takopodano, kadar bo obstajala konkretna nevarnost za varstvene objekte. V tretjem in četrtem odstavku tega člena pa so
opredeljene kvalificirane oblike, saj že nastopijo posledice, ki
jih je v tretjem odstavku še mogoče sanirati, v četrtem
odstavku pa nič več.
Končno je treba naglasiti, da je večina kaznivih dejanj iz tega
poglavja blanketnega značaja in bo moralo sodišče v vsakem
konkretnem primeru poiskati, katera temeljna zakonodaja iz
tega področja je bila kršena.
Spremembe, upoštevane pri 349. členu, so redakcijske
narave. Najprej je bilo treba pojem celovitosti zamenjati s pojmom nedotakljivosti. Celovitost je zavarovana s 347. členom,
medtem ko gre tu za teritorialno nedotakljivost. V 347. členu
gre za varovanje celovitosti zoper poskus odcepiti del ozemlja
Republike Slovenije ali ga pripojiti kaki drugi državi. V 349.
členu gre za vdor na ozemlje Republike Slovenije, ki je dvakrat protipraven, in sicer s stališča domačega in mendarodnega prava. Bojazen, da bi bila ta določba lahko kdaj opravičilo za vdor vojaških sil Združenih narodov ali kakšne druge
regionalne naddržavne organizacije, ni u temelj na. Vojaške
intervencije OZN ali kake naddržavne organizacije se omejujejo na humanitarne razloge in če bi bili podani taki razlogi, bi
bila vojaška intervencija mednarodnih sil nesporno legitimna.
Smisel tega kaznivega dejanja je sicer bolj simboličen kot
realen, ni pa seveda izključeno, da bi kakšna teroristična
skupina kdaj vdrla na naše ozemlje. Če bi jo pristojni organi
prestregli, še preden bi storila kaj več kot je vdor, bi njenih
članov ne mogli obtožiti za kaj drugega kot za to kaznivo
dejanje, njenega organizatorja pa še za dejanje po 359. členu,
če bi seveda sodišče menilo, da to pripravljalno dejanje ni že
inkludirano v storjenem dejanju po 349. členu.
Sprememba tega člena pa je tudi v predpisani kazni, ki naj bo
enaka tistim iz členov 346 do 348, se pravi od enega do
desetih let. Sprememba je bolj kozmetične narave, res pa je,
da ni videti razloga za to, da bi bila kazen za to dejanje nižja

kot za veleizdajo, napad na ozemeljsko celovitost in na neodvisnost države.
Glede na to, da je to edina sprememba v tem poglavju, je tu
primerno mesto za navedbo razlogov, ki so predlagatelja
vodili, k zavrnitvi stališč in predlogov Samostojne poslanske
skupine, ki se nanašajo na to poglavje. Kazenskopravna
stroka v tujini in pri nas se je v času med obema vojnama in
zlasti po drugi svetovni vojni počasi dokopala do spoznan/a,
da so kazniva dejanja zoper obstoj države in njeno ustavno
ureditev pogosto zlorabljana za na videz zakonit pregon političnih nasprotnikov. Eden najpomembnejših kriterijev za to,
kje se konča dovoljena in svobodna politična dejavnost (svoboda kritične misli, svoboda izražanja, svoboda združevanja
in zborovanja) in kje se na tem področju začne kriminalna
cona, sta nasilje in resna grožnja z uporabo nasilja. To spoznanje v polni meri upoštevajo nemški, avstrijski, italijanski,
švicarski, francoski in drugi kazenski zakoniki. Kaznivo dejanje veleizdaje in druga podobna kazniva dejanja so v vseh
naštetih kazenskih zakonikih oblikovana tako, da vežejo kaznivo dejanje na uporabo sile ali na grožnjo z neposredno
uporabo nasilja. Spričo teh, zelo na kratko povedanih argumentov, je jasno, da stališč in predlogov Samostojne poslanske skupine, ni mogoče sprejeti.
Glede na to, da je v 371. člen (genocid) uveden nov drugi
odstavek, ki zajema uničenje itd. kake politične ali socialne
skupine, postanejo avtomatično nezastarljiva tudi takšna
dejanja. Ta člen je namreč v 116. členu zakonika izrecno
naveden. Z izjemo, ki jo uvaja novi drugi odstavek 371. člena,
predlog sledi določbi 1. člena mednarodne konvencije
o nezastarljivosti vojnih hudodelstev in hudodelstev zope'
človečnost iz leta 1968. V predlogu kazenskega zakonika so
v petintridesetem poglavju o kaznivih dejanjih zoper človečnost in mednarodno pravo upoštevane vse zdaj veljavne mednarodne konvencije, ki vsebujejo inkriminacije, označene
z izrazom »huda kršitev« (infraction grave). Zato ni nobenega
kaznivega dejanja po mednarodnem pravu, ki bi ne bilo zajeto
v tem poglavju in v določbi 116. člena. Poleg tega je predlagano v 116. člen, da ne morejo zastarati tudi tista dejanja, za
katera po mednarodnih pogodbah zastaranje ne more nastopiti. To pa je določba, ki se nanaša na morebitne prihodnje
mednarodne pogodbe, ki bodo določale kakšna nova mednarodna kazniva dejanja in ki jih bo naša država ratificirala. Iz
tega izhaja, da je predlagatelj v bistvu izpolnil naročilo
Odbora za notranjo politiko in pravosodje.

ALI BI SLOVENIJA ZMOGLA BREZ KAZNI DOSMRTMNEGA ODVZEMA PROSTOSTI?
Kmalu bo preteklo dvajset let odkar sem v Naših razgledih (št.
24/1975, str. 12) naslovil na tedanjo politično elito vprašanje:
»Ali bi Slovenija zmogla brez smrtne kazni?« Zdaj moram novi
slovenski politični eliti nasloviti vprašanje, kakor je oblikovano v naslovu tega prispevka. Tedaj, pred skoraj dvajsetimi
leti, sem med drugimi argumenmti za odpravo smrtne kazni
bila vila v Sloveniji poslednja smrtna kazen izrečena in izvršnena leta 1957. Vse od tedaj, se pravi skoraj štiridest let, je
Slovenija prostosti, čeprav ni mogoče reči, da se niso zgodila
tudi huda in zelo huda kazniva dejanja. Vprašnje, ali bi Slovenija zmogla tudi v preihodnje brez dosmrtnega odzvema prostosti, se mi torej zdi utemeljeno.
Še posebej je to vprašanje utemeljeno zato, ker je Slovenija
po osamosvojitvi prvič v zgododovini slovenskega naroda
dobila priložnost za celovio avdtonomno ureditev svoje
kazenske zakonodaje. Ta zakonodaja in še zlasti njena uporaba, pa sta usmeritev, ki v kakšni džavi prevladujejo. Morda si
smem privoščiti domenvo. da v Sloveniji od leta 1957 ni bilo
ne smrtne kaznbi, ne zahtev po uvedbi dosmrtnega odvzema
prostosti zato, ker, se ti dve kazni upirata civilizacijskim in
kulturnim standardom, ki so na Slovenskem dominantni.
Morda pa se tudi motim, toda vprašanje o morebitni uvedbi
nove, od leta 1960 dalje, pri nas neznane kazni, je vsekakor
vredno temeljitega premisleka. Kazensko pravo je namreč
stvaritev člopveške civilizacije in kulture, njegovo poslanstvo
ni samo zatiranje kriminalitete, spontanega maščevanja in
povračilnosti. je varstvo človekovih spravic in drugih njegovih
dobrin pred neupravičenim in samosvojsnim nasiljem močnejšega posmeznika ali države.
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Spričo tega je moral strokovna delovna skupina, ki je pripravljena delovani osnute za novi slovenski kazenski zakonik, med
drugim pretehtati tudi kakno kazen naj predlaga kot najvišjo
za najhujša kazniva dejanja. V razpravi so bile tri možnosti in
sicer: dosmrtni odvzem prostosti, zapor trideset let ali zapor
dosmrtnega odvzema prostosti. Nihče od članov delovne skupine se ni ogrevala to kazen, čeprav smo seveda vsi vedeli, da
je v Evropi kar precej držav, ki so v zadnjih desetletjih nadomestile smrtno zakez s to kaznijo, ali pa jo pozneje že prejVeč časa smo potrebovali za odločitev ali ne bi nemara kazalo
predložiti zagovornikov in tudi nekaj dobrih arguentov. Med
njimi velja omeniti, da bi predpis kakšen kazni omogočil
razločevanje med takoimenovanim spošnimi kaznivimi dejanji
in najhujšimi, kakršna so genocid in vojna hudodelstva. Poleg
terga bi s tako predpisano najhujšo kaznijo omogočili vet
»prostora« za vrednostno razvrščanje hudih in najhujših kaznivih dejanj že v kazenskem zakoniku in za odmero kazni za
huda kazniva dejanja v teku v sodni praksi. Toda delovna
skupina se je na koncu vendarle večinsko odločila za dvajst
let kot izjemno kazen za najhujšša kazniva dejanja ob siceršnji splošni zgornji meji petnajstih let zapora. Za takšno odločitev je bilo vleiko argumentov, čeprav smo v obrazlotitev napisali samo enega, ki se glasi: »Glede na to, da se Slovenija že
od leta 1957 dalje uvršča med abolicionistične države in da je
vse doslej zadoščala kazen dvajsetih let zapora tudi za najhujša kazniva dejanja, ni razlčaogov za kakšno zvišanje
izjemne kazni zapora dvajsetih let.«
Odločitev o tem. kakšna naj bo najhujša predpisana kazen
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•
kazenbskem zakoniku je seveda v pristojnosti parlementa in
& bi bila dilema dvajset ali trideset let, se ne bi javno oglasil,
"e glede na moje osebno stališče. Toda dilema ni količinska,
Marveč je kakovostna in to opravičuje pisanje. Med smrtno
kaznijo in dosmrtnim odvzemm prostosti je namreč ena sama
razlika. Smrtna kazen ni popraviljiva, dosmrtni odvzem prostosti pa dopušča popravo eventuelne sodne zmote. Vsi drugi
argumeti zoper smrtno kazen pa veljajo tudi za dosmrtni
odvzem prostosti. Izvrštev smrtne kazni je totalna destrukcija
tloveškekga življenja, rezultatu človekova osebnostna, državljanska in psihična smrt ob živem telesu. Zato je ta kezen prav
'a kazen prav tako, če ne celo bolj nečlovečna kot je smrtnma
kazen. Človek, ki preživi v zaporu deset let in več, postaja
s pretekom časa vse hujša fizična in psihična ali pomilostitev,
se v normano življenje na prostosti ne more več vključiti.
O posledicah dolgotrajnega odzvema prostosti se lahko
vsakdo prepriča in bogate strokovne literature, ki je na voljo
v
knjžnici Inštituta za kriminologijo.
v

Spričo tega je dosmrtni odvzem prostosti v nasprotju z načelom
spoštovanja človekovega dostojanstva, ki ga je kot pravir
v
seh človekovih pravic in svoboščin, razglasila že Splošna
deklaracija OZN o človekovih pravicah iz leta 1948. Ta kazen
1r9 nadalje iracionalna, saj ne more nikogar ne poboljšati, ne
osocializirati, ne rehabitirati. Edina utemeljitev za takšno
kazen je iracionalno, maščevalno povračilo z zlom z zlo, ki ga'
/e v antiki zavračal že Platon. V obi razsvtljenstva ga je
zavračal tudi Beccaria, ko je med pogoji za legitimnost kazni
navdel tudi njeno deljivost, kar omogoča prilagoditev kazni
'*ti kaznivga dejanja in storilčevi krivdi.
Odkar je kazen v zgodovini sploh nastal in postala predmet
^ovekovih razmišljanj, so najvčeji duhovi človeštva zavračali
učenje človeka in povzročanja trpljenja kot cilj ali smisel
kazni. Seveda so pretekla tisočletja prečen se je ta humanitistična miselnost vsaj praviloma uveljavila kot vrednostna orientacija
civiliziranih držav. Zato sta po drugi svetovni vojni
na
stali dve mednarodni konvenciji o prepovedi mučenja in
načlovoečnega
ravnanja ali ponižujočega ravnanja ali kaznov
*nja, ena v okviru OZN in druga v okviru Evrope, obe pa so
slojem smislu in namenu jemljeta dosmrtnemu odvzemu prostosti
vsako legitimnost. Slovenija je priznala Konvencijo OZN
0
Prepovedi mučeja in je bistvo njenih določb povzela v usta"°P.
Menim, da bi bila uvedba dosmrtnega odvzema prostosti
v
nasprotju z 18. in 20. členom ustave Republike Slovenije.
Kazen dosmrtnega odvzema prostosti poznajo, kot že rečeno,
kar številne evropske države, toda treba je obenem povedti,
a
jo malo kdaj uporabimo in da je predmet številnih, zelo
°strih kritik, ki jih nanjo naslavljajo strokovnjaki s področij
kazenskega prava, kriminologije, penologije, psihologije, psihiatrije in nikakor ne nazadnje tudi misleci iz drugih področij,
°d filozofije do lepe književnosti.
V ozadju zahtev za uvedbo dosmrtnega odvzema prostosti je
Pfecej
splošno, a zmotno prepriččanje, da imajo hude
v
zakonu predpisane kazni neposredni preventivni učinek
Generalna prevencija). To iracionalno, na strahu pred kriminalom in na agresivno utemljeno prepričanje, spodbijajo škofi
vse empirične raziskave. Tako kot za smrtno kazen velja
ud
' za dosmrtni odvzem prostosti, da ne njuna uvedba, ne
niuna
odprava ne vplivata na gibanje števila tistih kazniuvih
°eianj, za katera sta predpisani. Motivi, ki človeka vodijo
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k storitvi kakega hudega kaznivega dejanja so veliko preveč
zapleteni in tudi težko prepoznavni, da bi lahko vejeli v domnevo, da v kazenskem zakoniku predpisala kazen deluje kot
protimotiv. Feuerbachova teorija o visoki predpisani kazni kot
protimotivu motivom, ki posameznika vodijo v zločin, stara
zdaj že skoraj dvesto let, je bila vsaj v teoriji definitivno
ovržena že pred sto leti.
Načelo o solrazmernosti med deliktom in kaznijo je seveda za
demokratično družbo bistvenega pomena, a odkar je bilo
s talionskim načelom vzpostavijieno, ga v kazenskem pravu in
v civilizirani kriminalni politiki razumemo kot omejitev navzgor, se pravi, kot omejitev nerazumnih in nečlovečno strogih
kazni.
Iz na hitro pregledane tuje kazenske zaknodaje je razvidno, da
je dosmrtni zapor v evropskih državah največkrat povezan
z možnostjo pogojnega odpusta po preteku najmanj petnajst
ali dvajset let, če seveda obsojenec dobi ugodno prognozo
o dvajset let, če seveda obsojenec dobi ugodno prognozo
o prihodnjem vedenju. Podatki za ZR Nemčije kažejo, da je
kakih 12% obsojencev na to kazen pogojno odpuščenih ali
pomiloščenih že po desetih letih, praktično vsi drugi pa po 15
leth, le izjemoma kakšen po 20 letih. Toda ti podatki ne
govorijo za, marveč proti tej kazni. Če so namreč vsi ali vsaj
velika večina obsojencev tako ali drugače odpuščeni, s prestajanja kazni, potem, ko prestanejo od 15 do 20 let zapora,
potem je predpis dosmrtne kazni nesmiseln, saj zadostuje
dvajset let ko najhujša kazen, ob določitvi najkrajšega časa, ki
ga obsojnec mora prestati v zaporu, pred eventuelnim pogojnim odpustom.
Poseben problem pa so tisti obsojenci na dosmrtno kazen, ki
jih tudi po preteku petnajstih in več let ni mogoče odpustiti
zaradi resne in neposredne nevarnosti, da bodo znova storili
kakšno hudo kaznivo dejanje. Iz tuje pa tudi iz domače prakse
izhaja, da takšni primeri sicer niso izključeni, so pa zelo redki.
To dejstvo sicer nič ne zmanjša zagate, ki jo je treba v posameznemprimeru razrešiti v skladu z veljavnim pravom, vendar
pa to ne omaje praivla, po katerem ni mogoče s posameznimi
izjemnimi primeri utemeljevati splošnih zakonskih določb.
V ZR Nemčiji si v takšnih posameznih primerih pomagajo
z oddajo obsojenca v psihiatrično bolnišnico (par. 63), ali
v poseben zavod za varstvo nadzorstvo (par. 66). Nočem
podcenjevati praktičnih težav, ki jih povzroča kakšen prav
izjemen primer, in ki se na Slovenskem pojavi približno enkrat
na deset let. Ne morem dvomiti o tem, da je mogoče tudi za
takšne primere najti s pravom skladen izhod.
Javnega in argumentiranega odgovora na, pred skoraj dvajsetimi leti postavljeno vprašanje nisem dobil, če seveda za
odgovor ne štejem dejstva, da je smrtna kazen v KZ SR
Slovenije takrat ostala, čeprav samo za kvalificiran umor.
Zvedel pa sem, da je bil»argument« za ohranitev smrtne kazni
ta, da se slovenski kazenski zakon ne sme preveč razločevati
od kazenske zakonodaje federacije in drugih republik. Odgovora na moje vprašanje tudi zdaj ne pričakujem v kakšni
drugačni obliki kot bo pač takšna ali drugačna ■določba o najhujši kazni v kazenskem zakoniku Republike Slovenije. Upam
samo, da se ne bo kdo skliceval na Evropo, na to, da se
Slovenija ne sme preveč razločevati od evropskih držav, ki še
poznajo dosmrtni odvzem prostosti.
„
Prof. dr. Ljubo Bavcon
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Predlog UVODNEGA ZAKONA H KAZENSKEM ZAKONIKU REPUBLIKE
SLOVENIJE - EPA 541 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 70. seji, dne 17. februarja
1994 določila besedilo:
- PREDLOG UVODNEGA ZAKONA H KAZENSKEMU
ZAKONIKU REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, za
sejo zbora v marcu 1994.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
— Miha KOZINC, minister za pravosodje,
— Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.
— Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog uvodnega zakona h kazenskem zakoniku Republike Slovenije
UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Z uvedbo odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja v 33.
členu kazenskega zakonika Republike Slovenije se je hkrati
zastavilo vprašanje sistemske ureditve kaznovalnega prava
v naši državi. To vprašanje je potrebno rešiti vzporedno
s sprejemom novega kazenskega zakonika, saj bi se sicer
znašli v takšni sistemski ureditvi kaznovalnega prava, kot ga
ne pozna nobena evropska država. Imeli bi namreč tri oblike
kaznivih ravnanj tako za fizične kot za pravne osebe, kar ne bi
bilo utemeljeno niti z vidika racionalnosti niti z vidika primerjave s tujimi zakonodajami.
Sistem novega kaznovalnega prava je možno urediti ob uveljavitvi nove kazenske zakonodaje v naši državi. V kazenskem
zakoniku Republike Slovenije bi to lahko uredili v prehodnih
določbah, kar pa za sprejem novega sistema kaznivih ravnanj
ne bi bilo primerno. Z ureditvijo novega sistema kaznovalnega
prava se morajo urediti številna vprašanja, ki posegajo v več
zakonov, zato je najprimernejša zakonodajna oblika predlagani uvodni zakon h kazenskemu zakoniku Republike Slovenije.
2. Temeljne rešitve, ki so predlagane
S tem uvodnim zakonom je predlagana racionalna rešitev
kaznovalnega prava, ki bi terjala najmanj časa, organizacijskih priprav in stroškov. S predlaganim uvodnim zakonom bi
bila rešena naslednja vprašanja:
a) Dosedanji trihotomni sistem (kazniva dejanja, gospodarski
prestopki in prekrški) bi se spremenili v delitev kaznovalnega
prava na kazniva dejanja in prekrške, pri čemer je predlagana
nova kategorija odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
v 33. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije. Nadaljnji obstoj gospodarskih prestopkov ni utemeljen tudi iz vsebinskih razlogov, saj je bila ta veja kaznovalnega prava, ki
smo jo podedovali iz SFRJ, uvedena zaradi varstva družbene
lastnine. Razvoj je šel takšno pot, da v sedanji zakonodaji
praktično ni nobenih razlik med gospodarskimi prestopki in
prekrški glede na njihovo vsebino, loči jih le višina zagrožene
kazni in različni postopki. Nobenega razloga torej ni, da bi
gospodarske prestopke še naprej obdržali kot posebno kategorijo deliktov.

hov prenos iz rednih sodišč na sodnike za prekrške terja
oceno povečanega obsega dela sodnikov za prekrške. To se
lahko ugotovi z redno obremenitvijo sodišč z gospodarskimi
prestopki in številom sodnikov, ki jih obravnavajo. Po podatkih sodne statistike so temeljna sodišča v naši državi v letu
1992 obravnavala 1.447 zadev s področja gospodarskih prestopkov, v prvih devetih mesecih leta 1993 pa 1.332 takšnih
zadev. V letu 1992 so višja sodišča kot sodišča druge stopnje
dobila v reševanje 164 zadev s področja gospodarskih prestopkov. Okrog 30% navedenih zadev na prvi stopnji obravnava Temeljno sodišče v Ljubljani. Na prvi stopnji dela na
temeljnih sodiščih v Sloveniji na področju gospodarskih prestopkov le pet sodnikov. Iz teh statističnih podatkov je torej
razvidno, da prehod vseh gospodarskih prestopkov na prekrške ne bo terjal posebnih kadrovskih in finančnih obremenitev za delo sodnikov za prekrške. Hkrati se bo potrebno pred
pripravo sprememb in dopolnil zakona o prekrških opredeliti
glede statusa sodnikov za prekrške. Lahko rečemo, da že
sedaj veljavni zakon o prekrških glede postopka in pravic
udeležencev v postopku upošteva mednarodne zahteve glede
statusa obdolženih za prekršek ter je v tem pogledu približan
tako zakonu o kazenskem postopku kot zakonu o gospodarskih prestopkih.
Omenjene sistemske spremembe bodo torej lahko uresničene
le z dvema novima zakonoma, posebnim zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja in z obravnavanim
uvodnim zakonom h kazenskem zakoniku. S tem uvodnim
zakonom bodo izpolnjene tudi vrzeli, ki bodo nastale z nekaterimi dekriminacijami sedaj veljavnih kaznivih dejanj, katera
bi se morala po dekriminaciji oblikovati v obliki prekrškov. Ni
pričakovati, da bi vsa ministrstva s svojih področij pravočasno
do sprejema kazenskega zakonika pripravila dopolnitve
ustreznih zakonov z novimi prekrški zato bi bila sprememba
dekriminiranih kaznivih dejanj v prekrške najbolj racionalno
izvedena z uvodnim zakonom h kazenskemu zakoniku Republike Slovenije.
BESEDILO ČLENOV
Namen uvodnega zakona
1. člen

b) Z uvodnim zakonom h kazenskem zakoniku se predlaga
sprememba vseh gospodarskih prestopkov v prekrške, pri
čemer bi bile v postopku za navedene prekrške zadržane
denarne kazni za pravne osebe in odgovorne osebe pravnih
oseb ter varstveni ukrepi po zakonu o gospodarskih prestopkih.

Z uvodnim zakonom h kazenskemu zakoniku Republike Slovenije se uredi sistem kaznivih ravnanj v Republiki Sloveniji,
v kaznovalnem pravu odpravi kategorija gospodarskih prestopkov ter določi, katera kazniva dejanja se spremenijo
v prekrške.

Sprememba vseh gospodarskih prestopkov v prekrške in nji-

Sistem kaznivih ravnanj v Republiki Sloveniji
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2. (len

6. člen

V Republiki Sloveniji so kazniva ravnanja kazniva dejanja in
prekrški.
3. člen

(1) Za prekrške, navedene v prejšnjem členu, se posamezniku
izreče denarna kazen najmanj 250.000 (dvestopetdeset tisoč)
tolarjev.

Z dnem uveljavitve kazenskega zakonika Republike Slovenije
vsi gospodarski prestopki, določeni z zakoni ali uredbami,
postanejo prekrški in se obravnavajo kot prekrški po zakonu
o prekrških, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

(2) Za prekrške iz I/7, 1/10 in 11/1 točke prvega odstavka in
tretjega odstavka prejšnjega člena se izreče varstveni ukrep
odvzema predmetov.

4. člen
(1) Postopki za gospodarske prestopke, ki do dneva uveljavitve kazenskega zakonika Republike Slovenije še niso bili
pravnomočno končani, se nadaljujejo kot postopki o prekrških. V primeru, ko je bila že izdana sodba sodišča prve
stopnje, sodišče sodbo po uradni dolžnosti razveljavi in
odstopi zadevo v odločitev pristojnemu sodniku za prekrške.
(2) Vloženi obtožni predlog za gospodarski prestopek se šteje
za predlog po 105. členu zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,13/93
•n 66/93).
(3) Vsa opravljena dejanja in odločitve v postopku za gospodarski prestopek, ki še ni pravnomočno končan, se smiselno
upoštevajo kot dejanja in odločitve v postopku o prekršku.

7. člen
(1) Kazenski postopki za kazniva dejanja, navedena v 5. členu
tega zakona, ki do dneva uveljavitve kazenskega zakonika
Republike Slovenije še niso bili pravnomočno končani, se
nadaljujejo kot postopki o prekršku. V primeru, ko je bila že
izdana sodba sodišča prve stopnje, sodišče sodbo po uradni
dolžnosti razveljavi in odstopi zadevo v odločitev pristojnemu
sodniku za prekrške.
(2) Vloženi obtožni predlogi se štejejo za predlog po 105.
členu zakona o prekrških.
(3) Vsa opravljena dejanja in odločitve v kazenskem postopku
se smiselno upoštevajo kot dejanja, opravljena v postopku
o prekršku.
Kazni In varstveni ukrepi

Sprememba kaznivih dejanj v prekrške
5. člen
M) Prekrški po tem zakonu postanejo naslednja kazniva dejanja:
'• iz kazenskega zakona Republike Slovenije (Uradni list SRS
Št.
12/77, 3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90):
1
) zunajzakonska skupnost z mladoletno osebo po prvem in
drugem odstavku 93. člena;
2) neupoštevanje zdravstvenih predpisov med epidemijo po
Prvem in drugem odstavku 117. člena;.
3) prenašanje spolnih bolezni po 118. členu;
4
) mazaštvo po 124. členu;
?) postrežba mladoletnikom z alkoholnimi pijačami po prvem
in drugem odstavku 125. člena;
8) nedovoljeno posojanje denarja po prvem in drugem
odstavku 148. člena;
') nedovoljena proizvodnja po prvem odstavku 150. člena;
8) zakotno pisaštvo po 190. členu;
9) neizpolnitev ukaza za razid po prvem in drugem odstavku
227. člena;
10) igranje na srečo po prvem, drugem, tretjem in četrtem
odstavku 234. člena;
"• iz kazenskega zakona SFRJ (Uradni list SFRJ št. 44/76, 34/
84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90, v zvezi s prvim odstavkom 4.
(lena in 20. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije, Uradni list RS št. 1/91-1):
1) trgovanje z zlatim denarjem ali zlatom po prvem in drugem
odstavku 167. člena;
2) odklonitev sprejema orožja po drugem odstavku 202.
člena;
3
) nepokorščina pri poklicu v vojaško službo po prvem
odstavku 214. člena;
4) izmikanje popisu in pregledu po 218. členu;
|) neizpolnitev materialne obveznosti po 219. členu;
8) neopravičen vstop v vojaške objekte po prvem odstavku
225. člena.
(2) Prekršek po tem zakonu postane kaznivo dejanje po drugem odstavku 17. člena zakona o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS št. 63/93).
(3) Prekršek po tem zakonu postane kaznivo dejanje po 49.
členu zakona o prometu s strupi (Uradni list SFRJ št. 13/91
y zvezi s prvim odstavkom 4. člena ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Uradni list RS št. 1/91-1).
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8. člen
(1) Za pravno osebo in odgovorno osebo pravne osebe se
v postopku o prekrških po 3. členu tega zakona uporabljajo
določbe 18., 33., 34. in 35. člena zakona o gospodarskih
prestopkih (Uradni list SFRJ št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89).
(2) Za posameznika se v postopku o prekršku po 6. členu tega
zakona uporablja določba tretjega odstavka 18. člena zakona
o gospodarskih prestopkih.
Postopek o prekršku
9. člen
Postopek o prekršku po 3. in 5. členu tega zakona vodi sodnik
za prekrške, predlog za uvedbo postopka pa poda pristojni
državni tožilec.
Prehodne in končne določbe
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji
preneha uporabljati zakon o gospodarskih prestopkih (Uradni
list SFRJ št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89), kolikor ta zakon ne
določa drugače, in 49. člen zakona o prometu s strupi (Uradni
list SFRJ, št. 13/91).
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati drugi
odstavek 17. člena zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni
list RS, št. 63/93).
11. člen
Minister za pravosodje izda navodila za prevzem in predajo
spisov ter način pisarniško-tehničnega poslovanja v zadevah, ki so se do uveljavitve tega zakona obravnavale kot
kazniva dejanja oziroma kot gospodarski prestopki.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, razen prejšnjega člena pa se uporablja
od 1. januarja 1995.
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OBRAZLOŽITEV
K 1. členu
S 1. členom so pojasnjeni namen in cilji uvodnega zakona.
Z enim zakonom bi bil namreč urejen sistem kaznovalnega
prava v naši državi. Z odpravljeno kategorijo gospodarskih
prestopkov se predlaga uvedba dihotomne ureditve kaznivih
ravnanj. Z uveljavitvijo kazenskega zakonika Republike Slovenije bodo nekatera kazniva dejanja iz sedanje veljavne kazenske zakonodaje odpravljena. Del teh kaznivih dejanj bi bil
z uvodnim zakonom spremenjen v prekrške, medtem ko en
del teh kaznivih dejanj sploh ne bo več predviden kot kaznivo
ravnanje.
K 2. členu
V 2. členu uvodnega zakona je predlagana nova delitev kaznovalnega prava v Republiki Sloveniji na dve obliki kaznivih
ravnanj, to so kazniva dejanja in prekrški. V obeh kategorijah
so predvideni kot subjekti fizične in pravne osebe.
K 3. členu
Posledica nove delitve kaznivih ravnanj je sprememba vseh
obstoječih gospodarskih prestopkov v prekrške z uveljavitvijo
uvodnega zakona in kazenskega zakonika Republike Slovenije. Glede obravnavanja prekrškov, ki so nastali iz gospodarskih prestopkov, je dodano, da se sicer obravnavajo po določbah zakona o prekrških, vendar pa je omogočeno, da uvodni
zakon nekatera vprašanja reši drugače.
K 4. členu
Nova zakonodajna ureditev bo povzročila v prehodnem
obdobju nekatere posebne pravne situacije, ki jih je po mnenju predlagatelja mogoče rešiti z določbo 4. člena tega
zakona. Posebna pravna ureditev je namreč potrebna za prehodno obdobje po uveljavitvi uvodnega zakona in sicer glede
tekočih postopkov za gospodarske prestopke pred rednimi
sodišči in glede gospodarskih prestopkov, ki so bili storjeni
pred uveljavitvijo tega zakona, pa za njih postopek še ni bil
uveden. Takšen model prehoda v novo ureditev zagotavlja na
eni strani kontinuiteto oziroma nadaljevanje postopkov za
gospodarske prestopke v obliki novih prekrškov, na drugi
strani pa konvaiidira doslej opravljena dejanja in odločitve na
sodiščih kot dejanja in odločitve sodnika za prekrške. To bo
veljalo za vse še ne uvedene postopke, tekoče postopke pred
sodišči, vendar le do tiste faze postopka pred sodiščem, ko še
ni bila izdana sodba sodišča prve stopnje. Takšna prvostopna
sodba namreč ne more imeti nadaljevanja v pritožbenem
postopku pred republiškim senatom za prekrške, ker ie-ta ne
more presojati odločb sodišča. Za takšen primer je v prvem
odstavku tega člena dodano, da sodišče (to je v primeru, ko ni
vložena pritožba, sodišče prve stopnje, v pritožbenem
postopku pa sodišče druge stopnje) po uradni dolžnosti
sodbo razveljavi in zadevo pošlje pristojnemu sodniku za
prekrške, da izda novo odločbo. Takšna rešitev je tudi po
vsebini skladna s spremembo gospodarskih prestopkov kot
težjih deliktov v prekrške, saj po uveljavitvi tega zakona ne bi
bila več možna izdaja sodbe, ki bi neko kršitev opredeljevala
kot gospodarski prestopek.
K S. členu
Kot je razvidno že iz 1. člena predloga zakona, je potrebno
nekatera dekriminirana kazniva dejanja iz sedaj veljavne
kazenske zakonodaje spremeniti v prekrške, saj sicer takšna
dejanja sploh ne bi bila več kazniva. Nekaj od dekriminiranih
kaznivih dejanj po uveljavitvi kazenskega zakonika Republike
Slovenije ne bo več kaznivih niti v obliki kaznivih dejanj niti
v obliki prekrškov, npr. iz kazenskega zakona Republike Slovenije kaznivo dejanje nezakonitega obreda poroke po 235.
členu, zlorabe vere in cerkve po 236. členu, nedovoljene
trgovine po 1'47. členu (kaznivo ostane kot prekršek po
zakonu o trgovini), iz kazenskega zakona SFRJ v zvezi s 1.
odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne
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ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije pa kaznivo dejanje nezakonitega zastopanja v zunanjetrgovinskem poslovanju (kaznivo pa bo ostalo kot prekršek
po zakonu o zunanjetrgovinskem poslovanju).
V tem členu so predlagana kazniva dejanja, ki bi po uveljavitvi
uvodnega zakona postala prekrški. Kot je razvidno iz tega
člena, je deset takšnih kaznivih dejanj iz kazenskega zakona
Republike Slovenije, šest jih je iz kazenskega zakona SFRJ, W
se na podlagi ustavnega zakona uporablja v Republiki Sloveniji, dve kaznivi dejanji pa sta iz tkim. stranske kazenske
zakonodaje in sicer eno iz zakona o parlamentarni preiskavi,
drugo pa iz zakona o prometu s strupi. Razvrstitev teh novih
prekrškov v 5. členu predloga zakona in njihova numeracija
pomeni, da bodo v postopku o prekrških pravno opredeljena
po določbah tega uvodnega zakona in ne bo več potrebno
sklicevanje na ukinjeno kazensko zakonodajo.
K 6. členu
Za prekrške, ki so predlagani v 5. členu tega zakona, je bilo
potrebno določiti ustrezno denarno kazen, pri kateri je bil
določen le posebni minimum 250.000 tolarjev, zgornja meja
denarne kazni pa je predlagana v 8. členu tega zakona. Za
dekriminirana kazniva dejanja je namreč ustrezno pustiti najvišjo mejo predvidene denarne kazni. V drugem odstavku
tega člena je pri štirih prekrških predviden tudi obvezen
odvzem predmetov.
K 7. členu
Tako kot za gospodarske prestopke je potrebno tudi za kazniva dejanja, ki so spremenjena v prekrške, urediti prehodno
obdobje za zadeve, ki pred sodiščem še ne bodo pravnomočno končane oziroma za tiste zadeve, za katere še ni bil
uveden kazenski postopek. Nadaljevale naj bi se pred sodnikom za prekrške, v primeru, ko pa je sodišče že izdalo sodbo
na prvi stopnji, pa bi bila tako kot v prvem odstavku 4. člena
takšna sodba po uradni dolžnosti razveljavljena in bi novo
odločbo izdal sodnik za prekrške. Za takšno rešitev veljajo isti
razlogi, kot so navedeni v obrazložitvi za 4. člen tega zakona.
K 8. členu
V tem členu so navedene nekatere posebnosti, ki bi veljale za
postopek o prekrških iz tega zakona in sicer glede denarne
kazni in nekaterih varstvenih ukrepov. Glede denarnih kazni
namreč ne bo veljala določba 25. člena zakona o prekrških,
temveč bi se uporabljala določba 18. člena zakona o gospodarskih prestopkih. To pomeni, da bi za prekrške iz tega
zakona veljale višje denarne kazni tako za pravno osebo, kot
odgovorno osebo pravne osebe. Višji so minimumi in maksimumi denarne kazni. Poleg tega bi se za pravno osebo glede
na določbo drugega odstavka 19. člena lahko predpisala
denarna kazen tudi v sorazmerju z višino storjene škode,
neizpolnjene obveznosti ali vrednosti blaga ali druge stvari,
kar je pri nekaterih gospodarskih prestopkih, ki bi z novim
zakonom postali prekrški, tudi določeno. Poleg tega je
s prvim odstavkom tega člena predlagana dopolnitev varstvenih ukrepov, ki jih predvideva zakon o prekrških, tako da bi se
lahko dodatno po 33., 34. in 35. členu zakona o gospodarskih
prestopkih izrekali tudi varstveni ukrepi objave sodbe, prepovedi določene gospodarske dejavnosti pravni osebi in prepoved določene dolžnosti odgovorni osebi. Uporaba določb za
omenjene varstvene ukrepe je smiselna, ker se v zakonskem
besedilu navedenih členov zakona o gospodarskih prestopkih
pojavlja kot organ sojenja sodišče, v novem postopku pa
bodo to sodniki za prekrške. Z drugim odstavkom tega člena
pa je predlagan tudi splošni minimum in maksimum denarne
kazni za fizične osebe kot storilce prekrškov iz 5. člena tega
zakona. Zanje naj bi veljal enak razpon denarne kazni po
tretjem odstavku 18. člena zakona o gospodarskih prestopkih, kot za odgovorno osebo pravne osebe.
Pri tem predlagatelj pripominja, da gre za začasno uporabljanje določb zakona o gospodarskih prestopkih, saj se pripravporočevalec

'/a nova zakonodaja o prekrških, ki bo uredila tudi ta vprašanja.

določene z uvodnim zakonom, še naprej uporabljale nekatere
določbe zakona o gospodarskih prestopkih.

f 9. členu
V 9. členu je glede postopka za prekrške po 3. in 5. členu tega
Zakona določena stvarna pristojnost organa, ki vodi postoPok, to je sodnik za prekrške, in predlagatelja za uvedbo
Postopka, to je pristojni državni tožilec. Na takšen način bo
*,6okviru postopka o prekrških zagotovljena ustrezna kakovost
9a postopka.

K 11. členu

f 10. členu
osledica predlaganih zakonodajnih sprememb je seveda
Predlog o prenehanju veljavnosti zakona o gospodarskih prestopkih.
Tako kot v 3. členu se skladno tudi v tem členu
v
zakonsko besedilo dodaja, da bi se v postopku za prekrške,
p

Sprememba gospodarskih prestopkov in dela kaznivih dejanj
v prekrške bi terjala določene administrativne ukrepe v zvezi
s prenosom tekočih zadev s sodišč na sodnike za prekrške.
Tega z uvodnim zakonom ni možno urediti, zato so predvidena posebna navodila, ki naj bi jih izdal minister za pravosodje.
K 12. členu
Pričetek uporabe uvodnega zakona je, razen za določbo 11.
člena zakona, predviden usklajeno z dnem uveljavitve kazenskega zakonika Republike Slovenije, tako da bi ta zakon in
kazenski zakonik začela veljati 1. 1. 1995.

%
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Predlog zakona o ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA
DEJANJA-EPA 537-PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 70. seji, dne 17. februarja
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH
OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, za
sejo zbora marca 1994.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Glede na sklep državnega zbora ob prvem branju predloga
kazenskega zakonika Republike Slovenije je v predlog tega
zakonika uvedena določba o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja, s katero je določeno, da to odgovornost
uredi poseben zakon. S tem zakonom bo torej urejeno vprašanje odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, določena
bodo kazniva dejanja, za katere lahko odgovarjajo pravne
osebe, kazni in varnostni ukrepi, ki se lahko izrečejo pravnim
osebam ter posebne določbe o postopku zoper pravne osebe
v okviru kazenskega postopka.
Vprašanje odgovornosti pravnih oseb za delikte je v pravu že
staro vprašanje. V pravni zgodovini se kot eno prvih pojavlja
Savignyjeva teorija fikcije o pravni osebi (Savigny: System des
heutigen Romischen Rechts, Berlin 1840), ki je bila sprva
prevladujoča. Nadomestila jo je Gierkejeva organska teorija
o pravni osebi (Gierke: Das deutsche Genossenschaftsrecht,
Berlin 1881). Po tej teoriji so pravne osebe dejansko bitja, ki
obstoje v družbenem življenju in se tu konkretno uveljavljajo
tudi tako, da sklepajo pravne posle, glede na to sposobnost
pa lahko storijo tudi delikte. Odgovornost pravnih oseb za
delikte poznamo tudi v sedanji veljavni zakonodaji, saj pravne
osebe odgovarjajo za gospodarske prestopke in za prekrške.
Z novim zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja torej ne bo uveden povsem nov sistem, temveč bo
sedanji sistem kaznovalnega prava le racionalno razdeljen na
kazniva dejanja in prekrške, za katere lahko odgovarjajo
pravne osebe.
Ob uvedbi novega kaznovalnega sistema v naši državi imamo
prednost, saj nismo obremenjeni z obstoječo zakonodajo, kar
so na mnogih mednarodnih posvetovanjih eksperti Sveta
Evrope posebej poudarili in nas opozorili, da naj takšno
situacijo izkoristimo in uvedemo sodoben sistem kaznovalnega prava. Z novim zakonom o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja torej lahko uresničimo težnje, ki se v Evropi
pojavljajo že dalj časa, njihov cilj pa je zaostriti odgovornost
pravnih oseb. V tem pogledu je glede zakonodaje prišla najdlje Francija, ki je v noveli kazenskega zakonika z dne 22. 7.
1992 že sprejela kazensko odgovornost pravnih oseb. Naša
država bo torej prva sledila takšni pravni ureditvi, pri čemer
ima seveda širšo možnost sodobnejše ureditve tega vprašanja, ker ni več vezana na obstoječo kazensko zakonodajo.
2. Temeljne rešitve, ki so predlagane
Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja je sestavljen iz treh delov, splošnega dela, posebnega dela
in postopka.
Glede kazenske odgovornosti pravne osebe je v predlogu
zakonu sprejeta koncepcija, ki se bistveno odmika od dosedanje ureditve odgovornosti za gospodarske prestopke in prekr62

ške, saj odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje ni več
objektivna, temveč je posebej opredeljena glede na samo
delovanje pravne osebe in torej predstavlja nov pogled na
odgovornost pravne osebe za storjene kršitve, ki predstavljajo
kazniva dejanja.
Glede vrste kazni je sprejet nekoliko ožji sistem kazni, kot je
predviden v francoskem kazenskem zakoniku, kar je posledica prilagoditve našemu pravnemu sistemu. Kot je iz predloga zakona razvidno, so denarne kazni za pravne osebe
približno za tretjino višje, kot so sedanje kazni za pravne
osebe za gospodarske prestopke. Sistem kazni je zaokrožen
tako, da se v obliki premoženjske kazni lahko izreče pravni
osebi tudi odvzem premoženja, kot najhujša kazen pa je,
predvideno prenehanje pravne osebe. Sistem sankcij je
dopolnjen z ustreznimi varnostnimi ukrepi, prilagojenimi
pravnim osebam.
Postopek zoper pravno osebo po predlaganih rešitvah ne bo
posebej zahteven, saj se bo povsem prilagodil kazenskemu
postopku zoper storilca kaznivega dejanja. Sodišča že sedaj
vodijo postopke zoper pravne osebe zaradi gospodarskih
prestopkov po zakonu o gospodarskih prestopkih, tako da bo
postopek, predviden v tem zakonu, celo bolj racionalen. Ob
tem je treba dodati, da sodišča v kazenskem postopku že
sedaj npr. vodijo tudi pravdni postopek v obliki tkim. adhezijskega postopka.
Postopek zoper pravno osebo bo omogočal tudi to, da ne bo
potrebno voditi postopka v primeru, ko to ne bi bilo smotrno
ali bi šlo za pravne osebe, za katere takšnega postopka ne bi
bilo primerno voditi. To bo omogočalo načelo smotrnosti, ki
je v rokah državnega tožilca, na drugi strani pa bo tudi
sodišče lahko ustavilo postopek zaradi nepomembnosti posameznega primera.
3. Finančne posledice
Nov kaznovalni sistem, ki bo uveden s postopkom zoper
pravne osebe zaradi kaznivih dejanj, ne bo povzročil nove
finančne obremenitve za proračun Republike SlovenijeSodišča so namreč že sedaj vodila postopke zoper pravne
osebe in sicer v posebnem gospodarsko-kazenskem
postopku po zakonu o gospodarskih prestopkih, sedaj pa bo
postopek zoper pravno osebo enostavno priključen kazenskemu postopku ter se bo v enotnem postopku obravnavala
kazenska odgovornost storilcev kaznivih dejanj in pravnih
oseb.
BESEDILO ČLENOV
TEMEUNE DOLOČBE
1. člen
(1) Za kazniva dejanja se poleg storilcev kaznujejo tudi pravne
osebe.
poročevalec

(2) Zakon določa, za katero kaznivo dejanje in s kakšno
kaznijo se pravna oseba kaznuje.
(3) Če zakon tako določa, se pravni osebi lahko poleg kazni
izrečejo tudi druge sankcije.
OMEJITVE PRI KAZNIVOSTI PRAVNIH OSEB
2. člen
(1) Republika Slovenije in lokalne samoupravne skupnosti se
kot pravne osebe ne kaznujejo za kaznivo dejanje.
(2) Za pravne osebe, ki niso obsežene v prejšnjem odstavku,
jahko zakon določi, da se za določeno kaznivo dejanje kaznujejo vse ali pa samo nekatere vrste pravnih oseb.
(3) Zakon lahko določi, da se nekatere pravne osebe zaradi
Posebnih lastnosti kaznujejo z manjšo ali večjo kaznijo kot
druge, ki takih lastnosti nimajo.
KRAJEVNA VELJAVNOST ZAKONA
3. člen
(1) Ta zakon se uporablja za kaznovanje domačih in tujih
Pravnih oseb za kazniva dejanja, ki so storjena na ozemlju
Republike Slovenije.

6. člen
Pravna oseba ni kazniva poleg storilca za kaznivo dejanje, ki
sicer ni majhnega pomena, če je sama le neznatno prispevala
k storilčevi storitvi ali opustitvi in od tega ni imela oziroma ni
mogla imeti koristi.
SKRAJNA SILA
7. člen
(1) Pravna oseba ni kazniva, če je storilec izvršil kaznivo
dejanje zato, da bi od nje odvrnil nezakrivljeno nevarnost
škode, ki ne izhaja iz dovoljenih dejanj drugih oseb ali državnih organov, pri tem pa je škoda, ki je grozila, večja od škode,
povzročene s kaznivim dejanjem.
(2) V primerih, ko se storilec zaradi prekoračene skrajne sile
sme kaznovati mileje ali se mu sme kazen odpustiti, se tudi
pravna oseba sme kaznovati mileje oziroma se ji sme kazen
odpustiti.
POSKUS
8. člen

(2)
tlJ Domača in tuja pravna oseba se po tem zakonu kaznujeta
di za kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno v tujini, če ima
Pravna oseba na ozemlju Republike Slovenije svoj sedež ali
Pa na njem opravlja svojo dejavnost, kaznivo dejanje pa je bilo
storjeno proti Republiki Sloveniji, njenemu državljanu ali
domači pravni osebi.

(1) Če je storilec naklepno kaznivo dejanje začel, pa ga ni
dokončal, se kaznuje za poskus tudi pravna oseba, ki je
vplivala na storilca ali mu je omogočala začeto kaznivo dejanje, pri tem pa je bila podana njena kazenska odgovornost
v pomenu odobritve.

"• SPLOŠNI DEL

(2) Pravna oseba se kaznuje za poskus enako kot za dokončano kaznivo dejanje, sme pa se tudi kaznovati mileje.
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- POGOJI ZA KAZNIVOST PRAVNIH OSEB
TEMELJI KAZNIVOSTI PRAVNIH OSEB

4. člen
(1) Pravna oseba je kazniva, če vpliva na storilca, da izvrši
kaznivo dejanje, ali mu omogoči izvršitev kaznivega dejanja
alie razpolaga s premoženjsko koristjo, pridobljeno s kaznivim
° ianjem, ali uporablja predmete, nastale s kaznivim dejanem.
(2) Če so podani temelji za kaznivost iz prejšnjega odstavka,
pravna oseba kaznuje ne glede na to, ali je storilec za
orjeno kaznivo dejanje kazensko odgovoren.

s
®
s,

(3) Pravna oseba, ki je v stečaju, je odgovorna za kaznivo
dejanje ne glede na to, ali je bilo storjeno pred uvedbo
stečajnega postopka ali med njim, vendar pa se ji ne izreče
ukazen, temveč le odvzem premoženjske koristi ali varnostni
krep odvzema predmetov.
KAZENSKA ODGOVORNOST PRAVNE OSEBE
5. člen
|1) Pravna oseba je kazensko odgovorna, če kaznivo dejanje
£haja iz njenega načrtovanega delovanja ali je storjeno z izvršitvijo sklepov njenih organov ali po njihovem nalogu ali
* njihovim pristankom (odobritev) ali če njeni organi oziroma
®'ani niso s potrebno vestnostjo nadzirali zakonitosti storilčevega ukrepanja v njenem imenu in za njen račun (nevestnost).
'2) Za kazniva dejanja, ki jih storilec stori iz malomarnosti, je
Pravna oseba lahko kazensko odgovorna le v pomenu nevest|3) Če v pravni osebi razen storilca ni drugega organa, ki bi bil
nadzirati storilca, je pravna oseba kazensko odgo°rna v mejah storilčeve krivde.

v"Pravičen

Poročevalec
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NEZNATNOST PRISPEVKA

(3) Pravni osebi, ki storilcu prostovoljno prepreči dokončanje
začetega kaznivega dejanja, se sme kazen odpustiti.
NADALJEVANO KAZNIVO DEJANJE
9. člen
Če je pri pravni osebi podan isti temelj kaznivosti glede več
istovrstnih in časovno povezanih kaznivih dejanj enega ali več
storilcev, se taka pravna oseba kaznuje, kakor da bi bilo
storjeno eno kaznivo dejanje.
SOSTORILSTVO PRAVNIH OSEB
10. člen
(1) Dvoje ali več pravnih oseb sodeluje pri kaznivem dejanju
v sostorilstvu, če je pri vsaki podan kateri od temeljev kaznivosti iz drugega člena tega zakona.
(2) Pri sostorilstvu po prejšnjem odstavku se vsaka pravna
oseba kaznuje tako, kakor da bi bila edina poleg storilca
odgovorna za kaznivo dejanje.
SPLOŠNI RAZLOGI ZA MILEJŠE KAZNOVANJE ALI ODPUSTITEV KAZNI
11. člen
(1) Če pravna oseba po storitvi kaznivega dejanja prostovoljno naznani storilca, se sme kaznovati mileje.
(2) Pravni osebi, ki po storitvi kaznivega dejanja prostovoljno
in takoj vrne pridobljeno protipravno premoženjsko korist ali
odpravi povzročene škodljive posledice ali sporoči podatke
o temeljih kaznivosti za druge pravne osebe, se sme kazen
odpustiti.
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2. KAZNI IN DRUGE SANKCIJE ZA PRAVNE OSEBE
VRSTE KAZNI
12. člen
Za kazniva dejanja pravnih oseb se sme predpisati naslednje
kazni:
1) denarna kazen;
2) odvzem premoženja;
3) prenehanje pravne osebe.
DENARNA KAZEN
13. člen
(1) Denarna kazen, ki se sme predpisati, ne sme biti manjša od
1,000.000 (enega milijona) tolarjev in ne sme biti večja od
3.000,000.000 (treh milijard) tolarjev.
(2) V primeru, ko je bila s kaznivim dejanjem pravne osebe
povzročena drugemu premoženjska škoda ali je pravna oseba
pridobila protipravno premoženjsko korist, je lahko največja
mera izrečene denarne kazni 2.000 (dva tisoč) kratni znesek
takšne škode ali koristi.
ODVZEM PREMOŽENJA
14. člen
(1) Pravni osebi se lahko odvzame celotno premoženje ali
večji del premoženja.
(2) Odvzem premoženja se sme izreči za kazniva dejanja, za
katera je zagrožena kazen pet let zapora ali hujša kazen.
(3) V primeru stečajnega postopka kot posledice izrečene
kazni odvzema premoženja se upniki lahko poplačajo iz odvzetega premoženja.
PRENEHANJE PRAVNE OSEBE
15. člen
(1) Prenehanje pravne osebe se lahko izreče, če je bila dejavnost pravne osebe v celoti ali v pretežni meri izrabljena za
izvršitev kaznivih dejanj.

(2) S pogojno obsodbo lahko določi sodišče pravni osebi
denarno kazen do 1.000,000.000 (eno milijardo) tolarjev in
hkrati izreče, da ne bo izvršena, če pravna oseba v času, ki ga
določi sodišče in ki ne sme biti krajši od enega in ne daljši od
petih let (preizkusna doba) ne bo storila novega kaznivega
dejanja.
VARNOSTNI UKREPI
18. člen
Za kazniva dejanja pravnih oseb se smeta poleg varnostnega
ukrepa odvzema predmetov po 69. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije izrekati kot varnostna ukrepa:
1) objava sodbe;
2) prepoved določene gospodarske dejavnosti pravni osebi.
OBJAVA SODBE
19. člen
(1) Varnostni ukrep objave sodbe izreče sodišče v primeru, ko
bi bilo koristno, da javnost zve za sodbo, zlasti pa, če bi
objava sodbe pripomogla k temu, da se odvrne nevarnost za
življenje ali zdravje ljudi ali da se zavaruje varnost prometa ali
kakšna korist gospodarstva.
(2) Sodišče oceni glede na pomen kaznivega dejanja in
potrebo, da javnost zve za sodbo, ali naj se sodba objavi
v tisku, radiu ali televiziji ali po več navedenih sredstvih
javnega obveščanja hkrati in ali naj se objavi njena obrazložitev v celoti ali v izvlečku; sodišče pri tem upošteva, da bo
z načinom objave omogočena obveščenost vseh tistih, v katerih interesu je treba sodbo objaviti.
PREPOVED DOLOČENE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
PRAVNI OSEBI
20. člen
(1) Varnostni ukrep prepovedi določene gospodarske dejavnosti je v tem, da je pravni osebi prepovedano proizvajati
določene proizvode ali poslovati v določenih obratih, ali da jI
je prepovedano ukvarjati se z določenimi posli prometa blaga
in storitev ali z drugimi gospodarskimi posli.

(2) Sodišče lahko izreče prenehanje pravne osebe tudi, če je
pravna oseba odgovorna za nadaljevano kaznivo dejanje ali
za stek kaznivih dejanj ali pri večkratnem povratku, ko se
storilcu kaznivega dejanja lahko izreče kazen petih let zapora
ali hujša kazen.

(2) Varnostni ukrep se lahko izreče pravni osebi, če bi bilo
njeno nadaljnje ukvarjanje z določeno gospodarsko dejavnostjo nevarno za življenje ali zdravje ljudi ali škodljivo za
gospodarsko ali finančno poslovanje drugih pravnih oseb aH
za gospodarstvo ali če je bila pravna oseba v zadnjih dveh
letih že kaznovana za enako ali podobno kaznivo dejanje.

(3) Poleg prenehanja pravne osebe lahko sodišče izreče še
kazen odvzema premoženja.

(3) Ta varnostni ukrep se sme izreči za čas od šestih mesecev
do petih let, šteto od pravnomočnosti sodbe.

(4) Z izrečeno kaznijo prenehanja pravne osebe sodišče predlaga začetek likvidacijskega postopka.

ZASTARANJE

(5) Iz premoženja pravne osebe, ki ji je bila izrečena kazen
prenehanja pravne osebe, se lahko poplačajo upniki.

21. člen
(1) Zastaranje kazenskega pregona zoper pravno osebo se
šteje glede na kazen, ki se po zakonu sme izreči storilcu
kaznivega dejanja.

ODMERA KAZNI
16. člen
(1) Sodišče pri odmeri kazni pravni osebi upošteva poleg
splošnih pravil za odmero kazni iz 41. člena kazenskega
zakonika Republike Slovenije še stopnjo odgovornosti in
gospodarsko moč pravne osebe.

(2) Izvršitev kazni zastara za pravno osebo, ko od pravnomočnosti sodbe, s katero je bila kazen izrečena, preteče:
1) tri leta pri izvršitvi denarne kazni;
2) pet let pri izvršitvi kazni odvzema premoženja in kazni
prenehanja pravne osebe.

(2) Pri kaznivih dejanjih, za katere je poleg denarne kazni
zagrožena tudi kazen odvzema premoženja, mora sodišče pri
odmeri višine denarne kazni upoštevati, da ne presega polovice premoženja pravne osebe.

(3) Izvršitev varnostnega ukrepa zastara:
1) ko preteče šest mesecev od pravnomočnosti odločb*
s katero je bil izrečen ukrep objave sodbe;
2) ko preteče čas, za katerega je bil izrečen ukrep prepoved'
določene gospodarske dejavnosti pravni osebi.

POGOJNA OBSODBA

UPORABA SPLOŠNEGA DELA KAZENSKEGA ZAKONIKA

17. člen
(1) Sodišče sme pravni osebi za kaznivo dejanje izreči namesto denarne kazni pogojno obsodbo.

22. člen
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Za pravne osebe se uporabljajo določbe splošnega dela
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kazenskega zakonika Republike Slovenije, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.

uvesti oziroma izvesti iz razlogov, določenih z zakonom, ali pa
je bil zoper njega že izveden.
SMOTRNOST UVEDBE POSTOPKA

III- POSEBNI DEL
KAZNIVA DEJANJA PRAVNIH OSEB

27. člen

23. člen

Državni tožilec lahko odloči, da zoper pravno osebo ne bo
zahteval uvedbe kazenskega postopka, če okoliščine primera
kažejo, da to ne bi bilo smotrno, ker je bila udeležba pravne
osebe pri storitvi kaznivega dejanja nepomembna, ali ker
pravna oseba nima premoženja ali je to tako majhno, da ne bi
zadoščalo niti za pokritje stroškov postopka, ali ker je bil
zoper njo začet stečajni postopek ali ker je storilec kaznivega
dejanja edini lastnik pravne osebe, zoper katero bi bilo
potrebno uvesti postopek.

Pravne osebe lahko odgovarjajo za kazniva dejanja iz posebnega dela kazenskega zakonika Republike Slovenije in za
druga kazniva dejanja, če zakon tako določa.
KAZNIVA DEJANJA IZ KAZENSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE SLOVENIJE
24. člen
Pravne osebe odgovarjajo za naslednja kazniva dejanja iz
Posebnega dela kazenskega zakonika Republike Slovenije:
1) iz šestnajstega poglavja za kazniva dejanja po 151., 153.,
154. ter 158. do 160. členu;
2) iz dvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 188. in od 191.
do 196. člena;
3) iz dvaindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 205. in
208. in 209. členu;
4
) iz triindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 218.in 222.
členu;
5) iz štiriindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 230. do
243. in po 246. do 254. členu;
°) iz devetindvajsetega poglavja za kaznivo dejanje po 309.
*lenu;
?) iz tridesetega poglavja za kazniva dejanja po 317., 318., 320.
členu;
8) iz enaintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 326. in
327. členu;
») iz dvaintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 332. do
345. členu.
KAZNI ZA KAZNIVA DEJANJA
25. člen
(1) Za kazniva dejanja iz prejšnjega člena se pravne osebe
kaznujejo:
za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana
kazen do treh let zapora, z denarno kaznijo do 1.500,000.000
eno milijardo petsto milijonov) tolarjev ali do zneska 1.000
(en tisoč) kratne povzročene škode ali pridobljene premoženjske koristi s kaznivim dejanjem;
2) za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana
kazen treh let zapora ali hujša kazen z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 (pet milijonov) tolarjev ali do največ zneska
2.000 (dva tisoč) kratne povzročene škode ali pridobljene
Protipravne premoženjske koristi s kaznivim dejanjem.
|2) Za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana
kazen petih let zapora ali hujša kazen, se namesto denarne
kazni lahko izreče kazen odvzema premoženja.
(3) Za kazniva dejanja iz prvega odstavka tega člena se namesto denarne kazni lahko izreče kazen prenehanja pravne
osebe, če so izpolnjeni pogoji iz 15. člena tega zakona.
'V. POSTOPEK
ENOTNOST POSTOPKA
26. člen
(1) Zaradi istega kaznivega dejanja se zoper pravno osebo
Praviloma uvede in izvede postopek skupaj s postopkom
Zoper storilca.
A
(2) V enotnem postopku se zoper obdolženo pravno osebo in
obdolženca vloži ena obtožba in izda ena sodba.
(3) Postopek samo zoper pravno osebo se lahko uvede oziroma izvede le v primeru, ko ga zoper storilca ni mogoče
Poročevalec

KRAJEVNA PRISTOJNOST
28. člen
V primeru, ko je krajevna pristojnost sodišča po zakonu
o kazenskem postopku odvisna od prebivališča obdolženca,
postopek pa teče samo zoper obdolženo pravno osebo, je
pristojno sodišče, na območju katerega ima obdolžena
pravna oseba svoj sedež oziroma kjer ima obdolžena tuja
pravna oseba podružnico.
ZASTOPNIK OBDOLŽENE PRAVNE OSEBE
29. člen
(1) V kazenskem postopku zastopa obdolženo pravno osebo
zastopnik, ki je upravičen za vsa dejanja, za katera je po
zakonu o kazenskem postopku upravičen obdolženec.
(2) Obdolžena pravna oseba sme imeti samo enega zastopnika.
(3) Vsaka obdolžena pravna oseba mora imeti svojega zastopnika.
(4) Sodišče mora vsakokrat ugotoviti identiteto zastopnika
obdolžene pravne osebe in njegovo upravičenost za zastopanje.
DOLOČITEV ZASTOPNIKA
30. člen
(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe je tisti, ki jo je po
zakonu, po aktu pristojnega državnega organa ali po statutu,
aktu o ustanovitvi ali drugem splošnem aktu pravne osebe
upravičen zastopati.
(2) Zastopnik obdolžene tuje pravne osebe je tisti, ki vodi
njeno podružnico.
(3) Če obdolženo pravno osebo ali podružnico obdolžene tuje
pravne osebe zastopa kolektivno več oseb, potem te izmed
sebe določijo zastopnika. Če tega kljub pozivu sodišča ne
storijo ali v danem roku o tem pisno ne obvestijo sodišča, ga
izmed njih določi sodišče.
(4) Zastopnik ali osebe, ki kolektivno zastopajo obdolženo
pravno osebo, lahko pooblastijo za zastopanje koga drugega.
Pooblastilo mora biti dano pisno ali ustno na zapisnik pri
sodišču.
IZLOČITEV ZASTOPNIKA

!

31. člen
(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more biti, kdor je
v isti stvari povabljen za pričo.
(2) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more biti tisti, zoper
katerega teče postopek zaradi istega kaznivega dejanja, razen
če je edini član obdolžene pravne osebe.
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(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
sodišče pozove obdolženo pravno osebo oziroma podružnico
obdolžene tuje pravne osebe, da pristojni organ obdolžene
domače ali tuje pravne osebe določi drugega zastopnika in
v določenem roku o tem pisno obvesti sodišče.
(4) Če obdolžena pravna oseba nima organa, ki bi bil pristojen
določiti zastopnika, ali če v določenem roku ne obvesti
sodišča, koga je določila za zastopnika, ga določi sodišče.
VROČANJE PISANJ ZASTOPNIKU
32. člen
Pisanja, namenjena zastopniku, se vročajo obdolženi pravni
osebi oziroma podružnici obdolžene tuje pravne osebe.
PRIVEDBA ZASTOPNIKA

pravne osebe, nato zastopnik obdolžene pravne osebe, za
njim zagovornik obdolženca, na koncu pa obdolženec.
PISNA IZDELAVA SODBE
38. člen
Poleg tega, kar je predpisano s 362. členom zakona o kazenskem postopku, mora pisno izdelana sodba vsebovati tudi
naslednje:
1) v uvodu sodbe firmo oziroma ime, s katerim obdolžena
pravna oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu
in njen sedež ter ime in priimek njenega zastopnika, ki je bil
navzoč na glavni obravnavi;
2) v izreku sodbe firmo oziroma ime, s katerim obdolžena
pravna oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu
in njen sedež ter odločbo, s katero se obdolžena pravna
oseba spozna za odgovorno dejanja, ki ga je obdolžena,
s katero se oprosti obtožbe za to dejanje ali s katero se
obtožba zavrne.

33. člen
Če pravilno povabljeni zastopnik obdolžene pravne osebe ne
pride in izostanka ne opraviči, sme sodišče odrediti privedbo.
STROŠKI ZASTOPNIKA
34. člen
Stroški zastopnika obdolžene pravne osebe spadajo med
stroške kazenskega postopka. Ti stroški se vnaprej izplačajo
iz sredstev organa, ki vodi kazenski postopek, samo za
zastopnika, postavljenega na podlagi četrtega odstavka 31.
člena, če obdolžena pravna oseba nima sredstev, iz katerih bi
jih bilo mogoče izterjati.
ZAGOVORNIK
35. člen
(1) Obdolžena pravna oseba ima lahko poleg zastopnika tudi
zagovornika.
(2) Za obdolženo pravno osebo se ne uporabljajo določbe
zakona o kazenskem postopku o obvezni obrambi.

DELNA RAZVELJAVITEV SODBE SODIŠČA PRVE STOPNJE
39. člen
Sodišče druge stopnje sme razveljaviti sodbo tudi samo zoper
obdolženo pravno osebo ali samo zoper obdolženca, če se da
ta del sodbe izločiti brez škode za pravilno razsojo.
UKREP ZAVAROVANJA
40. člen
(1) V zavarovanje izterjave kazni odvzema premoženja ali
odvzema premoženjske koristi lahko sodišče na predlog
upravičenega tožilca zoper obdolženo pravno osebo odredi
začasno zavarovanje po določbah o izvršbi in zavarovanju
terjatev. V takem primeru veljata smiselno drugi in tretji odstavek 108. člena zakona o kazenskem postopku.
(2) Če okoliščine opravičujejo bojazen, da bo obdolžena
pravna oseba ponovila dejanje, katerega je utemeljeno osumljena, ali storila podobno dejanje, s katerim grozi, lahko
sodišče po enakem postopku poleg ukrepov iz prejšnjega
odstavka obdolženi pravni osebi začasno prepove opravljati
eno ali več določenih gospodarskih dejavnosti.

(3) Obdolžena pravna oseba ne more imeti istega zagovornika
kot obdolženec.

UPORABA ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU

VSEBINA OBTOŽBE

41. člen

36. člen
Obtožba zoper obdolženo pravno osebo mora poleg sestavin,
predpisanih z zakonom o kazenskem postopku, vsebovati
tudi firmo oziroma ime, s katerim obdolžena pravna oseba
v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu, ter njen
sedež, opis kaznivega dejanja obdolžene pravne osebe in
temelj njene kaznivosti.

Če ni v tem zakonu drugače določeno, se v kazenskem
postopku zoper pravno osebo smiselno uporabljajo določbe
zakona o kazenskem postopku, tudi če postopek teče samo
zoper pravno osebo.

ZASLIŠANJE IN KONČNA BESEDA
37. člen
(1) Na glavni obravnavi se vedno najprej zasliši obdolženec,
šele potem zastopnik obdolžene pravne osebe.
(2) Po končanem dokaznem postopku ter besedi tožilca in
oškodovanca dobi besedo najprej zagovornik obdolžene
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V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
42. člen
Kazniva dejanja iz prvega odstavku 390. člena kazenskega
zakonika Republike Slovenije veljajo tudi za pravne osebe
s kaznimi, predpisanimi v 25. členu tega zakona.
43. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1995.

poročevalec

f 1- členu
Razmišljanja o odgovornosti pravnih oseb so doslej redno
izzvala pripombe, da to ni v skladu z načelom, da pravna
oseba ne more biti storilec kaznivega dejanja (societas delinQuere non potest). Predloženi zakon predlaga uveljavitev
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja na način,
s katerim se omenjeno načelo pravzaprav ne odpravlja. Ni
dvoma, da pravna oseba ne stori dejanj fizičnih oseb, katera
so v kazenskem zakonu določena kot kazniva dejanja, vendar
Pa to ne pomeni, da pravna oseba ni zmožna ničesar prispevati
te k takim dejanjem in biti zato tudi odgovorna. Izhodišče
ga zakona je, da pravna oseba odgovarja za kaznivo dejanje
Poleg storilca in to na temelju svojega prispevka k njegovim
storitvam ali opustitvam.
Odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje je v razmerju
do odgovornosti storilca le stranske in odvisne narave (akcesornost), zato tudi praviloma zanjo velja enaka ureditev. Predvsem mora tudi za pravno osebo biti zagotovljeno, da se pri
n
ieni odgovornosti za kaznivo dejanje v celoti spoštuje
vodilno načelo kazenskega prava - načelo zakonitosti,
v zvezi z opredeljeno odgovornostjo pravne osebe za kazniva
dejanja je načelo zakonitosti potrebno posebej poudariti
v tem pomenu, da pravna oseba odgovarja poleg storilca
samo za tisto kaznivo dejanje, za katero to zakon posebej
določa in sočasno tudi predpisuje posebno kazen za pravno
osebo. Akcesorna odgovornost pravne osebe se potemtakem
"0 nanaša na splošno na vsa kazniva dejanja, marveč velja
samo za tista, za katera je to v zakonu izrečno določeno.
Zakonodajalec
bo ob sprejemanju takih določb moral oceniti,
a
" pri določenem kriminalnem ravnanju storilca pomenijo
Prispevki pravne osebe posebno nevarnost, proti kateri je
'reba še dodatno reagirati z akcesornim kaznovanjem pravne
p

ravni osebi seveda tudi ni mogoče izreči enakih kazenskih
sankcij kot storilcu. Izrečejo se lahko samo kazni, ki prizadelo njeno premoženje, vključno z njeno likvidacijo (premoženjske kazni), poleg tega pa tudi še nekateri varnostni
Okrepi. Predlog zakona določno našteva kazni, ki se lahko
Predpišejo za pravno osebo, glede varnostnih ukrepov, ki se
rnorejo izreči, pa jih deloma sam določa, deloma pa se sklicuje na kazenski zakonik, poleg tega pa še dopušča, da drug
*akon še naknadno določi kakšno kazensko sankcijo te vrste.
°dvzem premoženjske koristi pravni osebi je že predviden
® kazenskim zakonikom in ga zatorej ni potrebno ponovno
*2- členu
V zakonu je potrebno posebej urediti njegovo posebno veljavnost
glede na to, da vse pravne osebe spričo široke uporabe
6
9a pojma ne morejo biti v enakem obsegu subjekti akcesorne odgovornosti za kazniva dejanja. Po vzoru francoskega
pode penal so kot subjekti te odgovornosti izločeni država,
|okalne samoupravne skupnosti in državni organi Država je
lahko odgovorna za kazniva dejanja le po mednarodnem
Pravu,
te odgovornosti pa predloženi zakon ne ureja. Če bi
n
otranji zakon določal kaznivost tudi za pravne osebe iz
okrilja
nosilcev oblasti, bi to zagotovo negativno vplivalo na
u
s'avno opredeljeno delitev oblasti in nasploh na mehanizem
Pravne države.
p
redlog zakona tudi upošteva možnost, da se odgovornost
Pravnih oseb za posamezna kazniva dejanja omeji le na določeno vrsto pravnih oseb. S tem v zvezi pa je seveda treba
Upoštevati, da taka omejitev ali podobna diferenciacija, po
kateri bi bile nekatere pravne osebe zaradi svojih lastnosti
strožje
ali blažje kaznovane kot druge, sme biti utemeljena le
°a zakonu, se pravi, da ne more biti svojevoljna.

* 3. členu
^ar zadeva krajevno veljavnost zakona, ni nobenega dvoma,
da se more uporabiti za vsa kazniva dejanja, ki so storjena na
Poročevalec

ozemlju Republike Slovenije. Sporno pa je, ali se morejo zanj
v enakem obsegu kot za kazenski zakon uporabiti še različna
načela o krajevni veljavnosti zakona za kazniva dejanja, storjena v tujini. Bistvena razlika nasproti kazenskemu zakonu je
v tem, da v tujini zakonov o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja večinoma ne poznajo, zato bi lahko veljavnost
za kazniva dejanja, storjena v tujini, delovala kot neupravičeno nadomeščanje tuje represivne oblasti, omajan pa bi bil
tudi obstoj načela nullum crimen, nulla poena sine lege.
Zaradi takih možnih negativnih učinkov predlog zakona razteza svojo veljavnost za kazniva dejanja, storjena v tujini samo
toliko, kolikor je potrebno preprečiti, da se pravna oseba ne
izogne odgovornosti preprosto s preselitvijo storitve kaznivega dejanja na ozemlje druge države. Zato sam predlog
zakona onemogoča neupravičeno in nesmotrno širjenje svoje
veljavnosti na tuja ozemlja na ta način, da se omejuje le na
tista v tujini storjena kazniva dejanja, pri katerih pride vpoštev
kumulativna uporaba aktivnega in pasivnega personalitetnega načela, se pravi, da se omejuje na primere, ko sta aktivni
in pasivni subjekt kaznivega dejanja sočasno podrejena
domačemu pravnemu redu. Pričakovati se sme, da bo tako
predlagana veljavnost zakona tudi uporabljena le izjemoma in
subsidiarno. Namreč, tudi pri kaznivih dejanjih, storjenih
v tujini, bo glede na to, da bo sam prispevek pravne osebe
praviloma izviral iz njenega delovanja v državi in da je po
ubikvitetni opredelitvi kazenskega zakonika kaznivo dejanje
' izvršeno ne samo v kraju, kjer je storilec delal ali bi moral
delati, marveč tudi v kraju, kjer je nastala ali naj bi po njegovem naklepu nastala ali bi lahko nastala prepovedana posledica, večinoma zadoščala že veljavnost zakona po teritorialnem načelu.
K 4. členu
Pravna oseba ni odgovorna le za storilčevo dejanje, marveč
ima njena kaznivost tudi svoje lastne temelje. Ti temelji so:
vplivanje na storilca, da izvrši kaznivo dejanje ali omogočanje
storilcu izvršitev kaznivega dejanja ali razpolaganje s premoženjsko koristjo, pridobljeno s kaznivim dejanjem ali uporabljanje predmetov, nastalih s kaznivim dejanjem. Na kratko
povedano, pravna oseba je kazniva zaradi svojega prispevka
k nastanku prepovedane posledice ali k vzdrževanju protipravnega stanja, izraženega s prepovedano posledico.
S tem, da ima pravna oseba svoj temelj kaznivosti, so tudi
izpolnjeni pogoji, da je njena odgovornost za kaznivo dejanje
v razmerju do storilčeve odgovornosti praviloma le limitirano
akcesorna. To pomeni, da za kaznivost pravne osebe praviloma ni potrebno, da bi bil storilec tudi kazensko odgovoren,
zadošča že, da je storilec s svojim dejanjem v objektivnem
pogledu izpolnil znake kaznivega dejanja.
Predlog zakona tudi posebej predvideva odgovornost za kazniva dejanja tiste pravne osebe, ki je v stečaju. Če so podani
temelji za kaznivost, ni nobenega opravičila, da bi se izključila
odgovornost take pravne osebe. Spregledanje odgovornosti
bi v takem položaju pravno osebo lahko samo še vzpodbujalo
k novim kaznivim dejanjem. Dejstvo, da pravni osebi v stečaju
v vsakem primeru grozi prenehanje, je možno upoštevati le
v tej smeri, da naj se s kaznovanjem ne zmanjšuje poplačilo
upnikov. V predlogu zakona je zato predvideno, da je pravna
oseba, ki je v stečaju, sicer odgovorna za kaznivo dejanje,
vendar pa se ji ne izreče kazen, marveč samo odvzem premoženjske koristi ali varnostni ukrep odvzema predmetov.
K 5. členu
Ni nujno, da bi pravna oseba bila samo objektivno odgovorna
za storjeno kaznivo dejanje. Kazenska odgovornost pravne
osebe sicer res ne more temeljiti na istih subjektivnih sestavinah kot pri storilcu kaznivega dejanja, vendar pa to ne
pomeni, da sploh ne more biti v nobenem pogledu subjektivizirana in to vsaj v tolikšni meri, da se podobno kot krivda pri
storilcu lahko šteje za upravičen razlog za kaznovanje. Po
sodobnih pojmovanjih kazenskega prava nasploh pomeni
krivda izražanje očitka storilcu, da ni ravnal prav, čeprav je
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mogel ravnati drugače. Očitek je pri storilcu oprt na ugotovljenem njegovem naklepu ali malomarnosti, pri pravni osebi
pa je lahko enako upravičen, če je ugotovljeno, da je njen
prispevek h kaznivemu dejanju povezan z določenim - formalnim ali neformalnim - opredeljevanjem njenih odločilnih
organov. Predlog zakona navaja kot temeljne oblike možnega
notranjega opredeljevanja pravne osebe do njenega prispevka h kaznivemu dejanju odobritev in nevestnost, pri
čemer je treba šteti prvo obliko za večjo, drugo obliko pa za
manjšo stopnjo kazenske odgovornosti. Ni nujno, da se te
stopnje kazenske odgovornosti vedno prekrivajo s storilčevim
naklepom ali malomarnostjo. Če storilec stori kaznivo dejanje
iz malomarnosti, je razumljivo, da se to lahko ujema samo
s prispevkom pravne osebe v pomenu nevestnosti, če pa stori
naklepno kaznivo dejanje, pa praviloma prideta v poštev pri
prispevku pravne osebe obe navedeni obliki oziroma stopnji
njene kazenske odgovornosti.
V tretjem odstavku tega člena je predlagana ureditev izrednega primera, ko je kazenska odgovornost pravne osebe
popolnoma, ne pa samo limitirano akcesorna. Gre za položaje, ko v pravni osebi razen storilca ni drugega organa, ki bi
ga bil upravičen nadzirati, zaradi česar krivda storilca za
storjeno kaznivo dejanje sočasno tudi predstavlja subjektivizirano kazensko odgovrnost pravne osebe za njen prispevek
h kaznivemu dejanju. Popolna akcesornost bo tukaj delovala
tako, da pri izključeni kazenski odgovornosti storilca tudi
pravna oseba ne more biti kazniva.

povezovati s tistimi potezami v storilčevem ravnanju, ki so
odločilne za presojo, da je sicer res bil v obrambi, vendar je
pri tem prekoračil meje silobrana. Očitno pa ni treba posebej
pojasnjevati, da takrat, ko bo ob priznanem storilčevem silobranu izključeno kaznivo dejanje, tudi pravna oseba ne bo
ostala kazniva.
K 8. členu
Načeloma se pravna oseba kaznuje za poskus pri kaznivih
dejanjih, pri katerih se za poskus kaznuje tudi storilec. V tem
členu so dodatno predvideni posebni pogoji za kaznivost
pravne osebe za poskušeno kaznivo dejanje. Glede na to, da
pri poskusu še ne nastane prepovedana posledica, lahko
kaznivost pravne osebe temelji le na njenem predhodhert
vplivanju na storilca ali na omogočanju začetega kaznivega
dejanja, kar zadeva potrebno kazensko odgovornost, pa more
biti podana le v pomenu odobritve.
Enako kot storilec se pravna oseba kaznuje za poskus tako,
kot za dokončano kaznivo dejanje, lahko pa se kaznuje tudi
mileje.
Pri pravni osebi ima poskus vedno obliko tkim. dokončanega
poskusa, zato je pri njem prostovoljni odstop od kaznivega
dejanja mogoč le na ta način, da pravna oseba prostovoljno
prepreči storilcu dokončanje kaznivega dejanja.
K 9. členu

K 6. členu
Če dejanje zaradi majhnega pomena po določbah kazenskega zakonika ni kaznivo dejanje, seveda tudi kaznivost na
strani pravne osebe ni podana. Določba tega člena se nanaša
na poseben položaj, ko dejanje storilca ni majhnega pomena
in kaznivo dejanje torej obstoji, pač pa je prispevek pravne
osebe h kaznivemu dejanju neznaten. Če pravna oseba le
neznatno prispeva k storilčevi storitvi ali opustitvi in od tega
tudi nima ali ne more imeti koristi, po tem predlogu zakona ni
podlage, da bi se zanj kaznovala poleg storilca.
K 7. členu
Z določbo tega člena se predlaga posebna oblika skrajne sile,
zaradi katere je izključena odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje, čeprav storilec zanj ostaja kazniv. Gledano
z vidika pravne osebe se pomen skrajne sile skrči na to, da se
z odklanjanjem škode, ki njej grozi, stori kaznivo dejanje in
povzroči škodo drugemu. Na dlani je, da pri pravni osebi ne
more biti skrajne sile, če nevarnost izhaja iz delovanja države
(npr. odvzem premoženjske koristi, izterjava davka, zaračunavanje carine in podobno) ali pa iz dovoljenih dejanj drugih
oseb (npr. zahtevanje odškodnine, izterjava dolga, zahtevanje
izvršbe in podobno). Po drugi plati pa za obstoj skrajne sile
pri pravni osebi ni pomembno, da je bila nevarnost istočasna
ali da nevarnosti ni bilo mogoče odvrniti drugače, ker gre za
okoliščine, katerih obvladovanje je odvisno od samega storilca. Skrajno silo pa je pri pravni osebi treba nekoliko drugače kot v kazenskem zakoniku opredeliti tudi v zvezi s pogojem, ki zadeva potrebno tehtanje grozeče in stvarno nastale
posledice. Glede na to, da je tukaj pomembna samo primerjava škode na premoženju, ne pa primerjava drugih kršitev
različnih širših človekovih vrednot, bo utemeljen razlog za
izključitev kaznivosti pravne osebe predvidoma podan samo
takrat, ko povzročena škoda ne bo dosegla grozeče škode.
Sodišče bo moralo v posameznem primeru presoditi, za
koliko mora grozeča škoda preseči stvarno nastalo škodo, da
se lahko upravičeno izključi odgovornost pravne osebe zaradi
skrajne sile.
V drugem odstavku tega člena je predlagano stališče, da
v takem primeru, ko se zaradi prekoračene skrajne sile storilec lahko kaznuje mileje ali se mu kazen odpusti, velja enaka
možnost manjše kaznivosti tudi za pravno osebo. V predlogu
zakona pa ni po naključju opuščeno, da se enaka možnost
predvidi tudi pri storilčevem prekoračenju silobrana. Namreč,
tudi če bi v takšnem primeru morebiti obstajal kak prispevek
pravne osebe k storitvi kaznivega dejanja, se ta ne bi mogel
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Kazenski zakonik posebej ne določa nadaljevanega kaznivega dejanja, vendar pa ga izrečno tudi ne izključuje. P"
pravni osebi pa je nadaljevano kaznivo dejanje potrebno
posebej določiti, ker se lahko pojavlja tudi v nekoliko drugačni obliki kot pri storilcih. Z vidika pravne oseb'e tvori vet
istovrstnih in časovno povezanih kaznivih dejanj celoto ne
samo takrat, ko jih stori en sam storilec, ampak tudi takrat, ko
jih stori več storilcev. Dodatni pogoj, da se taka kazniva
dejanja štejejo za celoto, pa je v tem, da je pri vseh podan isti
temelj kaznivosti pravne osebe. Če za take primere konstrukcija nadaljevanega kaznivega dejanja ne bi bila predvidena, bi
to pripeljalo do večkratnega kaznovanja pravne osebe P°
enem in istem temelju kaznivosti.
K 10. členu
Storitev kaznivega dejanja z udeležbo več fizičnih oseb za
pravno osebo razen v primeru iz prejšnjega člena ne zahteva
posebne ureditve. V tem členu pa je posebej rešeno še vprašanje, kako obravnavati udeležbo dveh ali več pravnih oseb
pri prispevanju k istemu kaznivemu dejanju. Najprej le
umestno poudariti, da po tej določbi med pravnimi osebami
v zvezi z istim kaznivim dejanjem lahko obstoji le tkim. udeležba v širšem pomenu (sostorilstvo), ne pa tudi udeležba
v ožjem pomenu (napeljevanje, pomoč). Namreč, udeležba
v ožjem pomenu je izključena zato, ker bi se s tem uvajam
akcesorna odgovornost k akcesorni odgovornosti, pri četne'
pa bi bila potrebna povezava med odgovornostjo storilca /"
odgovornostjo končnega udeleženca pretrgana. Sama udeležba v širšem pomenu pa bo tudi možna samo v takem0
omejenem obsegu, da se bodo kot sostorilci štele sam
pravne osebe, pri katerih je izražen isti temelj kaznivosti;
Samo pri teh pravnih osebah je namreč mogoče domnevati'
da gre za skupno delovanje, ki je značilno za sostorilstvo
Prispevki pravnih oseb, ki izhajajo iz različnih temeljev kaznivosti, pa so lahko med seboj tudi divergentni, oziroma se celo
lahko vzajemno izključujejo. Tako bo treba pač tudi pri praV'.
nih osebah kot sicer v kazenskem pravu upoštevati, da p",1
istem kaznivem dejanju udeleženci glede svoje odgovornost
niso nujno vedno med seboj povezani. S predlagano določb°
drugega odstavka pa je zagotovljeno, da bodo pravne osebe,
kadar so sočasno odgovorne za isto kaznivo dejanje, lahko
kaznovane enako ne glede na to, ali je šlo za sostorilstvo aH
pa le za navidezno udeležbo.
K 11. členu
V tem členu sta posebej predlagani možnosti milejšega kaznovanja ali odpustitve kazni za pravne osebe, ki na določb
poročevalec

način pokažejo, da storjeno kaznivo dejanje sicer ni združljivo
s smotri njihovega obstoja in trajno usmeritvijo delovanja. Za
pravne osebe, ki po storitvi kaznivega dejanja napravijo še
korak v nasprotno smer, kot so šle pri svojem prispevku, je
predvideno, da se smejo kaznovati mileje. Tiste pravne osebe,
ki po storitvi kaznivega dejanja še dodatno z aktivnim ravnanjem odpravljajo nastale prepovedane posledice tako, da
Prostovoljno in takoj vrnejo pridobljeno protipravno premoženjsko korist ali plačajo povzročeno škodo ali pa sodelujejo
Pri preprečevanju kaznivih dejanj drugim tako. da sporočijo
podatke o izraženih temeljih kaznivosti pri drugih pravnih
osebah, se jim tudi sme - iz enakovrednih razlogov kot pri
odstopu od poskusa - kazen odpustili.
K 12. členu
y predlogu zakona so predvidene tri vrste premoženjskih
kazni in sicer denarna kazen, odvzem premoženja in prenehanja pravne osebe. Za pravne osebe namreč pride v poštev le
Premoženjsko kaznovanje, omenjene tri kazni pa predstavijo stopnjevanje pri posegu v premoženje pravne osebe
2
izrečenimi kaznimi. Razen denarne kazni, ki je v kazenskem
zakoniku Republike Slovenije predvidena tudi za fizično
osebo, sta kazni odvzema premoženja in prenehanje pravne
osebe predvideni le za pravno osebo.
K 13. členu
razliko od denarne kazni, predvidene za fizično osebo
kazenskem zakoniku Republike Slovenije v obliki tkim.
dnevnih zneskov, je za pravno osebo predlagana v absolutnem znesku, ker enakega sistema, kot za fizično osebo, ni
mogoče uveljaviti tudi za pravno osebo. Minimum in maksimum denarne kazni, predviden v prvem odstavku tega člena,
l*j za približno eno tretino višji, kot je sedaj predviden pri
denarnih kaznih za gospodarske prestopke.

zagrožena nižja kazen, pa predstavljajo stek kaznivih dejanj
ali pa gre za kaznivo dejanje, za katero je bil storilec kaznivega dejanja že prej obsojen, pa se po določbah splošnega
dela kazenskega zakonika Republike Slovenije lahko storilcu
izreče kazen petih let zapora ali hujša kazen. To pomeni, da ni
potrebno izreči storilcu kaznivega dejanja takšne kazni, temveč mora biti dana možnost izreka takšne kazni, pa lahko
sodišče pravni osebi izreče kazen prenehanja pravne osebe.
V tretjem odstavku tega člena je predvideno, da se pravni
osebi lahko kumulativno izreče kazen prenehanja pravne
osebe in kazen odvzema premoženja. Nelogično bi namreč
bilo, da bi se pravna oseba likvidirala, premoženje, ki bi
ostalo, pa bi dobili člani pravne osebe.
Določba četrtega odstavka tega člena je v skladu z določbo
176. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Uradni list RS, št. 67/93).
Po petem odstavku 15. člena predloga zakona je predvideno
zavarovanje upnikov, ki se lahko poplačajo iz premoženja
pravne osebe.
Kazni prenehanja pravne osebe ne moremo enačiti z odpravljeno smrtno kaznijo za fizično osebo. Prenehanje pravne
osebe je možno iz več razlogov, kazen, izrečena v kazenskem
postopku, je le ena od teh možnosti.
K 16. členu

v

V drugem odstavku tega člena je predviden primer, ko se
>ahko
zgornja meja denarne kazni zviša. To pride v poštev, ko
le s kaznivim dejanjem pravne osebe povzročena drugemu
Premoženjska škoda ali pa je pravna oseba s kaznivim dejanem pridobila protipravno premoženjsko korist. Pri takšnem
oškodovanju
drugega ali lastnem okoriščanju se pravni osebi
la
hko izreče tudi višja kazen kot 3.000,000 000 tolarjev, to pa
Se
lahko doseže z mnogokratnikom povzročene škode ali
Pridobljene premoženjske koristi. Mnogokratnik je maksimiran na dvatisoč kratni znesek škode ali koristi, kar bi prišlo
v
Poštev pri kvalificiranih oblikah kaznivih dejanj ob dosegan
lu velike koristi ali povzročitvi velike škode kot kvalifikatornem elementu takih kaznivih dejanj. Kazenski zakonik Repu?
Slovenije je z uvedbo dnevnih zneskov pri denarnih
kaznih
izločil vpliv inflacije, v drugem odstavku tega člena pa
e
l podana enaka možnost glede denarnih kazni za pravne
°sebe.
K 14. členu
Za hujša kazniva dejanja, torej za tista, za katera je zagrožena
kazen pet let zapora ali hujša kazen, je predvidena kazen
odvzema
premoženja. Ta je mogoča v obliki odvzema celotne
9a premoženja ali pa takšnega dela premoženja, ki predstavlja več kot polovico premoženja pravne osebe. V tretjem
odstavku je seveda upoštevano, da z kaznijo odvzema premoženja ne bi bili prizadeti upniki. V primeru stečajnega
Postopka,
ki bi bil posledica izrečene kazni odvzema premo*enja, se namreč upniki lahko poplačajo prav iz odvzetega
Premoženja.
f 15. členu
Sodišču je s predvideno kaznijo pravne osebe dana možnost,
da odloči o prenehanju pravne osebe, ko je le-ta tkim. "slamr ala
]
firma« za izvrševanje kaznivih dejanj (npr. pranja
denarja, tihotapstva, davčne zatajitve in podobno). Takšno
kazen lahko sodišče izreče v primeru nadaljevanega kaznima dejanja, ko je za eno izmed dejanj v okviru nadaljevala
kaznivega dejanja zagrožena kazen petih let zapora ali
nu
i$a kazen, lahko pa tudi pri kaznivih dejanjih, za katere je
Poročevalec

V prvem odstavku tega člena sta k olajševalnim in obteževalnim okoliščinam iz drugega odstavka 41. člena KZ RS dodani
še dve okoliščini: stopnja odgovornosti pravne osebe (prvi
odstavek 5. člena tega zakona) in njena gospodarska moč
(ocenjena po kriterijih premoženja, dobička, plačevitosti,
izgub itd.)
Z drugim odstavkom tega člena bi bilo sodišče omejeno pri
odmeri višine denarne kazni, da le-ta ne bi predstavljala že
hujše kazni - odvzema premoženja. Odvzem več kot polovice
premoženja namreč predstavlja že kazen po 15. členu tega
zakona, zato z višino denarne kazni preko polovice premoženja pravne osebe ne moremo nadomestiti kazni odvzema
premoženja, če jo sodišče lahko izreče.
K 17. členu
Tudi za pravno osebo je možna pogojna obsodba, pri čemer
so v drugem odstavku tega člena dani le formalni pogoji in za
izrek takšne opozorilne sankcije, sicer pa bi veljale vse
določbe o pogojni obsodbi iz splošnega dela kazenskega
zakonika Republike Slovenije.
K 18. členu
Za pravno osebo pridejo v poštev trije varnostni ukrepi in
sicer varnostni ukrep odvzema predmetov, ki je že predviden
v 69. členu predloga kazenskega zakonika Republike Slovenije, objava sodbe in prepoved določene gospodarske dejavnosti pravni osebi. Ostali varnostni ukrepi, predvideni v členih
63 do 68 predloga kazenskega zakonika Republike Slovenije,
so takšni, da se lahko izrečejo le fizični osebi.
K 19. členu
Varnostni ukrep objave sodbe je predviden kot fakultativen in
ga sodišče lahko izreče v primeru, ko je javnost potrebno
opozoriti, da bi se s tem odvrnila varnost za življenje ali
zdravje ljudi, da bi se zavaroval promet ali kakšna korist
gospodarstva. Način objave v javnih medijih je predviden
v drugem odstavku tega člena.
K 20. členu
Sodišče ima poleg možnosti izreka treh vrst kazni po predlagani določbi tudi možnost, da z varnostnim ukrepom pravni
osebi prepove določeno gospodarsko dejavnost. Po tretjem
odstavku tega člena je možnost izreči takšno prepoved za čas
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od šestih mesecev do petih let. Tudi pri tem varnostnem
ukrepu mora sodišče upoštevati, da bi se po storitvi kaznivega
dejanja lahko dogodilo, da pravna oseba z nadaljevanjem
gospodarske dejavnosti škodi življenju ali zdravju ljudi, škodi
gospodarskemu ali finančnemu poslovanju drugih pravnih
oseb ali pa gospodarstvu v celoti. Poleg teh vsebinskih razlogov lahko sodišče tudi upošteva, če je bila pravna oseba
v zadnjih dveh letih že kaznovana za enako ali podobno
kaznivo dejanje.
K 21. členu
Za pravne osebe je bilo potrebno posebej urediti zastaranje
kazenskega pregona, izvršitve kazni in varnostnih ukrepov.
Pri kazenskem pregonu se zastaranje povezuje z zastaranjem
kazenskega pregona zoper storilca, saj ne bi bilo logično, da
bi glede na zagroženo denarno kazen za pravno osebo zanjo
pregon zastaral prej kot za storilca kaznivega dejanja.
Izvršitev denarne kazni naj bi za pravno osebo zastarala eno
leto kasneje, kot za fizično osebo, kar je logično, saj so za
pravne osebe zagrožene bistveno višje denarne kazni. Za
kazni odvzema premoženja in prenehanja pravne osebe je
zastaranje izvršitve potrebno posebej urediti, ker sta predvideni le za pravno osebo.

kazen prenehanja pravne osebe. Ob kazni prenehanja pravne
osebe se lahko izreče še kazen odvzema premoženja, kot je to
določeno v tretjem odstavku 15. člena tega zakona.
K 26. členu
Osrednja oseba kazenskega postopka je fizična oseba kot
storilec kaznivega dejanja. Odgovornost pravne osebe je
akcesorna. Zato naj ne bi prišlo do situacije, ko bi bil brez
predpisanih razlogov kazenski postopek izveden samo proti
pravni osebi, ne pa tudi proti storilcu; če je le mogoče, naj bo
postopek enoten. Za enoten postopek je bistveno, da se zoper
obdolženo pravno osebi in obdolženca vloži skupna obtožba
in izda skupna sodba.
Včasih pa enotnega postopka ne bo mogoče izpeljati, ker
bodo nastale ovire za uvedbo ali izvedbo postopka zoper
storilca (duševna bolezen, smrt...) ali pa se bo šele med
postopkom zoper storilca pokazalo, da je za kaznivo dejanje
morda odgovorna tudi pravna oseba. V takih primerih je prav,
da je mogoča uvedba in izvedba postopka tudi samo zoper
pravno osebo.
K 27. členu

Glede pravnih oseb je v tem členu predlagana subsidiarna
uporaba določb splošnega dela kazenskega zakonika Republike Slovenije. Uporaba splošnega dela pomeni, da se uporabijo tiste določbe splošnega dela kazenskega zakonika, ki se
lahko uporabijo tako za fizično kot za pravno osebo.

Ne glede na to, ali bo v zakonu o kazenskem postopku
predpisano načelo legalitete ali načelo smotrnosti kazenskega pregona, je za pregon pravnih oseb predlagano načelo
smotrnosti. Pri tem so primeroma naštete situacije, v katerih
bodo podani razlogi za odločitev, da se kazenski pregon
zoper pravno osebo ne začne. Včasih se namreč že ob odločanju o kazenskem pregonu pokaže, da končni cilj, to je
izvršitev kazni, ne bo nikoli dosežen ali da je udeležba pravne
osebe pri kaznivem dejanju tako nepomembna, da kaznovanje ne bi imelo pravega smisla ali da bi bil edini lastnik pravne
osebe, ki je obenem tudi storilec kaznivega dejanja, s svojim
kaznovanjem in kaznovanjem pravne osebe pravzaprav dvakrat kaznovan za isto dejanje. Takih situacij je lahko v življenju mnogo in ni mogoče vseh že vnaprej predvideti v zakonu.
Tu našteti primeri so zato samo napotitvenega značaja.

K 23. členu

K 28. členu

S tem členom je predlagan temelj za določanje kaznivih
dejanj za pravne osebe in sicer tako glede kaznivih dejanj iz
posebnega dela kazenskega zakonika Republike Slovenije
kot tudi za morebitna druga kazniva dejanja, ki bi jih uvedli
posamezni zakoni. Hkrati je predlagano, da se le z posameznim zakonom lahko določi kaznivo dejanje za pravno osebo.

Kadar bo tekel zoper obdolženo pravno osebo in obdolženca
enoten postopek, se bo krajevna pristojnost sodišča ravnata
po obdolžencu. Ne bi pa bilo smotrno, če bi bila tudi v pri'
meru, ko bo tekel postopek samo zoper obdolženo pravno
osebo, krajevna pristojnost odvisna od okoliščin, od katerih je
odvisna takrat, ko je v postopku obdolženec (torej njegovo
stalno ali začasno prebivališče). Osnovna okoliščina, od
katere je odvisna krajevna pristojnost sodišča v postopku
samo zoper obdolženo pravno osebo, tako ostaja kraj storitve
kaznivega dejanja. Samo če na ta način ni mogoče določiti
krajevne pristojnosti, postopek pa teče le zoper obdolženo
pravno osebo je predlagano, da se pristojnost določi P°
njenem sedežu oziroma kraju, kjer je podružnica obdolžene
tuje pravne osebe.

Pri zastaranju izvršitve varnostnega ukrepa objave sodbe je
predviden krajši šestmesečni rok zaradi narave tega ukrepa.
Varnostni ukrep prepovedi opravljanja določene gospodarske
dejavnosti pravni osebi je prav po svoji naravi takšen, da mora
rok zastaranja izvršitve tega ukrepa teči vzporedno z rokom,
ki je bil za ta ukrep izrečen.
K 22. členu

K 24. členu
V tem členu so v desetih točkah navedena posamezna kazniva
dejanja iz posameznih poglavij kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki se lahko uporabijo glede pravnih oseb.
Kazniva dejanja so izbrana tako, da so po svoji obliki lahko
storjena v korist, v imenu ali na račun pravne osebe.
K 25. členu
V 24. členu predvidena kazniva dejanja za pravne osebe so
glede zagroženih kazni razdeljena v dve skupini in sicer
v tista, glede katerih je za fizične osebe zagrožena kazen do
treh let in hujša kazniva dejanja (to so tista, za katera je za
fizične osebe zagrožena kazen pet let zapora ali hujša kazen).
Pri lažjih kaznivih dejanjih (navedenih pod točko 1. tega
člena) je predviden poseben maksimum denarne kazni, za
hujša kazniva dejanja (pod točko 2. tega člena) pa je predviden poseben minimum denarne kazni in splošen maksimum
v zvezi s povzročeno škodo ali pridobljeno protipravno premoženjsko koristjo.
V 3. točki tega člena je predlagana kot alternativna kazen
kazen odvzema premoženja in sicer samo glede hujših kaznivih dejanj, za katere je, glede fizične osebe, zagrožena kazen
pet let zapora ali hujša kazen.
Za vsa kazniva dejanja, torej za tista iz 1. in 2. točke prvega
odstavka tega člena se lahko izreče namesto denarne kazni
70

K 29. členu
Obdolžena pravna oseba sama ne more nastopati v kazenskem postopku. Zato je predlagano, da jo zastopa njen
zastopnik, ki ima vse procesne pravice, ki jih ima v kazenskem
postopku obdolženec. Položaj obdolženca in obdolžene
pravne osebe v kazenskem postopku je tako enak. Izraza
zastopnik je pri tem ustreznejši od izraza predstavnik, kot Q
pozna zakon o gospodarskih prestopkih in tudi skladnejši
s pojmom zastopanja v drugih zakonih (zlasti v zakonu
o gospodarskih družbah in zakonu o obligacijskih razmerjih)■
kjer zastopanje pomeni izjavljanje in sprejemanje izjav volje,
predstavljanje pa le nastopanje v imenu pravne osebe, ne da
bi se pri tem ustvarjale pravne posledice.
Po naravi stvari je primerno, da obdolženo pravno osebo
zastopa samo en zastopnik, saj si je na primer težko zamisliti•
da bi sodišče kot obdolženca zaslišalo več zastopnikovSeveda pa to ne pomeni, da pri različnih procesnih opravilih
ne bi mogli nastopati različni zastopniki (na primer, da se
poročevalec

glavne obravnave udeleži pooblaščeni zastopnik, pritožbo pa
vloži zakoniti zastopnik).
Zaradi morebitne kolizije interesov večih obdolženih pravnih
oseb je prav, da vsako od njih zastopa drug zastopnik.
Logično je, da mora sodišče pri vsakem procesnem opravilu
ugotoviti, kdo je oseba, ki se predstavlja kot zastopnik obdolžene pravne osebe in njeno upravičenost (pooblastilo) za
zastopanje.
K 30. členu
Zastopnik obdolžene pravne osebe je seveda vedno lahko
zakoniti ali statutarni zastopnik, za obdolženo tujo pravno
osebo pa vodja njene podružnice. Večkrat je mogoče, da
Pravno osebo kolektivno zastopa več oseb (na primer uprava
delniške družbe, družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, kompiementarji komanditne družbe in podobno). Ker
kolektivno zastopanje v kazenskem postopku ni možno, je
Predlagan
postopek za določitev individualnega zastopnika.
p
ri tem ga v končni fazi določi sodišče izmed članov kolektivnega zastopstva in ni predviden postopek z disciplinskim
denarnim
kaznovanjem, kot je sedaj predpisan v zakonu
0
gospodarskih prestopkih. Razlog je predvsem hitrost in
ekonomičnost postopka.
V primerjavi z zakonom o gospodarskih prestopkih je novost
tudi v tem, da zakoniti ali statutarni zastopnik (individualni ali
Kolektivni) lahko za zastopanje pooblasti katero drugo osebo.
Ni torej predvideno, da bi lahko tako pooblastilo dal samo
kakšen drug organ (po zakonu o gospodarskih prestopkih je
'o
delavski svet ali drug ustrezen organ upravljanja), ker je
u
Pravljanje (posebej v gospodarskih družbah) sedaj urejeno
Povsem drugače, kot je bilo urejeno v pogojih družbene
'astnine. Ni tudi videti pravega razloga, da bi smel biti zastopnik obdolžene pravne osebe le kakšen njen delavec; lahko je
kdorkoli, pri čemer ima tako obdolžena pravna oseba možnost, da si poišče osebo, za katero meni, da jo bo najbolje in
najbolj kvalificirano zastopala. To osebo bi lahko imenovali
tudi pooblaščenec, vendar zaradi poenostavitve v postopku to
ni predlagano.
f 31. členu
p

o naravi stvari je jasno, da nekdo, ki v kazenskem postopku
nastopa kot priča, ne more biti hkrati zastopnik obdolžene
Pravne osebe.
Zaradi morebitne kolizije interesov je predvideno, da obdolženec ne more biti hkrati zastopnik obdolžene pravne osebe.
'*jema lahko velja v primeru, ko je obdolženec edini član
°bdoižene pravne osebe (na primer edini lastnik družbe
* omejeno odgovornostjo). Tu namreč kolizije interesov ni.
Kadar se pred sodiščem pojavi kot zastopnik obdolžene
Pravne osebe nekdo, ki to ne more biti, je treba predpisati
Postopek za določitev zastopnika. Sodišče najprej pozove
°bdolženo pravno osebo, naj ga določi in o tem v danem roku
obvesti sodišče. V nekaterih primerih obdolžena pravna
°seba tega ne bo mogla storiti, ker nima ustreznega oziroma
*a 'o pristojnega organa (zlasti v manjših gospodarskih druž"ah,
ki jih zastopa samo poslovodja), v drugih pa pristojni
0r
gan tega ne bo (pravočasno) storil. Za oba primera je
Predlagano, da zastopnika določi sodišče. Razlogi so enaki
kot pri določitvi zastopnika izmed članov kolektivnega zaRopstva.
* 32. členu
Zaradi poenostavitve postopka in v izogib težavam, ki bi lahko
nastale zaradi osebnega vročanja pisanj zastopniku obdol*ene pravne osebe, je predlagano, da se mu pisanja vročajo
tako, da se vročajo kar obdolženi pravni osebi. Pri tem se tako
kot v vseh primerih, ko po zakonu o kazenskem postopku ni
Predpisano drugače, za vročanje uporabljajo pravila zakona
o pravdnem postopku in tega ni treba še posebej predpisati
s
tem zakonom.
Poročevalec

K 33. členu
Vseh prisilnih ukrepov, ki so po zakonu o kazenskem
postopku predpisani za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti, za zastopnika obdolžene pravne osebe ni mogoče uporabiti. Zato mora biti posebej predpisano, kateri je tisti ukrep, ki
je za predstavnika obdolžene pravne osebe primeren.
K 34. členu
Logično je, da stroški zastopnika obdolžene pravne osebe
spadajo med stroške kazenskega postopka. Vendar pa se ti
stroški praviloma nebi izplačali vnaprej iz sredstev organa, ki
vodi postopek. Izjema bi bili le stroški zastopnika, ki bi ga
določilo sodišče, ker obdolžena pravna oseba nima organa,
da bi določila drugega zastopnika, njen zakoniti oziroma
statutarni zastopnik pa je v istem kazenskem postopku udeležen kot obdolženec, ali pa njen organ ni pravočasno določil in
obvestil sodišča, kdo je zastopnik obdolžene pravne osebe;
pa še v takem primeru bi bila potrebna najprej ugotovitev, da
izterjava stroškov od obdolžene pravne osebe ni možna, ker
nima sredstev.
K 35. členu
Predlagana določba prvega odstavka je zgolj opozorilna, ker
tudi iz določb zakona o kazenskem postopku smiselno izhaja,
da ima obdolžena pravna oseba lahko zagovornika.
Določbe zakona o kazenskem postopku o obvezni obrambi so
specifične za obdolžence kot fizične osebe in ni videti
potrebe, da bi se uporabljale tudi v postopku zoper pravne
osebe. Zanje se lahko predvideva, da bodo znale same, brez
pomoči sodišča, poskrbeti za dovolj kvalitetno obrambo.
Zaradi možnosti kolizije interesov med obdolžencem in
obdolženo pravno osebo je predlagano, da ne moreta imeti
skupnega zagovornika (enako kot za več obdolžencev po
zakonu o kazenskem postopku).
K 36. členu
■'Obtožni akt (obtožnica, obtožni predlog ali zasebna tožba)
mora biti v primeru, ko je vložen (tudi) zoper obdolženo
pravno osebo, smiselno dopolnjen. Dodani morajo biti
podatki in vsebina, ki je obtožni akt, vložen samo zoper
obdolženca, po naravi stvari nima in zato tudi niso predpisani
z zakonom o kazenskem postopku. Poleg formalno pravilne
označbe obdolžene pravne osebe je to še posebej opis kaznivega dejanja, ki ga je pravna oseba obdolžena in temelj njene
kaznivosti. Seveda pa morajo biti ustrezno prilagojeni tudi
ostali podatki obtožbe, predpisani z zakonom o kazenskem
postopku (zakonska označba kaznivega dejanja po tem
zakonu in obrazložitev glede dejanskega stanja stvari, odločilnih dokazov, navedbe zagovora obdolžene pravne osebe in
stališče tožilca o njeni obrambi).
Zaradi jasnosti poteka glavne obravnave je predlagan določen vrstni red zaslišanja obdolženca in zastopnika obdolžene
pravne osebe ter vrstni red besede strank. Ker je obdolženec
osrednja oseba postopka, je predlagano, da se zasliši pred
zastopnikom obdolžene pravne besede, v besedi strank pa
ima vedno končno besedo, kar je tudi v skladu z zakonom
o kazenskem postopku.
K 38. členu
Čeprav sta že z zakonom o kazenskem postopku obširno i
predpisani oblika in vsebina pisno izdelane sodbe, je
potrebno še posebej predpisati tiste nujne sestavine, ki jih
mora vsebovati sodba, izrečena obdolženi pravni osebi. Predpisati je potrebno seveda le tisto, kar mora taka sodba vsebovati poleg predpisanega za primer, ko je sodba izrečena samo
zoper obdolženo fizično osebo. Poudarek je zlasti na tem, da
mora biti iz vsebine sodbe jasno razvidno, katera pravna
oseba in zaradi katerega kaznivega dejanja je bila obdolžena
in nato obsojena ali oproščena ali pa je bila obtožba zoper njo
zavrnjena.
Že iz določbe zakona o kazenskem postopku, da mora biti
71

obrazložena vsaka točka izreka sodbe, sledi, da mora biti
v obsodilni sodbi poleg samega dejanja obdolžene pravne
osebe obrazložen tudi temelj kaznivosti obdolžene pravne
osebe, njena odgovornost ter vse okoliščine, ki so vplivale na
izbiro in odmero izrečene kazni, na izrek pogojne obsodbe ter
na odločbo o varnostnih ukrepih ali odvzemu premoženjske
koristi. Posebna določba o vsebini obrazložitve obsodilne
sodbe, izrečene obdolženi pravni osebi, zato v tem zakonu ni
potrebna.
K 39. členu
Po petem odstavku 390. člena predloga zakona o kazenskem
postopku je predvidena možnost delne razveljavitve sodbe
sodišča prve stopnje, kadar je to možno brez škode za pravilno razsojo. Tu predlagana določba hoče povedati, da je ob
enakem pogoju mogoče razveljaviti tudi sodbo samo zoper
obdolženo pravno osebo ali samo zoper obdolženca. Predlagana rešitev je tudi v skladu z načelom, da je postopek samo
zoper pravno osebo praviloma enoten s postopkom zoper
obdolženca, kar pa ni nujno. Določba tega člena je predlagana ravno zato, da načelo (sicer omejene) enotnosti
postopka zoper obdolženo pravno osebo in obdolženca ne bi
bilo razumljeno kot da je v primeru razveljavitve sodbe zoper
obdolženca vedno treba razveljaviti tudi sodbo zoper obdolženo pravno osebo.
K 40. členu
Predvidevati je mogoče, da bodo obdolžene pravne osebe ob
uvedbi kazenskega postopka zaradi kasnejšega onemogočanja ali otežitve izvršitve kazni odvzema premoženja ali odvzema premoženjske koristi začele odtujevati (na primer brezplačno) ali obremenjevati (na primer z zastavami ali hipotekami) svoje premoženje. Zato je predlagan poseben ukrep,
s katerim bi bilo možno tako ravnanje preprečiti, podobno kot
v primeru poskusa dolžnikov, da upnikom preprečijo ali
znatno otežijo izterjavo terjatev. Namen je mogoče doseči
z enakimi ukrepi, kot v postopku zavarovanja terjatev po
zakonu o izvršilnem postopku (predhodne iz začasne
odredbe), s tem da so materialnopravni pogoji enaki, postopek pa je prilagojen situaciji v kazenskem postopku. Zato je
predlagana smiselna uporaba določb zakona o izvršilnem
postopku, glede sestave sodišča in pritožbe pa določb 108. i
člena zakona o kazenskem postopku (kot pri zavarovanju
premoženjskopravnih zahtevkov).
V drugem odstavku je predlagan ukrep, s katerim bi bilo |
mogoče obdolženi pravni osebi preprečiti ponovitev kaznivega dejanja ali dokončanje poskušenega kaznivega dejanja
ali storitev dejanja, s katerim grozi, torej ravnanje, ki ga je
možno obdolžencu preprečiti s priporom, ki seveda zooer

pravno osebo pojmovno ni mogoč. V tem primeru so poQ°f3
za izrek ukrepov drugačni, kot v primeru po 1. odstavku teg
člena, poleg tam navedenih ukrepov pa je predlagane
začasna prepoved opravljanja ene ali več določenih dejavnosti (kar lahko obsega tudi popolno prepoved obratovanji
Postopek za njihovo izrekanje je enak kot po prvem odstavi
K 41. členu
V razmerju do zakona o kazenskem postopku ureja ta predM
zakona samo tiste posebnosti postopka, ki v zakonu o kaz^'
skem postopku niso urejene, ker v njem ni predvideno,
bodo kot obdolženci v postopku sodelovale pravne oseb*
Predlagano je, da se bodo določbe zakona o kazenske*"
postopku uporabljale smiselno, saj jih za pravne osebe W
večkrat ni mogoče uporabiti neposredno, ker se nanašajo
fizične osebe. Če je uporaba posameznih določb zakon'
o kazenskem postopku (na primer o stvarni in krajevni pri*11 *
nosti, o sestavi sodišča, o rednih in izrednih pravnih sredstt ",
o skrajšanem postopku) odvisna od določenih procesi
predpostavk (na primer od vrste in višine zagrožene kazn1,
pomeni, da se v postopku zoper pravno osebo upošteval
tiste predpostavke, ki se upoštevajo v postopku zoper svf
rilca. To velja tudi takrat, kadar teče postopek samo zop°
pravno osebo.
K 42. členu
V prvem odstavku 390. člena kazenskega zakonika RepubW
Slovenije je predvidena nadaljnja veljavnost nekaterih Ml"
vih dejanj iz XIV. poglavja kazenskega zakona Repu®'*.
Slovenije, ki so storjena na škodo družbene lastnine,a
veljavnost je predvidena v prehodni določbi kazenskega Z *
nika Republike Slovenije, ker bodo ta kazniva dejanja s Prenie.
han jem družbene lastnine in končanimi postopki v zvezi z
nim oškodovanjem tudi sama ugasnila. Omenjena kazn>
dejanja iz kazenskega zakona Republike Slovenije so tak-5"'
da so lahko storjena tudi v korist, v imenu ali na račun pra*ti/tj
osebe, zato je s prehodno določbo tega člena predlagana
uveljavitev odgovornosti pravnih oseb za navedena kazn*
dejanja. Zagrožene kazni se uravnavajo glede na določbo <■
člena tega zakona.
K 43. členu
Predlagana uveljavitev tega zakona je skladna s prema*- ,
uveljavitvijo kazenskega zakonika Republike Slovenije. ' ..
če bo zakon o odgovornosti pravnih oseb sprejet kasn*l
lahko stopi v veljavo na isti dan kot kazenski zakonik PeP^
blike Slovenije, saj je tkim. vacatio legis lahko krajši, koti6
kazenski zakonik.
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Predlog ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU - EPA 287 - DRUGA
OBRAVNAVA
RePuljlike Slovenije je na 70. seji, dne 17. februarja
1994 določila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU,
W vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
]*■ seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 8. 10.
1993 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
v
|ada
n|

Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovka Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu za pravosodje.

j^edlog zakona o kazenskem postopku
pR

vi del

(3) Obdolženec se ni dolžan zagovarjati in odgovarjati na
vprašanja, če pa se zagovarja, ni dolžan izpovedati zoper sebe
ali svoje bližnje ali priznati krivde.

Sp

L0Šne določbe

'•p09lav|e

6. člen

ŽELJNA NAČELA

(1) Kazenski postopek teče v slovenskem jeziku.
1. člen

!^Ja *ak°n določa pravila, ki naj zagotovijo, da se nihče, ki je
W«n ' ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa izreče
na ® ska sankcija ob pogojih, ki jih določa kazenski zakon, in
Podlagi zakonitega postopka.
preden se izda pravnomočna sodba, sme biti obdolženec
sv
in v svojih pravicah samo ob pogojih,
ki lihn6določa
? vv svoji
°i'taprostosti
prostosti
zakon.
2. člen
Ka>
0 sar,
* zat^0m
kcijo sme izreči storilcu kaznivega dejanja samo
us,anov| eno
a
Sd® in
■ izvede
] zakonu.
pristojno sodišče v postopku, ki se
po tem
3. člen
r

(jQ?. ri® obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega,
njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo.
4. člen
6

Sf ' '' i® vzeta prostost, mora biti v maternem jeziku ali
nj
N H's,ki gaakrazume, takoj obveščena o razlogih za odvzem
C? da
i T °i mora biti poučena, da ni dolžna ničesar
lika i'' 'ma pravico do takojšnje pravne pomoči zagovorH9®'. ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ
l^iblijf10 zab,ev0 dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njene
5. člen

(2) Če je pri sodišču v skladu z ustavo v uradni rabi tudi jezik
italijanske ali madžarske narodne skupnosti, lahko na način,
določen z zakonom, kazenski postopek teče tudi v jeziku te
narodne skupnosti.
7. člen
(1) Tožbe, pritožbe in druge vloge se podajajo sodišču v slovenskem jeziku.
(2) Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, lahko pripadniki teh narodnih skupnosti podajajo vloge v italijanskem oziroma madžarskem
jeziku, če je pri sodišču jezik te narodne skupnosti v uradni
rabi.
(3) Tujec, ki mu je vzeta prostost, ima pravico podajati sodišču
vloge v svojem jeziku, v drugih primerih pa tuji državljani
lahko podajajo vloge v svojem jeziku samo ob pogoju vzajemnosti.
8. člen
(1) Stranke, priče in drugi udeleženci v postopku imajo pravico uporabljati pri preiskovalnih in drugih sodnih dejanjih ali
na glavni obravnavi svoj jezik, če sodno dejanje oziroma
glavna obravnava ne teče v jeziku teh oseb, je treba zagotoviti
ustno prevajanje tistega, kar oni oziroma drugi govorijo, ter
listin in drugega pisnega dokaznega gradiva.
(2) O pravici do prevajanja je treba osebe iz prejšnjega
odstavka poučiti; te se lahko odpovedo prevajanju, če znajo
jezik, v katerem teče postopek. V zapisnik je treba zapisati, da
so bile poučene in kaj so izjavile.
(3) Prevaja sodni tolmač.
9. člen

kjj Obdolžencu
se mora že pri prvem zaslišanju povedati,
r a
®9 dejanja je obdolžen in kaj je podlaga za obdolžitev.

(1) Vabila, odločbe in druga pisanja pošilja sodišče v slovenskem jeziku.

encu
^d^°!?
mora omogočiti,inda
izjavi ovsa
vsehdejstva
dejstvih
(uLKa,°Kazih. Ki gaseobremenjujejo,
dasenavede
in
*®. ki so mu v korist.

(2) Če je pri sodišču v uradni rabi tudi jezik italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti, vroča sodišče v tem jeziku
pisanja osebam, ki so pripadniki te narodne skupnosti in so

^"oieva/ec
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v postopku uporabljali ta jezik. Te osebe se tej pravici lahko
odpovedo. Odpoved je treba zapisati v zapisnik.

postopku, morajo po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva
pomembna za izdajo zakonite odločbe.

(3) Osebi, ki ji je vzeta prostost, se vroči tudi prevod pisanj iz
prvega odstavka tega člena v jeziku, ki ga uporablja
v postopku, če se po drugem odstavku prejšnjega člena tega
zakona ni odpovedala pravici do prevajanja.

(2) Enako pazljivo morajo preizkusiti in ugotoviti tako dejsNJ
ki obdolženca obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so i"
v korist.
18. člen

10. člen
(1) Nihče ne sme biti preganjan in kaznovan zaradi kaznivega
dejanja, za katero je bil s pravnomočno sodno odločbo oproščen ali obsojen ali je bil kazenski postopek zoper njega
pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena.
(2) Pravnomočna sodna odločba se
_ sme spremeniti
v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi samo v obsojenčevo
korist.
11. člen
Prepovedano je izsiljevati od obdolženca ali kakšnega drugega udeleženca v postopku priznanje oziroma kakšno drugo
izjavo.
12. člen
(1) Obdolženec ima pravico, da se brani sam ali s strokovno
pomočjo zagovornika, ki si ga izbere sam izmed odvetnikov.
(2) Če si obdolženec ne vzame zagovornika sam, mu ga
postavi sodišče, kadar je to določeno s tem zakonom, da se
zagotovi njegova obramba.
(3) Obdolžencu se mora zagotoviti primeren čas in možnosti
za pripravo obrambe.

(1) Pravica sodišča in državnih organov, ki sodelujejo v kaz>j
skem postopku, da presojajo, ali je podano kakšno dejsttf'
ne, ni vezana na nobena posebna formalna dokazna pravu«
ne z njimi omejena.
bil
(2) Sodišče ne sme opreti sodne odločbe na dokaze, kiraso
pridobljeni s kršitvijo ustavno določenih človekovih P r>d
y!L
temeljnih svoboščin, kot tudi ne na dokaze, ki so bili P „
Ijeni s kršitvijo določb kazenskega postopka in je zanje v
zakonu določeno, da se sodna odločba nanje ne more op'nw.
ali ki so bili pridobljeni na podlagi takega nedovolj®
dokaza.
19. člen
(1) Kazenski postopek se uvede na zahtevo upraviče0^
tožilca.
(2) Za dejanja, za katera se storilec preganja po uradni
nosti, je upravičeni tožilec državni tožilec, za dejanj*z
katera se preganja na zasebno tožbo, pa je upravičeni t°
zasebni tožilec.
(3) Če državni tožilec spozna, da ni razlogov za uvedbo' o>'
nadaljevanje kazenskega postopka, lahko stopi na
mesto oškodovanec kot tožilec ob pogojih, ki so dolo
s tem zakonom.
20. člen

13. člen
Kdor je bil neupravičeno obsojen za kaznivo dejanje ali mu je
bila neutemeljno vzeta prostost ima pravico biti rehabilitiran,
pravico do povrnitve škode in druge pravice, ki jih določa
zakon.
14. člen
Obdolženca ali drugega udeleženca v postopku, ki bi iz
nevednosti lahko opustil kakšno dejanje v postopku ali zaradi
tega ne bi izkoristil svojih pravic, pouči sodišče o pravicah, ki
mu gredo po tem zakonu, in o posledicah, če bi dejanje
opustil.
15. člen
Sodišče si mora prizadevati, da se postopek izvede brez
zavlačevanja in da onemogoči kakršnokoli zlorabo pravic, ki
jih imajo udeleženci v postopku.
16. člen
(1) V kazenskem postopku imata obdolženec in tožilec položaj enakopravnih strank, kolikor ta zakon ne določa drugače.
(2) Tožilec mora navesti dejstva, na katera opira svoj zahtevek, in predlagati dokaze, s katerimi ta dejstva dokazuje.
(3) Obdolženec ima pravico navajati dejstva in predlagati
dokaze, ki so mu v korist.
17. člen
(1) Sodišče in državni organi, ki sodelujejo v kazenskem
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Državni tožilec je dolžan začeti kazenski pregon, če je
utemeljen sum, da je storjeno kaznivo dejanje, za kate'
storilec preganja po uradni dolžnosti, kolikor ta zakon
določa drugače.
21. člen
(1) V kazenskem postopku sodijo Sodišča zborno.
(2) Pri okrajnem sodišču sodi sodnik posameznik.
22. člen
Če je predpisano, da ima uvedba kazenskega pos,0fipj
posledico omejitev posameznih pravic, in zakon ne »o J
česa drugega, nastanejo te posledice s pravnomoc" J
obtožnice; pri kaznivih dejanjih, za katera je kot glavna * J
predpisana denarna kazen ali zapor do treh let, pa z dne",^;
je izdana obsodilna sodba, ne glede na to ali je o0
pravnomočna ali ne.
23. člen
(1) Če je uporaba kazenskega zakona odvisna od pred' ^
odločitve o kakšnem pravnem vprašanju, za katero I
stojno sodišče v kakšnem drugem postopku ali kakše"
državni organ, lahko sodišče, ki sodi v kazenski zadevi,
odloči tudi o tem vprašanju po določbah, ki veljajo za
vanje v kazenskem postopku. Odločitev kazenskega f
o takem pravnem vprašanju pa ima učinek samo za ka
zadevo, ki jo to sodišče obravnava.
(2) Če je o takem predhodnem vprašanju že odločilo so*^
v kakšnem drugem postopku ali je o njem odločil kakšen
poroČev$

državni organ, taka odločba ne veže kazenskega sodišča
glede presoje vprašanja, ali je bilo določeno kaznivo dejanje
storjeno ali ne.

v senatu, ki ga sestavlja pet sodnikov, če pa je zahteva vložena
zoper odločbo senata vrhovnega sodišča, pa odloča o tem
senat, ki ga sestavlja sedem sodnikov.
2. Krajevna pristojnost

"■Poglavje
26. člen

PRISTOJNOST SODIŠČ
Stvarna pristojnost In sestava sodiič
24. člen
Sodišča sodijo v kazenskih zadevah v mejah svoje stvarne
pristojnosti, ki jo določa zakon.
25. člen
1

( ) Na prvi stopnji:
U sodijo okrožna sodišča o kaznivih dejanjih, za katera je
• zakonu predpisana kazen zapora petnajstih ali več let,
j' senatih, ki jih sestavljajo dva sodnika in trije sodniki porot"'ki,
o kaznivih dejanjih, za katera je predpisana milejša kazen
n
o kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime, storjenih
s liskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega
Obveščanja, pa v senatih, ki jih sestavljajo en sodnik in dva
sodnika porotnika;
2) sodi sodnik posameznik pri okrajnem sodišču o kaznivih
dejanjih, za katera je kot glavna kazen predpisana denarna
Kazen ali kazen zapora do treh let;
3
) je sodnik posameznik pri okrajnem sodišču v postopku
0
izrednih pravnih sredstvih ter v posebnih postopkih pristojen tudi za naslednja procesna dejanja, za katera je sicer po
določbah tega zakona pristojen predsednik senata ali senat iz
sestega
odstavka tega člena:
a
) da odloči o zahtevi za obnovo kazenskega postopka (prvi
odstavek 410. člena);
p) da zavrže zahtevo za izredno omilitev oziroma poda pred'og vrhovnemu sodišču (tretji in četrti odstavek 417. člena);
o) da zavrže zahtevo za varstvo zakonitosti (drugi odstavek
J20. člena);
') da odloči o spremembi varnostnih ukrepov (drugi odstavek
<94. člena);
d) da odloči o preklicu pogojne obsodbe (tretji in četrti odstavek 504. člena);
®) da odloči o izbrisu obsodbe (peti odstavek 509. člena);
'' da odloči o prenehanju varnostnih ukrepov (četrti odstavek
511. člena).

(1) Krajevno pristojno je praviloma sodišče, na katerega
območju je bilo kaznivo dejanje storjeno ali poskušeno.
(2) Zasebna tožba se lahko vloži tudi pri sodišču, na katerega
območju ima obdolženec stalno ali začasno prebivališče.
(3) Če je bilo kaznivo dejanje storjeno ali poskušeno na
območjih raznih sodišč ali na meji teh območij ali če je
negotovo, na katerem območju je bilo storjeno ali poskušeno,
je pristojno tisto sodišče, ki je na zahtevo upravičenega
tožilca prvo začelo postopek; če se postopek še ni začel, pa
sodišče, pri katerem je bila najprej zahtevana uvedba postopka.
27. člen
Če je bilo kaznivo dejanje storjeno na domači ladji ali na
domačem letalu medtem, ko je bila ladja v domačem pristanišču oziroma ko je bilo letalo na domačem letališču, je
pristojno sodišče, na katerega območju je pristanišče oziroma letališče. V drugih primerih, ko je bilo kaznivo storjeno
na domači ladji ali na domačem letalu, pa je pristojno sodišče,
na katerega območju je domovno pristanišče ladje oziroma
domovno letališče letala, ali sodišče, na katerega območju je
domače pristanišče oziroma letališče, kjer se ladja oziroma
letalo prvič ustavi.
28. člen
(1) Če je bilo kaznivo dejanje storjeno s tiskom, je pristojno
sodišče, na katerega območju je bil spis natisnjen. Če ta kraj
ni znan ali če je bil spis natisnjen v tujini, je pristojno sodišče,
na katerega območju se tiskani spis razširja.
(2) Če je po zakonu odgovoren pisec spisa, je pristojno tudi
sodišče kraja, v katerem ima pisec stalno prebivališče, ali
sodišče kraja, v katerem se je pripetil dogodek, na katerega se
spis nanaša.

(2) Na drugi stopnji sodijo višja sodišča v senatih, ki jih
Ustavljajo trije sodniki.

(3) Določbe prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljajo
tudi v primeru, če sta bila spis ali izjava objavljena po radiu ali
televiziji.

(3) Na tretji stopnji sodi vrhovno sodišče v senatu, ki ga
Sestavlja pet sodnikov.

29. člen

(4) Dejanja v preiskavi opravlja preiskovalni sodnik okrožnega
sodišča, preiskovalna dejanja v postopku pred okrajnim
sodiščem pa opravlja sodnik posameznik tega sodišča.

(1) Če kraj storitve kaznivega dejanja ni znan ali če je ta kraj
zunaj ozemlja Republike Slovenije, je pristojno sodišče, na
katerega območju ima obdolženec stalno ali začasno prebivališče.

(5) Predsednik sodišča in predsednik senata odločata v primerih, ki so določeni v tem zakonu.
) V senatu, ki ga sestavljajo trije sodniki, odločajo okrožna
sodišča o pritožbah zoper sklepe preiskovalnega sodnika
okrožnega in sodnika posameznika okrajnega sodišča, kadar
opravlja preiskovalna dejanja, in zoper druge sklepe, če je
'ako določeno v tem zakonu, odločajo na prvi stopnji zunaj
Sjlavne obravnave, izvajajo postopek in izdajajo sodbe po
določbah
515. člena tega zakona ter dajejo predloge v primer
'h, ki so določeni v tem ali v kakšnem drugem zakonu.
(?) O zahtevi za izredno omilitev kazni odloča vrhovno sodišče
senatu, ki ga sestavljajo trije sodniki.

v

I®) O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča vrhovno sodišče
Poročevalec

(2) Če je sodišče, na katerega območju ima obdolženec stalno
ali začasno prebivališče že začelo postopek, ostane pristojno,
čeprav se je zvedelo za kraj storitve kaznivega dejanja.
(3) Če ni znan kraj storitve kaznivega dejanja in tudi ne stalno
ali začasno prebivališče obdolženca ali če sta oba zunaj
ozemlja Republike Slovenije, je pristojno sodišče, na katerega
območju je bil obdolženec prijet ali se je sam naznanil.
30. člen
Če je kdo storil kazniva dejanja v Republiki Sloveniji in v tujini,
je pristojno sodišče, ki je pristojno za kaznivo dejanje, storjeno v Republiki Sloveniji.
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31. člen

35. člen

Če se po določbah tega zakona ne da dognati, katero sodišče
je krajevno pristojno, določi vrhovno sodišče eno od stvarno
pristojnih sodišč, pred katerim naj se izvede postopek.

(1) Skupno neposredno višje sodišče, lahko določi za postopek drugo stvarno pristojno sodišče na svojem območju, če je
očitno, da se bo tako lažje izvedel postopek, ali če so za to
drugi tehtni razlogi.

3. Združitev in izločitev postopka

(2) Sklep po prejšnjem odstavku člena lahko izda sodišče na
predlog preiskovalnega sodnika, sodnika posameznika a"
predsednika senata ali pa na predlog obdolženca, oškodovanca, zasebnega tožilca ali državnega tožilca, ki je pristojen
za postopek pred sodiščem, ki odloča o prenosu krajevne
pristojnosti, če teče kazenski postopek na zahtevo državnega
tožilca.

32. člen
(1) Če je ista oseba obdolžena več kaznivih dejanj in je za
nekatera od njih pristojno okrajno sodišče, za druga pa
okrožno sodišče, je pristojno okrožno sodišče; če so pristojna
sodišča iste vrste je pristojno tisto sodišče, ki je na zahtevo
upravičenega tožilca prvo začelo postopek, če se postopek še
ni začel, pa sodišče, pri katerem je bila najprej zahtevana
uvedba postopka.

S. Posledice nepristojnosti in spor o pristojnosti

(2) Po prejšnjem odstavku se določi pristojnost tudi v primeru,
če je obenem tudi oškodovanec storil kaznivo dejanje proti
obdolžencu.

(1) Sodišče mora paziti na svojo stvarno in krajevno pristojnost. Brž ko zapazi, da ni pristojno, se izreče za nepristojno in
pošlje po pravnomočnosti sklepa zadevo pristojnemu sodišču.

(3) Za sostorilce je praviloma pristojno sodišče, ki je kot
pristojno za enega od njih prvo začelo postopek.
(4) Sodišče, ki je pristojno za storilce kaznivega dejanja, je
praviloma pristojno tudi za udeležence, prikrivalce, tiste, ki so
pomagali storilcu po kaznivem dejanju in za tiste, ki niso
naznanili, da se pripravlja kaznivo dejanje, oziroma niso naznanili kaznivega dejanja ali storilca.
(5) V vseh primerih iz prejšnjih odstavkov se izvede praviloma
enoten postopek in se izda ena sama sodba.
(6) Sodišče lahko odloči, naj se izvede enoten postopek in
izda ena sama sodba tudi v primeru, če je več oseb obdolženih za več kaznivih dejanj, vendar samo tedaj, če je med
storjenimi kaznivimi dejanji medsebojna zveza in če so
podani isti dokazi. Če je za nekatera od teh kaznivih dejanj
pristojno okrožno sodišče, za druga pa okrajno sodišče, se
sme izvesti enoten postopek samo pred okrožnim sodiščem.
(7) Sodišče lahko odloči, naj se izvede enoten postopek in
izda ena sama sodba, če pred istim sodiščem tečejo ločeno
postopki zoper isto osebo za več kaznivih dejanj ali zoper več
oseb za isto kaznivo dejanje.
(8) O združitvi postopka odloča sodišče, ki je pristojno za
enoten postopek. Zoper sklep, s katerim je sodišče odredilo
združitev postopka, ali zavrnilo predlog za združitev
postopka, ni pritožbe.
33. člen
(1) Sodišče, ki je pristojno po prejšnjem členu, lahko do
konca glavne obravnave iz tehtnih razlogov ali zaradi smotrnosti odloči, da se postopek o posameznih kaznivih dejanjih
ali zoper posamezne obdolžence izloči in dokonča posebej,
ali pa odstopi drugemu pristojnemu sodišču.
(2) Zoper sklep, s katerim je sodišče odredilo izločitev
postopka ali zavrnilo predlog za izločitev postopka, ni pritožbe.
4. Prenos krajevne pristojnosti
34. člen
(1) Če pristojno sodišče iz pravnih ali stvarnih razlogov ne
more postopati, mora to sporočiti neposredno višjemu
sodišču, ki določi drugo pristojno sodišče na svojem območju.
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
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36. člen

(2) Če okrožno sodišče ugotovi med glavno obravnavo, da j0
za sojenje pristojno okrajno sodišče, ne pošlje zadeve tem"
sodišču, temveč izvede postopek samo in izda odločbo.
(3) Ko postane obtožnica pravnomočna, se sodišče ne more
več izreči za krajevno nepristojno in tudi stranke ne morejo
več uveljavljati ugovora krajevne nepristojnosti.
(4) Nepristojno sodišče mora opraviti tista procesna dejanj«'
ki bi jih bilo nevarno odlašati.
37. člen
(1) Če sodišče, kateremu je bila zadeva odstopljena kot pristojnemu sodišču, misli, da je pristojno sodišče, ki mu j®
zadevo odstopilo, ali kakšno drugo sodišče, sproži postopek
da se odloči o sporu o pristojnosti.
(2)'Če je na pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopni6,
s katero se je to izreklo za nepristojno, odločilo sodišče drug®1
stopnje, je glede pristojnosti vezano na to odločbo tud
sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena, če je sodišče drug®1
stopnje pristojno za odločanje o sporu o pristojnosti med tem
sodišči.
38. člen
(1) O sporu o pristojnosti med sodišči odloča skupno nep°*
sredno višje sodišče.
(2) Pri odločanju o sporu o pristojnosti lahko sodišče
po uradni dolžnosti odloči o prenosu kajevne pristojnosti, c®
so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 35. člena tega zakon®
(3) Zoper sklep, s katerim sodišče odloči o sporu o pristojnosti ali o prenosu krajevne pristojnosti, ni pritožbe.
(4) Dokler se ne odloči o sporu o pristojnosti med sodiš^
mora vsako od njih opravljati tista procesna dejanja, ki bi j|n
bilo nevarno odlašati.
III. poglavje
IZLOČITEV
39. člen

(

Sodnik oziroma sodnik porotnik ne sme opravljati sodnih
dolžnosti:
j ,
1) če je s kaznivim dejanjem oškodovan;
poročevalk

ft k je z obdolžencem, njegovim zagovornikom, tožilcem,
oškodovancem, njihovim zakonskim zastopnikom ali pooJ'aščencem v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti ali
*"fnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranci
vrsti do četrtega kolena ali v svaštvu do drugega kolena;
J
lie je z obdolžencem, njegovim zagovornikom, tožilcem ali
oškodovancem v razmerju skrbnika, oskrbovanca, posvojitelj posvojenca, rejnika ali rejenca;
ce je v isti kazenski zadevi opravljal preiskovalna dejanja,
1,1
je sodeloval pri odločanju o ugovoru zoper obtožnico
oziroma
o zahtevi predsednika senata po 269. ali 282. členu
e
9a zakona, ali če je kot sodnik za mladoletnike vodil pripravami postopek, ali če je sodeloval v postopku kot tožilec,
govornik, zakonski zastopnik ali pooblaščenec oškodovanca oziroma tožilca, ali če je bil zaslišan kot priča ali kot
izvedenec;
*) če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe nižjega
Sodišča ali je pri istem sodišču sodeloval pri izdaji odločbe, ki
izpodbija s pritožbo ali z zahtevo za varstvo zakonitosti;
"J so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.'
,
40. člen
'j) Brž ko sodnik ali sodnik porotnik zve za kakšen razlog
, *J|8 izločitve iz 1. do 5. točke prejšnjega člena, mora preneati z vsakim delom v tej zadevi in to sporočiti predsedniku
nit a a' k' mu d°l°či namestnika. Če gre za izločitev predsed.' sodišča, si ta določi namestnika sam izmed sodnikov
®9a sodišča, če to ni mogoče, pa zahteva od predsednika
'Posredno višjega sodišča, naj mu določi namestnika.
jj•) sodnik ali sodnik porotnik misli, da so podane kakšne
"9e okoliščine, ki opravičujejo njegovo izločitev (6. točka
£ "Isnjega člena), sporoči to predsedniku sodišča, ki odloči
izločitvi.
Do odločitve o izločitvi sme opravljati samo tista
lanja. ki bi jih bilo nevarno odlašati.
41. člen
I ) Izločitev lahko zahtevajo tudi stranke.
1

s,r

anka mora zahtevati izločitev sodnika ali sodnika porotL n®. brž ko zve za razlog izločitve, vendar najpozneje do
ca glavne obravnave.
Izločitev sodnika višjega sodišča lahko zahteva stranka
Pritožbi ali v odgovoru na pritožbo.
jjj) Stranka
more zahtevati izločitev le poimensko določenega
a
anjk
ali sodnika porotnika, ki postopa v zadevi, oziroma
Qn
ika višjega sodišča.
jjjj8IStranka mora v zahtevi navesti okoliščine, zaradi katerih
y J. da je podana kakšna zakonska podlaga za izločitev,
zahtevi za izločitev ne more znova navajati razlogov, ki jih je
e
'javljala že v prejšnji zahtevi, ki pa je bila zavrnjena.
42. člen
Za

!»L?
^tevi za izločitev iz prejšnjega člena odloči predsednik
u
<Jišča.
je zahtevana izločitev predsednika sodišča ali predsed1*8 sodišča in sodnika ali sodnika porotnika, odloči o izločiv Predsednik neposredno višjega sodišča; če pa je zahteva izločitev predsednika vrhovnega sodišča, odloči o izloči°očna seja tega sodišča.
Preden se izda sklep o izločitvi, je treba dobiti izjavo
panika, sodnika porotnika oziroma predsednika sodišča, po
"sbi pa se opravijo tudi druge poizvedbe.
p! Zoper sklep, s katerim se ugodi zahtevi za izločitev, ni
IjL^be. Sklep, s katerim se zahteva za izločitev zavrne, se
Po 0 izpodbija s posebnč pritožbo; če je bil tak sklep izdan
Možitvi obtožbe, pa samo v pritožbi zoper sodbo.
*°roČevalec

(5) Če je stranka ravnala v nasprotju s četrtim ali petim
odstavkom prejšnjega člena, se zahteva v celoti oziroma
delno zavrže. Zoper sklep, s katerim se zahteva zavrže, ni
pritožbe. Sklep, s katerim se zahteva zavrže, izda predsednik
sodišča, na glavni obravnavi pa senat, in pri odločanju o njem
lahko sodeluje sodnik, katerega izločitev je zahtevana.
43. člen
Ko sodnik ali sodnik porotnik zve, da je zahtevana njegova
izločitev, mora takoj prenehati z vsakim nadaljnjim delom
v tisti zadevi; če gre za izločitev iz 6. točke 39. člena tega
zakona, pa sme do odločitve o zahtevi opravljati samo tista
dejanja, ki bi jih bilo nevarno odlašati.
44. člen
(1) Določbe o izločitvi sodnikov in sodnikov porotnikov se
uporabljajo smiselno tudi za državne tožilce in osebe ki so po
zakonu o državnem tožilstvu upravičene zastopati državnega
tožilca v postopku, zapisnikarje, tolmače in strokovnjake in pa
izvedence, če ni zanje določeno kaj drugega (249. člen).
(2) O izločitvi državnega tožilca in pomočnika državnega
tožilca odloči vodja državnega tožilstva. O izločitvi vodje
državnega tožilstva odloči vodja neposredno višjega državnega tožilstva. O izločitvi generalnega državnega tožilca
Republike Slovenije odloči minister za pravosodje.
(3) O izločitvi zapisnikarjev, tolmačev, strokovnjakov in izvedencev odloča senat, predsednik senata ali sodnik.
(4) Kadar opravljajo pooblaščene uradne osebe organa za
notranje zadeve pipiskovalna dejanja na podlagi tega zakona,
odloča o njihovi izločitvi preiskovalni sodnik. Če sodeluje pri
njih zapisnikar, pa odloča o njegovi izločitvi uradna oseba, ki
opravlja dejanja.
IV. p o g I a v | e
DRŽAVNI TOŽILEC
45. člen
(1) Glavna pravica in glavna dolžnost državnega tožilca je
preganjanje storilcev kaznivih dejanj.
(2) Glede kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po
uradni dolžnosti, je državni tožilec pristojen:
1) da ukrene, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem kaznivih
dejanj in izsleditvijo storilcev ter za usmerjanje predkazenskega postopka;
2) da zahteva preiskavo;
3) da vloži in zastopa obtožnico oziroma obtožni predlog pred
pristojnim sodiščem;
4) da vlaga pritožbe zoper nepravnomočne sodne odločbe in
izredna pravna sredstva zoper pravnomočne sodne odločbe.
(3) Državni tožilec opravlja tudi druga dejanja, ki so določena
v tem zakonu.
(4) Državni tožilec ima v kazenskem postopku kot stranka
enake pravice kot obdolženec, razen tistih, ki jih ima kot
državni organ.
46. člen
Državni tožilec je pristojen za postopek pred ustreznim sodiščem v skladu z zakonom o državnem tožilstvu.
47. člen
Krajevna pristojnost državnega tožilca se določa po določbah, ki veljajo za pristojnost sodišča tistega območja, za
katero je tožilec postavljen.
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48. člen
Če bi bilo nevarno odlašati, opravi procesna dejanja tudi
nepristojen državni tožilec, mora pa to takoj sporočiti pristojnemu državnemu tožilcu.
49. člen
Državni tožilec opravlja vsa procesna dejanja, za katera je po
zakonu upravičen, sam ali po osebah, ki so po zakonu
o državnem tožilstvu upravičene, da ga zastopajo v kazenskem postopku.
50. člen
O sporih o pristojnosti med državnimi tožilci odloča skupni
neposredno višji državni tožilec.
51. člen
Državni tožilec lahko odstopi od pregona do konca glavne
obravnave pred sodiščem prve stopnje, pred višjim sodiščem
pa v primerih, ki so določeni v tem zakonu.
V. p o g I a v | e
OŠKODOVANEC IN ZASEBNI TOŽILEC
52. člen
(1) Za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja na
predlog ali na zasebno tožbo, je treba predlog podati oziroma
zasebno tožbo vložiti v treh mesecih od dneva, ko je upravičenec zvedel za kaznivo dejanje in storilca.
(2) Če je tožilec vložil zasebno tožbo zaradi kaznivega dejanja
razžalitve, sme obdolženec do konca glavne obravnave tudi
po preteku roka iz prejšnjega odstavka vložiti tožbo zoper
tožilca, ki je razžalitev vrnil (nasprotno tožbo). V takem primeru izda sodišče eno samo sodbo.
53. člen
(1) Predlog se poda pri državnem organu, ki je upravičen
sprejeti kazensko ovadbo (146. člen), zasebna tožba pa se
vloži pri pristojnem sodišču.
(2) Če je oškodovanec sam podal kazensko ovadbo, ali predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku, se šteje, da je s tem podal tudi predlog za
pregon.
(3) Če je oškodovanec podal kazensko ovadbo ali predlog za
pregon, med postopkom pa se ugotovi, da gre za kaznivo
dejanje, za katero se storilec preganja na zasebno tožbo, se
šteje ovadba oziroma predlog za pravočasno zasebno tožbo,
če je podana v roku, ki je predpisan za zasebno tožbo.
Pravočasno vložena zsebna tgožba pa se šteje za pravočasen
predlog oškodovanca, če se med postopkom ugotovi, da gre
za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja na predlog.
54. člen
(1) Za mladoletnike in osebe, ki jim je popolnoma vzeta
poslovna sposobnost, poda predlog oziroma vloži zasebno
tožbo njihov zakoniti zastopnik.
(2) Mladoletnik, ki je dopolnil šestnajst let, lahko sam poda
predlog ali vloži zasebno tožbo.
55. člen
Če oškodovanec ali zasebni tožilec umre medtem, ko teče rok
za predlog ali zasebno tožbo, ali umre med postopkom, lahko
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njegov zakonec, ali oseba, s katero je živel v zunajzakons
skupnosti, otroci, starši, posvojenci, posvojitelji, bratje ^
sestre v treh mesecih po njegovi smrti podajo predlog, vloM
zasebno tožbo oziroma izjavijo, da nadaljujejo postopek.
56. člen
Če je s kaznivim dejanjem oškodovanih več oseb, se Pre9®J
začne oziroma nadaljuje na predlog oziroma zasebgo ton*
katerekoli od njih.
57. člen
Oškodovanec in zasebni tožilec lahko z izjavo, ki jo po<"'l
sodišču, pred katerim teče postopek, umakneta predlog °
roma zasebno tožbo do konca glavne obravnave. V take
primeru izgubita pravico, da vnovič podata predlog oziro"1
vložita tožbo.
58. člen

•
(1) Če zasebni tožilec ne pride na glavno obravnavo, čepr^j
bil v redu povabljen, ali mu vabila ni bilo mogoče vročit'- *
sodišču ni prijavil "spremembe naslova ali prebivališča
šteje, da je tožbo umaknil.
(2) Predsednik senata dovoli vrnitev v prejšnje stanje zase'
nemu tožilcu, ki iz upravičenega vzroka ni mogel pri"
glavno obravnavo ali pravočasno obvestiti sodišča o sp
membi naslova ali prebivališča, če v osmih dneh po prene"
nju ovire poda prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje.
(3) Po preteku treh mesecev od dneva zamude se ne more i
zahtevati vrnitev v prejšnje stanje.
(4) Zoper sklep, s katerim se dovoli vrnitev v prejšnje stanje-"
pritožbe.
59. člen
(1) Oškodovanec in zasebni tožilec imata pravico opo*0,j
med preiskavo na vsa dejstva in predlagati dokaze, ki
pomembni za to, da se ugotovi kaznivo dejanje, izsledi sto
lec kaznivega dejanja in ugotovijo njuni premoženjskopr3
zahtevki.
(2) Na glavni obravnavi imata pravico predlagati
postavljati obdolžencu, pričam in izvedencem vpraSa%
dajati pripombe in pojasnila glede njihovih izpovedb ter dal
druge izjave in postavljati druge predloge.
(3) Oškodovanec, oškodovanec kot tožilec in zasebni tolK
imajo pravico pregledovati spise in si ogledati dokazne prK ,
mete. Oškodovancu pa se sme odreči pregled spisov, d°
ni zaslišan kot priča.
(4) Preiskovalni sodnik in predsednik senata morata seznan®
oškodovanca in zasebnega tožilca s pravicami, ki jih imata r
prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena.
60. člen
(1) Če državni tožilec spozna, da ni podlage za pregorani,i
kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po " .i
dolžnosti, ali če spozna, da ni podlage za pregon ka,e
'(|t
izmed ovadenih udeležencev, mora to v osmih dneh sp0!.%
oškodovancu in ga poučiti, da lahko začne pregon sam- 0
ravna tudi sodišče, če je državni tožilec odstopil od preg
(2) Oškodovanec ima pravico začeti oziroma nadaljevati Pj
gon v osmih dneh, odkar je prejel sporočilo iz prejšnJ8"
odstavka.
(3) Če državni tožilec umakne obtožnico, sme oškodovan
ki prevzame pregon, vztrajati pri vloženi obtožnici ali pa*'10
novo.
poročevt&

(*) Oškodovanec, ki ni bil obveščen, da državni tožilec ni
začel pregona, sme dati svojo izjavo za nadaljevanje postopka
pred pristojnim sodiščem v treh mesecih od dneva, ko je
državni tožilec zavrgel ovadbo.
(5) Ko državni tožilec oziroma sodišče sporoči oškodovancu,
oa lahko začne pregon, ga v sporočilu pouči tudi, kaj lahko
ukrene za uresničenje te pravice.
(6) Če oškodovanec kot tožilec umre medtem, ko teče rok za
Začetek pregona, ali umre med postopkom, lahko njegov
zakonec oziroma oseba s katero je živel v zunajzakonski
skupnosti, otroci, starši, posvojenci, posvojitelji, bratje in
sestre v treh mesecih po njegovi smrti začnejo pregon oziroma izjavijo, da nadaljujejo postopek.

65. člen
(1) Zasebni tožilec, oškodovanec in oškodovanec kot tožilec
ter njihovi zakoniti zastopniki smejo izvrševati svoje pravice
v postopku tudi po pooblaščencu.
(2) Če teče postopek za kaznivo dejanje, za katero je v zakonu
predpisana kazen zapora nad tri leta, lahko postavi sodišče
oškodovancu kot tožilcu na njegovo zahtevo pooblaščenca,
če je to koristno za postopek in če oškodovanec kot tožilec po
svojih gmotnih razmerah ne more plačati stroškov zastopanja. O zahtevi odloči preiskovalni sodnik oziroma predsednik
senata, pooblaščenca pa postavi predsednik sodišča izmed
odvetnikov.
66. člen

61. člen
(1) če državni tožilec umakne obtožnico na glavni obravnavi,
">°ra oškodovanec takoj izjaviti, ali namerava nadaljevati pregon ali ne. Če oškodovanec ni navzoč na glavni obravnavi,
JePrav je bil v redu povabljen, ali mu vabila ni bilo mogoče
llSS.
t'* ^er sodišču ni prijavil spremembe naslova ali prebiva"sca, se šteje, da ne namerava nadaljevati pregona.
(2) Predsednik senata sodišča prve stopnje dovoli vrnitev
' prejšnje stanje oškodovancu, ki ni bil v redu povabljen ali je
b" v redu povabljen, vendar iz opravičenih razlogov ni mogel
PJJti na glavno obravnavo, na kateri je bila zaradi umika
obtožnice državnega tožilca izdana sodba, s katero je bila
obtožba zavrnjena, če oškodovanec v osmih dneh po prejemu
sodbe prosi za vrnitev v prejšnje stanje in če v tej prošnji izjavi
oa nadaljuje pregon. V tem primeru se razpiše nova glavna
obravnava in s sodbo, izdano na podlagi nove glavne obravnave, razveljavi prejšnja sodba. Če v redu povabljeni oškodojjnec ne pride na novo glavno obravnavo, ostane prejšnja
sodba v veljavi.

Zasebni tožilec, oškodovanec kot tožilec in oškodovanec ter
njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci morajo sporočiti
sodišču vsako spremembo naslova ali prebivališča.
VI. p o g I a v j e
ZAGOVORNIK
67. člen
(1) Obdolženec sme imeti zagovornika ves čas, ko teče kazenski postopek.
(2) Obdolženca je treba pred prvim zaslišanjem poučiti, da
ima pravico vzeti si zagovornika in da je zagovornik lahko
navzoč pri njegovem zaslišanju.

{3) V primerih iz prejšnjega odstavka se uporabijo določbe
"8'jega in četrtega odstavka 58. člena tega zakona.

(3) Zagovornika smejo najeti obdolžencu tudi njegov zakoniti
zastopnik, zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik.

62. člen

(4) Za zagovornika se sme vzeti samo odvetnik, njega pa lahko
nadomestuje odvetniški kandidat. Pred vrhovnim sodiščem
sme biti zagovornik samo odvetnik.

1

j. ) če oškodovanec v zakonskem roku ne začne ali ne nada'luje pregona ali če oškodovanec kot tožilec ne pride na
9javno
obravnavo, čeprav je bil v redu povabljen, ali mu vabila
n
' bilo mogoče vročiti, ker sodišču ni prijavil spremembe
n
aslova ali prebivališča, se šteje, da je odstopil od pregona.

(5) Zagovornik mora predložiti organu, pred katerim teče
postopek, pooblastilo. Obdolženec lahko da zagovorniku
pooblastilo tudi ustno na zapisnik pri organu, pred katerim
teče postopek.

(2) Če oškodovanec kot tožilec ne pride na glavno obravnavo,
oeprav je bil v redu povabljen, se uporabijo določbe drugega
a
° četrtega odstavka 58. člena tega zakona.

68. člen

63. član
1

j ) Oškodovanec kot tožilec ima iste pravice kot državni
•ožilec, razen tistih, ki jih ima državni tožilec kot državni
0r
9an.
2
!lrn
) V postopku, ki teče na zahtevo
a državni tožilec pravico, da do
s

oškodovanca kot tožilca,
konca glavne obravnave
am prevzame pregon in zastopanje obtožbe.
64. člen

(1)
Če je oškodovanec mladoletnik ali oseba, ki ji je popoln
°ma odvzeta poslovna sposobnost, je njegov zakoniti
zastopnik upravičen podajati vse izjave in opravljati vsa dejala, ki jih je po tem zakonu upravičen podajati oziroma oprav'lati oškodovanec.
(2) Oškodovanec, ki je dopolnil šestnajst let, je upravičen sam
Podajati izjave in opravljati procesna dejanja.
Poročevalec

(1) V isti kazenski zadevi zagovornik ne more zagovarjati dveh
ali več obdolžencev.
(2) Posamezen obdolženec ima lahko največ tri zagovornike,
šteje pa se, da je obramba zagotovljena, če v postopku sodeluje eden izmed zagovornikov.
69. član
(1) Zagovornik ne sme biti oškodovanec, zakonec oškodovanca ali tožilca oziroma oseba, s katero oškodovanec ali
tožilec živi v zunajzakonski skupnosti, in ne njihov krvni
sorodnik v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti
do četrtega kolena ali sorodnik po svaštvu do drugega kolena.
(2) Zagovornik tudi ne sme biti, kdor je povabljen kot priča,
razen če je po tem zakonu oproščen dolžnosti pričevanja in
če izjavi, da ne bo pričal, ali če se zagovornik zaslišuje kot
priča v primeru iz 2. točke 233. člena tega zakona.
(3) Zagovornik tudi ne sme biti, kdor je bil v isti zadevi sodnik
ali državni tožilec.
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70. član
(1) Če je obdolženec nem, gluh ali sicer nezmožen, da se sam
uspešno brani, ali če teče zoper njega kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja, za katero je v zakonu predpisana
kazen dvajsetih let zapora, mora imeti zagovornika že pri
prvem zaslišanju.

VII. poglavje
VLOGE IN ZAPISNIKI
75. člen

(2) Obdolženec mora imeti zagovornika takoj, ko je zoper
njega odrejen pripor in ves čas, dokler traja pripor.

(1) Zasebne tožbe, obtožnice in obtožni predlogi oškodovanca kot tožilca, predlogi, pravna sredstva ter druge izjave
ter sporočila se vlagajo pisno ali dajejo ustno na zapisnik.

(3) Obdolženec mora imeti zagovornika ob vročitvi obtožnice
oziroma zasebne tožbe, če gre za kaznivo dejanje iz pristojnosti okrožnega sodišča.

(2) Vloge iz prejšnjega odstavka morajo biti razumljive in
obsegati vse, kar je treba, da se dajo obravnavati, ter podpisane.

(4) Če si obdolženec v primerih obvezne obrambe iz prejšnjih
odstavkov ne vzame zagovornika sam, mu ga predsednik
sodišča postavi po uradni dolžnosti za nadaljnji potek kazenskega postopka do pravnomočnosti sodbe; če pa mu je bila
izrečena kazen zapora dvajsetih let - tudi za postopek
z izrednimi pravnimi sredstvi. Če se obdolžencu po uradni
dolžnosti postavi zagovornik po vložitvi obtožnice, se mu to
sporoči takrat, ko se mu vroči obtožnica. Če ostane obdolženec v primeru obvezne obrambe v postopku brez zagovornika, sam pa si ne vzame drugega zagovornika, mu ga predsednik sodišča, pred katerim teče postopek, postavi po uradni
dolžnosti.
(5) Za zagovornika se lahko postavi samo odvetnik.
71. člen
(1) Namesto postavljenega zagovornika si obdolženec lahko
sam vzame drugega zagovornika. V takem primeru se postavljeni zagovornik razreši.
(2) Postavljeni zagovornik sme samo iz opravičenih razlogov
zahtevati razrešitev.
(3) O razrešitvi zagovornika v primerih iz prvega in drugega
odstavka tega člena odloča pred glavno obravnavo preiskovalni sodnik oziroma predsednik senata, na glavni obravnavi
senat, v pritožbenem postopku pa predsednik senata sodišča
prve stopnje oziroma senat, pristojen za odločanje v postopku
o pritožbi. Zoper ta sklep ni pritožbe.
(4) Predsednik sodišča sme na zahtevo obdolženca ali z njegovo privolitvijo razrešiti postavljenega zagovornika, ki ne
opravlja v redu svoje dolžnosti. Namesto razrešenega zagovornika mu postavi drugega. O razrešitvi zagovornika se
obvesti odvetniška zbornica.

(3) Če ni v tem zakonu drugače določeno, zahteva sodišče od
vložnika vloge, ki je nerazumljiva ali ne obsega vsega, kar I«
treba, da bi se dala obravnavati, naj jo popravi oziroma
dopolni; če tega v danem roku ne stori, sodišče vlogo zavrže(4) V zahtevi za popravek oziroma dopolnitev vloge opozori
sodišče vložnika na posledice, če tega ne bi storil.
76. člen
(1) Vloge, ki se po tem zakonu vročajo nasprotni stranki, sa0
morajo izročiti sodišču v toliko izvodih, kolikor jih je treba z
sodišče in drugo stranko.
(2) Če take vloge niso izročene sodišču v zadostnem številu
izvodov, zahteva sodišče od vložnika, naj v določenem roK"
izroči zadosti izvodov. Če vložnik ne ravna po naroči'"
sodišča, preskrbi sodišče potrebno število izvodov na vložnikove stroške.
77. člen
(1) Sodišče kaznuje z denarno kaznijo zagovornika, pooblaščenca, zakonitega zastopnika, oškodovanca, zasebnega
tožilca ali oškodovanca kot tožilca, če v vlogi ali govoru žal
sodišče ali koga, ki sodeluje v postopku. Denarna kaze"
znaša najmanj eno petino zadnje uradno objavljene PoV"
prečne mesečne neto plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji in največ trikratni znesek te plače. Sklep o kaznovan)"
izda preiskovalni sodnik oziroma senat, pred katerim je bM«
dana žaljiva izjava, če je žalitev zapisana v vlogi, pa sodišče, K
naj o njej odloči. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba. C®
državni tožilec ali tisti, ki ga zastopa, koga žali, se o tem
obvesti pristojni državni tožilec. O kaznovanju odvetnika oziroma odvetniškega kandidata se obvesti odvetniška zbornica(2) Kaznovanje po prejšnjem odstavku ne vpliva na pregon i"
izrek kazni za kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno z žalitvijo-

72. člen

78. člen

Ko je podana zahteva upravičenega tožilca za kazenski pregon oziroma ko preiskovalni sodnik pred izdajo sklepa o preiskavi opravi posamezna preiskovalna dejanja, ima zagovornik
pravico pregledati in prepisati spise in si ogledati zbrane
dokazne predmete.

(1) O vsakem dejanju, ki se opravi v kazenskem postopku, se
sestavi zapisnik sproti, ko se dejanje opravlja; če to f
mogoče, pa neposredno po tem.

73. člen

(2) Zapisnik piše zapisnikar. Le tedaj, če se opravlja hišna aj|
osebna preiskava ali če se opravlja dejanje zunaj uradnin0
prostorov organa in ni mogoče dobiti zapisnikarja, lahko pi®
zapisnik tudi tisti, ki opravlja dejanje.

Če je obdolženec v priporu, si zagovornik lahko z njim prosto
in brez nadzorstva dopisuje in govori.

(3) Zapisnik, ki ga piše zapisnikar, se napravi tako, da tisti,, Kj8
dejanje opravlja, glasno narekuje zapisnikarju, kaj naj zapi'
v zapisnik.

74. člen

(4) Zaslišancu se dovoli, da narekuje odgovore v zapisnik
sam. Ta pravica se mu lahko odreče, če jo zlorablja.

(1) Zagovornik je upravičen storiti v korist obdolženca vse, kar
sme storiti obdolženec sam.

79. člen

(2) Pravice in dolžnosti zagovornika prenehajo, če obdolženec prekliče pooblastilo.

(1) V zapisnik se vpiše: naslov državnega organa, pred katerim se opravlja dejanje, kraj, kjer se opravlja dejanje, dan 'P
ura, ko se je dejanje začelo in končalo, imena in priimK'
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poročevalk
J

"avzoćjh z navedbo, v kakšni lastnosti so navzoči, in kazenska zadeva, v kateri se opravlja dejanje.
(2) Zapisnik mora obsegati bistvene podatke o poteku in
vsebini opravljenega dejanja. Vanj se vpisuje v obliki pripovedovanja le bistvena vsebina danih izpovedb in izjav. Vprašanja
s
e vpijejo v zapisnik samo, če je potrebno, da bi se razumel
od
9ovor, ali če to zahteva tisti, ki je postavil vprašanje. Iz
zapisnika mora biti razvidno, kdo je postavil vprašanje. Ce je
!re
ba, se v zapisnik dobesedno zapišeta vprašanje, ki je bilo
Postavljeno, in odgovor nanj. Če so bili pri dejanju zaseženi
Predmeti ali spisi, je treba to pripomniti v zapisniku, zasežene
'vari pa priključiti zapisniku ali navesti kdo jih hrani.
(3) Pri dejanjih, kot je ogled, hišna ali osebna preiskava ali pa
Prepoznava osebe ali predmetov (240. člen), je treba vpisati
• zapisnik tudi podatke, ki so pomembni glede na naravo
'akega dejanja ali so pomembni za ugotovitev istovetnosti
Posameznih predmetov (opis, mere in velikost predmetov ali
sledov, označbe na predmetih in drugo); če so bile napravice skice, risbe, načrti, zvočni ali slikovni posnetki in
Podobno, je treba to navesti v zapisniku in jih priložiti zapis80. člen
P) Zapisnik se mora pisati v redu: v njem se ne sme nič
Zbrisati, dodati ali spreminjati. Prečrtana mesta morajo ostati
dtljiva.
'2) Vse spremembe, popravki in dodatki se vpišejo na koncu
'aPisnika in jih morajo potrditi tisti, ki zapisnik podpišejo.
81. člen
1

' ) Zaslišenec in tisti, ki morajo biti navzoči pri procesnih
ter stranke, zagovornik in oškodovanec, če so nav°oi, imajo pravico prebrati zapisnik ali zahtevati, da se jim
Prebere. Na to jih mora opozoriti tisti, ki opravlja dejanje,
azapisniku pa se pripomni, ali so bili opozorjeni in ali je bil
Pisnik prebran. Zapisnik se prebere vselej, če ni bilo zapis'karja; to se pripomni v zapisniku.
'i' Zapisnik podpiše zaslišanec. Če obsega zapisnik več
'rani, podpiše zaslišanec vsako stran.

82. člen
(1) Če je v tem zakonu določeno, da se sodna odločba ne
more opirati na izpovedbo obdolženca, priče ali izvedenca,
izda preiskovalni sodnik po uradni dolžnosti ali na predlog
strank sklep, s katerim izloči zapisnike o teh izpovedbah iz
spisov, takoj, najpozneje pa do konca preiskave oziroma
dokler ne da soglasja, da se sme obtožnica vložiti brez preiskave (prvi odstavek 168. člena). Zoper ta sklep je dovoljena
posebna pritožba.
(2) Po pravnomočnosti sklepa se izločeni zapisniki zaprejo
v poseben ovitek in shranijo pri preiskovalnem sodniku
ločeno od drugih spisov, ter jih ni mogoče pregledovati in ne
uporabiti v postopku.
(3) Ko je končana preiskava, kot tudi ko da preiskovalni
sodnik soglasje, da se sme obtožnica vložiti brez preiskave
(prvi odstavek 168. člena), ravna preiskovalni sodnik po
prvem in drugem odstavku tega člena tudi glede vseh obvestil, ki so jih po 147. členu tega zakona dali organom za
notranje zadeve obdolženec in osebe, ki ne smejo biti zaslišane kot priče (233. člen), ki so se v skladu s tem zakonom
odrekle pričevanju (234. člen) ali ki po tem zakonu ne bi smele
biti postavljene za izvedence (prvi odstavek 249. člena). Če
vloži državni tožilec obtožnico brez preiskave (šesti odstavek
168. člena) pošlje spise, v katerih so taka obvestila, preiskovalnemu sodniku, ta pa ravna po določbah tega člena.
(4) Določbe prvega odstavka tega člena, četrtega odstavka
274. člena, tretjega odstavka 284. člena, tretjega odstavka
338. člena in petega odstavka 375. člena, se ustrezno uporabljajo tudi glede zapisnikov o hišni in osebni preiskavi ter glede
predmetov, posnetkov, sporočil in drugih dokazil, ki so bili
pridobljeni v nasprotju z določbami 154. in 217. člena tega
zakona.
(5) Sodna odločba se ne sme opreti na obvestila, ki bi morala
biti po tretjem odstavku tega člena izločena iz spisov.
83. člen
(1) Preiskovalni sodnik lahko odredi, da se preiskovalno dejanje posname z napravo za zvočno ali slikovno snemanje.
O tem mora poprej obvestiti zaslišanca.
(2) Posnetek mora vsebovati podatke iz prvega odstavka 79.
člena tega zakona, podatke, potrebne za identifikacijo tistega,
čigar izjava se snema, in podatek, v kakšni lastnosti daje ta
izjavo.

Na koncu zapisnika se podpišejo morebitni tolmač in
^.'oe,
katerih navzočnost je obvezna pri preiskovalnih deja|f
i i, pri osebni ali hišni preiskavi pa tudi tisti, ki je bil preiskan
ziroma čigar stanovanje je bilo preiskano. Če zapisnika ne
{js® zapisnikar (drugi odstavek 78. člena), podpišejo zapisnik
s'i, ki so bili pri dejanju navzoči. Če takih ni ali če ne morejo
azumeti
vsebine zapisnika, pa ga podpišeta dve priči, razen
6
ni mogoče zagotoviti, da bi bili navzoči.

Če se snemajo izjave več oseb, mora biti poskrbljeno, da se da
iz posnetka jasno razpoznati, kdo> je dal izjavo.

Nepismeni odtisne na mestu podpisa kazalec desne roke,
Pisnikar pa zapiše pod odtisom njegovo ime in priimek. Če
® zaradi tega, ker ni mogoče odtisniti desnega kazalca
otisne kakšen drug prst ali prst z leve roke, se v zapisniku
pn
Pomni, s katerega prsta in s katere roke je bil vzet odtis.

(4) V zapisniku o preiskovalnem dejanju je treba zapisati, da je
bilo dejanje posneto z napravo za zvočno ali slikovno snemanje in kdo je to napravil, da je bil zaslišenec vnaprej obveščen
o snemanju, da je bil posnetek reproduciran in kje je shranjen
posnetek, če ni priložen spisom.

j®) če je zaslišanec brez obeh rok, prebere zapisnik, če je
apismen pa se mu prebere zapisnik in se to vanj vpiše. Ce
aslišanec
noče podpisati zapisnika ali dati prstnega odtisa,
e
'o zapiše v zapisnik m navede razlog odklonitve.

(5) Preiskovalni sodnik lahko odredi, naj se zvočni posnetek
v celoti ali deloma prepiše. Prepis mora preiskovalni sodnik
pregledati, potrditi in priključiti zapisniku o opravljenem dejanju.

a

de an e ni m l0
Za'^Pišeta
>8 sedan
iin ura,
i kdaj°Q
opraviti
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6
10 nadaljevalo.

PlČe
kdo ugovarja vsebini zapisnika, se zapišejo v zapisnik
U(
Ji ti ugovori.
j®)
Zapisnik podpišeta na koncu tisti, ki je opravil dejanje, in
<a
Pisnikar.
Poročevalec

(3) Na zahtevo zaslišanca se posnetek takoj reproducira,
njegovi popravki ali pojasnila pa se prav tako posnamejo.

(6) Zvočne in slikovne posnetke hrani sodišče, dokler se hrani
kazenski spis.
(7) Preiskovalni sodnik sme dovoliti tistim, ki imajo opravičen
interes, da z napravo za zvočno ali slikovno snemanje snemajo preiskovalno dejanje.
(8) Določbe prvega do sedmega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi, če je kakšno drugo preiskovalno dejanje, razen zaslišanja, snemano z napravo za zvočno ali sli81

kovno snemanje, ali če preiskovalno dejanje opravlja organ za
notranje zadeve.
84. člen
Za zapisnik o glavni obravnavi veljajo tudi določbe členov 312
do 315 tega zakona.
85. člen
(1)0 posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik.
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek glasovanja in sprejeto odločbo.
(3) Ta zapisnik podpišejo vsi člani senata in zapisnikar.
Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in
glasovanju, če niso vpisana v sam zapisnik.
(4) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben
ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo višje sodišče, ko
odloča o pravnem sredstvu. V tem primeru mora višje sodišče
zapisnik spet zapreti v poseben ovitek in na ovitku naznačiti,
da je zapisnik pregledalo.

odstavku tega člena. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni1 riU|
izteče rok zadnji dan v tem mesecu.
(4) Če je zadnji dan roka državni praznik, sobota ali nede''aj
kakšen drug dan, ko se pri državnem organu ne dela, se
rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.
88. člen

(1) Obdolžencu, ki iz opravičenih razlogov zamudi rokj si
pritožbo zoper sodbo ali zoper sklep o varnostnem ali v«
nem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi,
sodišče vrnitev v prejšnje stanje, da vloži pritožbo, če v
dneh po prenehanju vzroka, zaradi katerega je zamudil'
vloži prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje in obenem z njo o
tudi pritožbo.

(2) Po treh mesecih od dneva zamude se ne more već ^ t"
vati vrnitev v prejšnje stanje.
89. člen
(1) O vrnitvi v prejšnje stanje odloči predsednik senata, kil
izdal sodbo ali sklep, ki se s pritožbo izpodbija.
(2) Zoper sklep, s katerim se dovoli vrnitev v prejšnje stani® £
pritožbe.

VIII. poglavje
ROKI
86. člen
(1) Roki, ki so določeni v tem zakonu, se ne smejo podaljšati,
razen če to zakon izrecno dovoljuje. Če gre za rok, ki je s tem
zakonom določen zaradi varstva pravic obrambe in drugih
obdolženčevih procesnih pravic, se ta lahko skrajša, če
obdolženec to zahteva pisno ali pred sodiščem ustno na
zapisnik.
(2) Če je izjava vezana na rok, velja za pravočasno, če se
tistemu, ki jo je upravičen sprejeti, izroči še pred pretekom
roka.
(3) Če se izjava pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno,
velja dan oddaje na pošto za dan izročitve tistemu, kateremu
je poslana.
(4) Obdolženec, ki je v priporu, lahko poda izjavo, vezano na
rok, tudi na zapisnik pri sodišču, ki vodi postopek, ali jo izroči
upravi zaporov; tisti ki prestaja kazen ali je v kakšnem zavodu,
ker mu je bil izrečen varnostni ali vzgojni ukrep, pa lahko
izroči tako izjavo upravi zavoda, v katerem je. Dan, ko se
sestavi tak zapisnik oziroma ko se izjava izroči upravi zavoda,
velja za dan izročitve organu, ki je pristojen da jo sprejme.

(3) Če se obdolženec pritoži zoper sklep, s katerim murl
dovoljena vrnitev v prejšnje stanje, mora sodišče to P . J
skupaj s pritožbo zoper sodbo ali zoper sklep o varnosi
ali vzgojnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske korj'V,
z odgovorom na pritožbo in vsemi spisi poslati v odloc
višjemu sodišču.
90. člen
Prošnja za vrnitev v prejšnje stanje praviloma ne zadrži lfl|
tve sodbe oziroma sklepa o varnostnem ali vzgojnem fK
ali o odvzemu premoženjske koristi, vendar pa sme sođ'
ki je pristojno za rešitev prošnje, odločiti da se počaka z i*
tvijo, dokler se ne odloči o prošnji.
IX. p o g I a v | e
STROŠKI KAZENSKEGA POSTOPKA
91. člen
(1) Stroški kazenskega postopka so izdatki, ki nas'
v kazenskem postopku od njegove uvedbe do kon
izdatki za preiskovalna dejanja, opravljena pred preiski

(2) Ura ali dan, ko je bila opravljena vročitev ali naznanitev
oziroma ko se je pripetil dogodek, od katerega je treba računati rok, se ne šteje v rok, temveč se za začetek roka vzame
prva naslednja ura oziroma prvi naslednji dan. Za en dan se
šteje štiriindvajset ur, mesec in leto pa se računata po koledarju.

(2) Stroški kazenskega postopka so:
:
1) stroški za priče in za ogled ter nagrada in stro$K
izvedence, tolmače in strokovnjake;
2) vozni stroški za obdolženca;
y
3) izdatki za privedbo obdolženca oziroma tistega, ki
bila vzeta prostost;
4) vozni in potni stroški uradnih oseb;
y
5) stroški za zdravljenje obdolženca, dokler je v pripo'
stroški poroda;
6) povprečnina;
_
J
7) nagrada in potrebni izdatki zagovornika, potrebni >z1 °j
zasebnega tožilca in oškodovanca kot tožilca ter/ ),
zastopnikov in pa nagrada in potrebni izdatki njihovih P*
blaščencev;
8) potrebni izdatki oškodovanca in njegovega zakofisjjj
zastopnika ter nagrada in potrebni izdatki njegovega p°°
čenča.

(3) Roki, ki so določeni po mesecih oziroma letih, se iztečejo
s pretekom tistega dne v zadnjem mesecu oziroma letu, ki se
po svoji številki ujema z dnem, ko je rok začel teči po drugem

(3) Povprečnina se določi v znesku, ki znaša najmafi
tretjino zadnje uradno objavljene povprečne mesečne e v
plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji in največ °

(5) Če je vloga, ki je vezana na rok, zaradi nevednosti ali
očitne pomote vložnika izročena ali poslana nepristojnemu
sodišču pred pretekom roka, k pristojnemu sodišču pa prispe
po preteku roka, se šteje, da je pravočasna.
87. člen
(1) Roki se računajo na ure, dneve, mesece in leta.
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poročevt

fu ftni znesek te plače. Pri odmeri povprečnine sodišče
Pošteva trajanje in zamotanost postopka ter premoženjske
«<nere tistega, ki jo je dolžan plačati.
* itlStrožki
'z 1 do točke drugega odstavka tega člena ter
'on k ni 'zdatk' postavljenega zagovornika in postavljenega
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»Pisati v seznam in seznam priložiti spisom.
jjj) Stroški za prevajanje v slovenski, italijanski ali madžarski
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ejo z uporabo določb ustave in tega zakona
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ek 25. člena)

vzdrževati. Ce se te okoliščine ugotovijo po izdaji odločbe
o stroških, sme predsednik senata s posebnim sklepom oprostiti obdolženca povrnitve stroškov kazenskega postopka, ali
pa mu dovoliti, da jih povrne v obrokih.
95. člen
(1) Če se kazenski postopek ustavi ali če se izda sodba,
s katero se obdolženec oprosti obtožbe ali se z njo obtožba
zavrne, ali če se izda sklep s katerim se obtožnica zavrže,
izreče sodišče v sklepu oziroma sodbi, da obremenjujejo
stroški kazenskega postopka iz 1. do 5. točke drugega
odstavk 91. člena tega zakona ter potrebni izdatki obdolženca
in potrebni izdatki in nagrada zagovornika proračun, razen
v primerih, ki so navedeni v naslednjih odstavkih.
(2) Kdor vedoma poda krivo kazensko ovadbo, plača stroške
kazenskega postopka.
(3) Zasebni tožilec mora povrniti stroške kazenskega
postopka iz 1. do 6. točke drugega odstavaka 91. člena tega
zakona, potrebne izdatke obdolženca ter potrebne izdatke in
nagrado za njegovega zagovornika, če se postopek konča
s sodbo, s katero se obdolženec oprosti obtožbe ali s sodbo,
s katero se obtožba zavrne, ali s sklepom, s katerim se
postopek ustavi, ali obtožnica zavrže, razen če se postopek
ustavi oziroma če se obtožba s sodbo zavrne zaradi obdolženčeve smrti, ali pa zaradi tega, ker je kazenski pregon zastaral
zaradi zavlačevanja postopka, ki ga ni mogoče pripisati
v krivdo zasebnemu tožilcu. V slednjem primeru obremenjujejo stroški zasebnega tožilca in njegovega pooblaščenca
proračun. Če se postopek ustavi zaradi umika obtožbe, se
obdolženec in zasebni tožilec lahko poravnata o svojih medsebojnih stroških. Če je več zasebnih tožilcev, plačajo stroške
vsi nerazdelno.
(4) Oškodovanec, ki je umaknil predlog za pregon in se zaradi
tega postopek ustavi, plača stroške kazenskega postopka,
razen če obdolženec izjavi, da jih bo plačal sam.
(5) Če sodišče zavrže obtožnico zaradi nepristojnosti, izda
odločbo o stroških pristojno sodišče.

93. člen
Obdolženec, oškodovanec, oškodovanec kot tožilec,
n6c ri tožilec, zagovornik, zakoniti zastopnik, pooblaščeni ' P ta, izvedenec, tolmač in strokovnjak (176. člen) plana zid
P'iveHK 9'ede
'
kazenskega postopka stroške s svojo
lave n ' Preložitvijo preiskovalnega dejanja ali glavne obravkri Ql ' druge stroške postopka, ki so jih povzročili po svoji
' kot tudi ustrezen del povprečnine.
51(10P stroških iz prejšnjega odstavka izda sodišče poseben
' nirazen če odloči o stroških, ki jih morata povrniti
tožilec in obdolženec, v odločbi o glavni stvari.
94. člen
e so

d] Jt

dišče spozna obdolženca za krivega, izreče v sodbi,
dolžan povrniti stroške kazenskega postopka.
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sme v odločbi, s katero odloči o stroških, oprostiti
Sl,6 '6nca povrnitve vseh stroškov ali dela stroškov kazenl«gg Postopka iz 1. do 6. točke drugega odstavka 91. člena
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anje obdolženca ali oseb, ki jih je obdolženec dolžan
^oče valeč

96. člen
(1) Nagrado in potrebne izdatke zagovornika in pooblaščenca
zasebnega tožilca ali oškodovanca mora plačati zastopani, ne
glede na to, kdo je po odločbi sodišča dolžan plačati stroške
kazenskega postopka, razen v primerih, ko obremenjujejo po
določbah tega zakona nagrada in potrebni izdatki zagovornika proračun. Če je bil obdolžencu zagovornik postavljen, pa
bi bilo ogroženo njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje oseb, ki
jih je obdolženec dolžan vzdrževati, če bi moral plačati zagovorniku nagrado in potrebne izdatke, se ti izplačajo iz proračunskih sredstev. Tako se ravna tudi, če je bil oškodovancu
kot tožilcu postavljen pooblaščenec.
(2) Pooblaščenec zasebnega tožilca in oškodovanca, ki ni
odvetnik, oziroma odvetniški kandidat, nima pravice do
nagrade, temveč samo pravico do povrnitve potrebnih izdatkov.
97. člen
(1) O dolžnosti plačila stroškov, ki nastanejo pri višjem
sodišču odloča dokončno to sodišče v skladu z določbami
členov 91 do 96 tega zakona.
(2) Povprečnina se ne določi, če je bilo z odločbo višjega
sodišča odločeno v celoti ali deloma v obdolženčevo korist.
98. člen
Povrnitev stroškov kazenskega postopka podrobneje predpiše minister za pravosodje.
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X. p o g I a v j e
PREMOŽENJSKOPRAVNI ZAHTEVKI
9S. člen
(1) Premoženjskopravni zahtevek, ki je nastal zaradi kaznivega dejanja, se na predlog upravičencev obravnava v kazenskem postopku, če se s tem ne bi preveč zavlekel ta postopek.
(2) Premoženjskopravni zahtevek se lahko tiče povrnitve
škode, vrnitve stvari ali razveljavitve določenega pravnega
posla.
100. člen
Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka
v kazenskem postopku lahko poda tisti, ki je upravičen uveljavljati tak zahtevek v pravdi.
101. člen
(1) Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka
v kazenskem postopku se poda pri organu, pri katerem se
vloži kazenska ovadba, ali pri sodišču, pred katerim teče
postopek.
(2) Predlog se lahko poda najdalj do konca glavne obravnave
pred sodiščem prve stopnje.
(3) Tisti, ki je upravičen podati predlog, mora določno označiti
svoj zahtevek in predložiti dokaze.
(4) Će upravičenec ne poda predloga za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku do vložitve
obtožbe, se obvesti, da ga lahko poda do konca glavne
obravnave.
102. člen
(1) Upravičenci (100. člen) smejo do konca glavne obravnave
umakniti predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku in ga uveljavljati v pravdi. Če
umaknejo predlog, ga ne morejo več ponoviti, razen če ta
zakon določa drugače.
(2) Če preide premoženjskopravni zahtevek potem, ko je
podan predlog, toda pred koncem glavne obravnave, po pravilih premoženjskega prava na koga drugega, se ta povabi, da
izjavi, ali vztraja pri predlogu ali ne. Če se ne odzove vabilu,
čeprav je bil v redu povabljen, se šteje, da je umaknil podani
predlog.
103. člen
•
(1) Sodišče, pred katerim teče postopek, zasliši obdolženca
o dejstvih, navedenih v predlogu, in razišče okoliščine, ki so
pomembne za ugotovitev premoženjskopravnega zahtevka.
(2) Če bi se s poizvedovanjem o premoženjskopravnem zahtevku preveč zavlekel kazenski postopek, se omeji sodišče na
zbiranje tistih podatkov, ki bi jih bilo pozneje nemogoče ali
zelo težko ugotoviti.

zanesljive podlage niti za popolno niti za delno razM
napoti sodišče oškodovanca na pravdo s celotnim premo*
skopravnim zahtevkom.

(3) Če izda sodišče sodbo, s katero se obdolženec op'® lan
obtožbe ali se z njo obtožba zavrne, ali če s sklepom w Ji
kazenski postopek ali zavrže obtožnico, napoti oškodovanj k
da lahko svoj premoženjskopravni zahtevek uvel|»> Cg
v pravdi. Če se sodišče izreče za nepristojno za kazej
postopek, napoti oškodovanca, da lahko priglasi svoj P'e
ženjskopravni zahtevek v kazenskem postopku, ki 9a
začelo ali nadaljevalo pristojno sodišče.

*
««l
Če gre pri premoženjskopravnem zahtevku za vrnitev svitvih
pa sodišče ugotovi, da pripada stvar oškodovancu in dal'
obdolžencu ali pri katerem od udeležencev kaznivega oel®
ali pri nekom, kateremu so jo ti dali v hrambo, odloči v
da se stvar izroči oškodovancu.
105. člen

106. člen
Če se premoženjskopravni zahtevek tiče razveljavitve nega pravnega posla in sodišče spozna, da je ute^ji)
izreče v sodbi, da se ta pravni posel popolno ali d5 ,(u,
razveljavi s posledicami, ki iz tega izvirajo, ne da bi
posegalo v pravice drugih.
dri
107. člen
(1) Pravnomočno sodbo, s katero je odločeno o premog
skopravnem zahtevku, sme sodišče spremeniti v kazeči
postopku le tedaj, če se kazenski postopek obnovi ali c
vloži zahteva za varstvo zakonitosti.

(2) Razen v primerih iz prejšnjega odstavka smejo obs°sn»nj
oziroma njegovi dediči zahtevati samo v pravdi, da se0»j j.
meni pravnomočna sodba kazenskega sodišča, s kat
'
bilo odločeno o premoženjskopravnem zahtevku; ,0v6R
tedaj, če so podani pogoji za obnovo po določbah, ki "i
za pravdni postopek.
108. člen

(1) Na predlog upravičencev (100. člen), se sme ■Ji ""i
v kazenskem postopku po določbah, ki veljajo za
postopek, začasno zavarovanje premoženjskopravnega
tevka, nastalega zaradi kaznivega dejanja.
*l
1 1
is*
!!
(2) Sklep iz prvega odstavka tega člena izda v . z
preiskovalni sodnik. Po vložitvi obtožnice izda sklep .|i»
glavne obravnave predsednik senata, na glavni obravn3 «senat.
...j|
(3) Zoper sklep senata o začasnem zavarovanju ni Prl' ^
V drugih primerih odloči o pritožbi senat (šesti odstav®
člena). Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
109. člen
(1) Če gre za stvari, ki nedvomno pripadajo oškodovanj j
niso potrebne kot dokaz v kazenskem postopku, se
oškodovancu še pred koncem postopka.

(1) O premoženjskopravnih zahtevkih odloča sodišče.

(2) Če se več oškodovancev prepira o lastnini stvari, se" '
tijo na pravdo, sodišče pa odredi v kazenskem postoP
hrambo stvari kot začasno zavarovanje.

(2) Sodišče lahko prisodi v sodbi, s katero spozna obdolženca
za krivega, oškodovancu premoženjskopravni zahtevek
v celoti; lahko mu ga prisodi deloma in ga s presežkom napoti
na pravdo. Če oa podatki kazenskega postopka ne dajejo

(3) Stvari, ki so potrebne kot dokaz, se zasežejo in poaS^
nem postopku vrnejo lastniku. Če je taka stvar l ,|
neogibno potrebna, se mu sme vrniti tudi pred
postopka proti zavezi, da jo na zahtevo prinese.

104. člen
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110. člen
I Če Ima
jpflftnipr
oškodovanec zahtevek proti kakšni drugi osebi
ađ
sg ^ ! 'aga, ker so pri njej stvari, ki so bile pridobljene s kaznie an efT1,
' i
ali zaradi tega, ker je ta zaradi kaznivega
-,,a« ta u ar pr'®la do premoženjske koristi, sme sodišče na predan! J? 0P avičencev (100. člen) odrediti v kazenskem postopku
■ veljajo za izvršilni postopek, začasno zavaroI8 tudi proti tej osebi. Določbe drugega in tretjega
«vka 108. člena tega zakona veljajo tudi v tem primeru.
i^šče
odpravi v sodbi, s katero spozna obdolženca za
e
9a, zavarovanje iz prvega odstavka tega člena, če ni bilo
"TOvlir-no * e 8 • a 3 na
-•
■'iffjfcorilom,
ton - * daf"bo''zavarovanje
'' P
P°ti
oškodovanca
na pravdo
odpravljeno,
če pravda
ne bo
""ena v roku, ki mu ga za to določi.
M

(2) V prostoru, v katerem je posvetovanje in glasovanje, smejo
biti le člani senata in zapisnikar.
115. člen
(1) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se naznanjajo
odločbe navzočim prizadetim osebam ustno, nenavzočim pa
se vročajo v overjenem prepisu.
(2) Če je bila odločba naznanjena ustno, se to zaznamuje
v zapisniku ali na spisu; tisti, ki mu je bila naznanjena, pa to
potrdi s svojim podpisom. Če prizadeta oseba izjavi, da se ne
bo pritožila, se ji ne vroči overjenega prepisa ustno naznanjene odločbe, razen če ni v tem zakonu drugače določeno.
(3) Prepisi odločb, zoper katere je dovoljena pritožba, se
vročajo s poukom o pravici do pritožbe.

^Poglavje

XII. poglavje

®°AJA IN NAZNANITEV ODLOČB

VROČANJE PISANJ IN PREGLEDOVANJE SPISOV

111.člen

lel=

*!Ll6V ženskem postopku se izdajajo odločbe v obliki sodb,
' * Pov in odredb.
izdaja le sodišče, sklepe in odredbe pa izdajajo tudi
9' organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku.
112. člen
s n

i.izdaja odločbe po
ustnem f/wo»oiu»aiiju
posvetovanju in yiaouva
glasova-_
F)jl!!.|j «! at- —v«ivwww
pv m«iiibiii
^lat
'e spreie,a' če ie zanjo glasovala večina članov
Bt
!l)lj.Predsednik senata vodi,posvetovanje in glasovanje in
ost je poskrbeti
{J^i® zadnji. Njegova dolžnost
poskrbeti, da se vsa vpravsestransko in popolnoma pretresejo.
Jltah®16 so 9'asovi glede posameznih vprašanj, o katerih se
i| 1 porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno
Ijj i" nima večine, se vprašanja ločijo in glasovanje ponav*®Čin° Se se ne dose*e večina. Če se na ta način ne dobi
^doii' ca odločitev doseže tako, da se glasovi, ki so za
tfCI neugodni,
najneugodnejši,
glasovom,
ki so od teh
dokler se neprištejejo
doseže potrebna
večina.
H)či, .
Ulj 'ani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki
1'ajo av' PrecJsednik senata: vendar pa član senata, ki je
. »stal v'9123 °Pr°stitev obdolženca ali za razveljavitev sodbe in
Manjšini, ni dolžan glasovati o sankciji. Če ne glasuje,
®i®. da se strinja z glasom, ki je za obdolženca najugod113. člen
/j.''odločanju
rr'
se najprej glasuje, ali je sodišče pristojno, ali
%
*
Po^opek
ter o drugih
predhodnih
vpraša1(]|0 ko se odločidopolniti
o predhodnih
vprašanjih,
se preide
na
c
anje o glavni stvari.
odločanju o glavni stvari se najprej glasuje, ali je
C0'*enec storil kaznivo dejanje in ali je kazensko odgovorio pa se glasuje o kazni, drugih kazenskih sankcijah,
^ih j n kazenskega postopka, premoženjskopravnih zahtevo drugih vprašanjih, o katerih je treba odločiti.
• ista oseba obtožena več kaznivih dejanj, se glasuje
)e
(a^nski odgovornosti in o kazni za vsako od teh dejanj
®®j. nato pa o enotni kazni za vsa dejanja.
114. člen
'osvetovanje in glasovanje je tajno.
^r°čevalec

116. člen
(1) Pisanja se vročajo praviloma po pošti ali po podjetju, ki je
pooblaščeno za vročanje pošiljk. Vročajo se lahko tudi po
uradni osebi organa, ki je odredil vročanje ali neposredno pri
tem organu.
(2) Vabilo na glavno obravnavo in druga vabila lahko sodišče
tudi ustno naznani osebi, ki je pred njim, in jo pri tem pouči
o posledicah, če ne bi prišla. Na ta način opravljeno vabilo se
zaznamuje v zapisniku, ki ga povabljeni podpiše, razen če je
to že zapisano v zapisniku o glavni obravnavi. Šteje se, da je
s tem vabilo veljavno vročeno.
117. člen
Pisanje, za katero je v tem zakonu določeno, da ga je treba
osebno vročiti, se izroči neposredno naslovniku,j. Če tistega,
kateremu mora biti pisanje osebno vročeno, ni tam, kjer naj se
vročitev opravi, poizve vročevalec, kdaj in kje bi ga mogel
najti, ter mu pusti pri katerih od oseb, omenjenih v 118. členu
tega zakona ali v hišnem predalčniku, pismeno sporočilo, naj
bo določenega dne ob določeni uri v svojem stanovanju ali na
svojem delovnem mestu, da sprejme pisanje. Če vročevalec
tudi potem ne najde tistega, ki bi mu moral vročiti pisanje,
ravna po prvem odstavku 118. člena tega zakona; s tem se
šteje, da je vročitev opravljena.
118. člena
(1) Pisanja, za katera v tem zakonu ni določeno, da morajo biti
osebno vročena, se prav tako vročajo osebno. Vendar pa se
v primeru, če naslovnika ni v stanovanju ali na delovnem
mestu, lahko izročijo kateremu od njegovih odraslih družinskih članov, ki je pisanje dolžan sprejeti. Če niti teh ni v stanovanju, se pisanje izroči hišniku ali sosedu, če v to privolita. Če
pa se vroča pisanje na delovnem mestu tistega, kateremu naj
bo vročeno, in tega ni tam, se lahko izroči osebi, pooblaščeni
za sprejemanje pošte, ki je pisanje dolžna sprejeti, ali komu, ki
dela na istem mestu, če v to privoli.
(2) Če pisanja ni mogoče vročiti osebam iz prejšnjega
odstavka, se naslovniku pusti sporočilo o prispeli pošiljki
z obvestilom, v kateri pošti in v katerem roku lahko prevzame
pisanje. Pisanje, ki v določenem roku ni prevzeto, se vrne.
(3) Če se ugotovi, da je tisti, kateremu bi bilo treba vročiti
pisanje, odsoten in da mu zaradi tega osebe iz prvega
odstavka tega člena pisanja ne bi mogle pravočasno izročiti,
se pisanje vrne z navedbo, kje je odsotni.
119. člen
(1) Obdolžencu je treba osebno vročiti vabilo na prvo zaslišanje v predhodnem postopku in vabilo na glavno obravnavo.
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(2) Obdolžencu, ki nima zagovornika, je treba osebno vročiti
obtožni akt, sodbo in vse odločbe, pri katerih teče od vročitve
rok za pritožbo, kot tudi pritožbo nasprotne stranke, ki se
vroča na odgovor. Na zahtevo obdolženca vroči sodišče
sodbo in druge odločbe osebi, ki jo on določi.
(3) Če je treba obdolžencu, ki nima zagovornika, vročiti
sodbo, s katero mu je izrečena kazen zapora, pa mu sodbe ni
mogoče vročiti na njegov dotedanji naslov, mu sodišče
postavi po uradni dolžnosti zagovornika, ki opravlja to dolžnost, dokler se ne zve za njegov novi naslov. Postavljenemu
zagovorniku določi sodišče potreben rok, da se seznani
s spisi, nato pa mu vroči sodbo in postopek nadaljuje. Če gre
za drugo odločbo, pri kateri teče od vročitve rok za pritožbo,
ali za pritožbo nasprotne stranke, ki se vroča na odgovor,
pritrdi sodišče odločbo oziroma pritožbo na sodno desko in
se po preteku osmih dni šteje, da je bila opravljena veljavna
vročitev.
(4) Če ima obdolženec zagovornika, vroči sodišče pisanje iz
drugega odstavka tega člena zagovorniku in obdolžencu po
določbah prejšnjega člena tega zakona. V takem primeru teče
rok za vložitev pravnega sredstva oziroma odgovora na pritožbo od zadnje vročitve. Če obdolžencu ni mogoče vročiti
odločbe oziroma pritožbe, ker ni sporočil spremembe naslova
ali prebivališča, se odločba oziroma pritožba pritrdi oa sodno
desko in se po preteku osmih dni šteje, da je bila opravljena
veljavna vročitev.
(5) Če je treba vročiti pisanje zagovorniku obdolženca, ta pa
ima več zagovornikov, zadošča, da se vroči enemu od njih.
120. člen
(1) Vabilo za vložitev zasebne tožbe ali obtožnice ter vabilo na
glavno obravnavo vroči sodišče zasebnemu tožilcu in oškodovancu kot tožilcu oziroma njunemu zakonitemu zastopniku
osebno (117. člen), njihovim pooblaščencem pa po 118. členu
tega zakona. Enako jim vroča tudi odločbe, pri katerih teče od
dneva vročitve rok za pritožbo, in pritožbo nasprotne stranke,
ki jo vroča na odgovor.
(2) Če osebam iz prejšnjega odstavka ali oškodovancu ni
mogoče vročiti vabila oziroma odločbe ali pritožbe na dotedanji naslov, pritrdi sodišče vabilo, odločbo oziroma pritožbo na
sodno desko in se po preteku osmih dni šteje, da je bila
opravljena veljavna vročitev.
(3) Če ima oškodovanec, oškodovanec kot tožilec ali zasebni
tožilec zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, vroči sodišče
pisanje temu, če jih ima več, pa le enemu od njih.
121. člen
(1) Potrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik in
vročevalec. Prejemnik zapiše sam z besedo na vročilnici
datum prejema.
(2) Če je prejemnik nepismen ali če se ne more podpisati, ga
podpiše vročevalec in navede datum prejema s pripombo,
zakaj je podpisal prejemnika.
(3) Če prejemnik noče podpisati vročilnice, zapiše vročevalec
to na vročilnici in navede datum vročitve; s tem je vročitev
opravljena.
122. člen
Če naslovnik ali njegov odrasli družinski član pisanja noče
sprejeti, zapiše vročevalec na vročilnici datum, uro in razlog
odklonitve sprejema, pisanje pa pusti v naslovnikovem stanovanju ali v prostoru, kjer ta dela; s tem je vročitev opravljena.

skem in zračnem prometu, se vročajo vabila prek njihove1 t
poveljstva oziroma neposrednega predstojnika; po potreb ! ^
se jim lahko vročajo na ta način tudi druga pisanja.
(2) Osebam, ki jim je vzeta prostost, se opravi vročitev' J
sodišču ali po upravi zavoda, v katerem so.
(3) Osebam, ki uživajo v Republiki Sloveniji imunitetnoPj to
vico po mednarodnem pravu, se vročitev opravi po mi"'
stvu za zunanje zadeve, če mednarodne pogodbe ne dolovi
kaj drugega.

(4) Državljanom Republike Slovenije v tujini se opravi v'
tev, če ne gre za postopek iz 513. in 514. člena tegarB zaW» '
s posredovanjem diplomatskega ali konzularnega P ^3\
štva Republike Slovenije v tuji državi; pogoj pa je, f>
država ne nasprotuje takemu načinu vročitve in da tisti, -K
se mu pisanje vroči, prostovoljno privoli, da ga spi ®!
Pooblaščena oseba diplomatskega ali konzularnega P ^
stavništva podpiše vročilnico kot vročevalec, če je P|SJJ
vročeno v samem predstavništvu; če pa je poslano p"
potrdi to na vročilnici.
124. člen
(1) Državnemu tožilcu se vročajo odločbe in druga P'5^'
tako, da se izročijo pisarni državnega tožilstva.

(2) Kadar se vročajo odločbe in druga pisanja, pri katerih'® J
od dneva vročitve rok, se šteje za dan vročitve dan, *0rs
izročijo pisarni državnega tožilstva.
(3) Sodišče pošlje državnemu tožilcu na njegovo Z8^
kazenski spis v pregled. Če teče rok za redno pravno sre?
ali če je to sicer v korist postopka, sme sodišče določi"
v katerem mora državni tožilec spis vrniti.
125. člen
V primerih, ki jih ni v tem zakonu, se vročitev opravl
določbah, ki veljajo za pravdni postopek.
126. člen
(1) Vabila in odločbe, ki se izdajajo do konca glavne o6'
nave za osebe, ki sodelujejo v postopku, razen za obdolz®,
se smejo izročiti udeležencu v postopku, ki je Pr'Pr®j
vročiti jih tistemu, kateremu so namenjene, če organ me"'
jih bo na ta način zanesljivo dobil.

(2) Vabilo na glavno obravnavo ali kakšno drugo va^JL S
odločba o preložitvi glavne obravnave ali drugih napove" (||
dejanj se lahko sporoči osebam iz prejšnjega odstavi j i)
s telekomunikacijskimi sredstvi, če se da po okoliščinah ^
pati, da bo na ta način opravljeno sporočilo dobil tisti- širemu je namenjeno.

(3) O tem, da je bilo vabilo sporočeno oziroma oo> . i[
izročena na način iz prvega ali drugega odstavka tega ® In
se napravi na spisu uradni zaznamek.
*

(4) Proti tistemu, ki je bil obveščen oziroma ki mu J® j 5
odločba poslana po prvem ali drugem odstavku tega \1 j
nastopijo škodljive posledice, ki so predpisane za zah ,
samo, če se ugotovi, da je pravočasno dobil vabilo o*"
odločbo in da je bil poučen o posledicah zamude.
127. člen

123. člen

(1) Vsakemu, ki ima opravičen interes, se sme dovolitii nr^'
P1
in prepis posameznih kazenskih spisov.

(1) Vojaškim osebam, osebam v organih za notranje zadeve,
pripadnikom straže v zavodih, v katerih so osebe, ki jim je
vzeta prostost, in osebam, zaposlenim v kopenskem, mor-

(2) Dokler postopek teče, dovoljuje pregled in prepis
organ, pred katerim teče postopek; ko pa je postopek k0y
dovoli to predsednik sodišča ali uradna oseba, ki jo on d"
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poroče^ *

I'so spisi pri državnem tožilcu, dovoljuje pregled in prepis
"avni tožilec.
tj Pr1?9led in prepis posameznih kazenskih spisov se sme
u®* • ali
Se to narekujejo posebni razlogi obrambe ali varnosti
£• ,ak sk|
će je bila javnost izključena z glavne obravnave,
p, ^[v
ep je dovoljena pritožba, ki ne zadrži njegove
6
is
'
9 re
^ l),]
9'ed in prepiskot
spisov,
ki naj
bo dovoljen in
zasebnemu
J°u,P oškodovancu
tožilcu,
oškodovancu
zagovor■ "eljajo določbe 59. oziroma 72. člena tega zakona.

SfiS^nec
ima pravico pregledati in prepisati spise in si
at
' dokazne predmete.
tl
;"l,p°gl«v|e
i V«ITEV ODLOČB
128. člen
J^odba
postane pravnomočna, če se ne more več izpodbi5
Pntožbo ali če zoper njo ni pritožbe.
Jr{[avnomočna sodba se izvrši, ko je vročena in ko za njeno
,J:ev ni zakonskih ovir. Če ni vložena pritožba ali so se
„jlvg ? Pritožbi odpovedale ali jo umaknile, je sodba izvr0,eče rok 23
Ke P
o 'ankr
pritožbo,
oziromapritožbo
od dneva,
ko so se
odpovedale pritožbi
ali vloženo
umaknile.
i,fi'„I® s°dišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji, ni pristojno
izvršitev, pošlje overjen prepis sodbe s Dotrdilom
jsl
'kršitev]
potrdilom
'Jivosti organu, ki je pristojen za izvršitev.
v a ka
a
'Por16
oseba alivojaškega
vojaški obveznik
obsojen
na kazen
. pa°iše^ni odslužil
roka, pošlje
sodišče
over-

e«»Ui *a obrambne
i® Pravnomočne
zadeve.sodbe upravnemu organu, pristoj129. člen
ribama
kazen, ki je predpisana v tem zakonu, ne da niti
n0 d„° lzterjati, jo sodišče izvrši tako, da se za vsako začeto
Rezino
povprečne mesečne neto plače v gospodarstvu
put
>liki Slovniji, določi en dan zapora.
130. člen
.Gl«di® stroškov kazenskega postopka, odvzema premo0 i lat,® koristi in glede premoženjskopravnih zahtevkov izvrši
ia?o$t0 Pristojno sodišče po določbah, ki veljajo za izvršilni
K
!r
k)"k-.cuna
oraJS'lna se
'z<erjava
stroškov kazenskega postopka v dobro
0pravj po uradni dolžnosti. Stroški prisilne
ly
e se začasno izplačajo iz proračunskih srestev.

1 iifr® j® izrečen v sodbi odvzem predmetov, odloči sodišče, ki
'''ojk Sodb° na prvi stopnji, ali naj se predmeti prodajo po
nujah, ki veljajo za izvršilni postopek, ali naj se izročijo
^naia|i3tičnemu muzeju ali kakšnemu drugemu zavodu ali
iefi 11^^® uničijo. Denar, ki se dobi s prodajo predmetov, gre
'*da' 0(*s,avek ,ega člena se smiselno uprabi tudi tedaj, če
"'"na od'°St>a o odvzemu predmetov po 496. členu tega
ta
S^omočna odločba o odvzemu predmetov se sme izven
J
za varstvo
i^Onitosr
j,°' nove kazenskega postopka in zahteve
^
Ml,11 i spremeniti v pravdi, če nastane spor o lastnini
Predmetov.
K

131. člen
v

tem zakonu drugače določeno, se sklepi izvršijo, ko

•valeč

postanejo pravnomočni. Odredbe se izvršijno takoj, razen če
organ, ki je odredbo izdal, ne odredi drugače.
(2) Sklep postane pravnomočen, če se ne more več izpodbijati
s pritožbo ali če zoper njega ni pritožbe.
(3) Sklepe in odredbe izvršujejo organi, ki so jih izdali, razen
če je določeno drugače. Če je sodišče s sklepom odločilo
p stroških kazenskega postopka, veljajo za izterjavo teh stroškov določbe prvega in drugega odstavka prejšnjega člena.
132. člen
(1) Če nastane dvom o dovoljenosti izvršitve sodne odločbe
ali o računanju kazni ali če v pravnomočni sodbi ni odločeno
o vštetju pripora ali prej prestane kazni ali če jih sodišče ni
vštelo pravilno, odloči o tem predsednik senata sodišča, ki je
sodilo na prvi stopnji, s posebnim sklepom. Pritožba ne zadrži
izvršitve sklepa, razen če sodišče določi drugače.
(2) Če nastane dvom o razlagi sodne odločbe, odloči o tem
sodišče, ki je izdalo pravnomočno odločbo.
133. člen
Ko postane odločba, s katero je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku, pravnomočna, sme oškodovanec zahtevati od sodišča, ki je odločilo na prvi stopnji, naj mu izda
overjen prepis odločbe z oznako, da je odločba izvršljiva.
134. člen
*
'
.
(1) Kazensko evidenco in evidenco izrečenih vzgojnih ukrepov vodi ministrstvo za pravosodje.
(2) Minister za pravosodje predpiše način vodenja evidenc iz
prejšnjega odstavka.
XIV. poglavje
POMEN IZRAZOV V ZAKONU IN DRUGE DOLOČBE
135. člen
Če je v zakonu določeno, da je za pregon posameznih kaznivih dejanj potreben predlog oškodovanca oziroma da je
potrebno poprejšnje dovoljenje pristojnega državnega
organa, ne more državni tožilec zahtevati preiskave in ne
neposredno vložiti obtožnice oziroma obtožnega predloga,
če ne predloži dokaza, da je tak predlog podan oziroma, da je
dovoljenje dano.
136. člen
(1) Če teče postopek zaradi kaznivega dejanja zoper varnost
javnega prometa, sme preiskovalni sodnik ali senat obdolžencu vzeti vozniško dovoljenje za čas, dokler traja postopek.
Pred uvedbo kazenskega postopka zaradi kaznivega dejanja
zoper varnost javnega prometa sme pristojni organ, ki opravlja ogled, vzeti vozniško dovoljenje tistemu, za katerega je
podan utemeljen sum, da je storil to kaznivo dejanje, in ga
obdržati največ tri dni.
(2) Vozniško dovoljenje se sme obdolžencu vrniti še pred
koncem kazenskega postopka, če se da opravičeno sklepati,
da ni več razlogov za odvzem.
(3) Zoper sklep, izdan po prvem ali drugem odstavku tega
člena, je dovoljena pritožba, ki ne zadrži njegove izvršitve.
(4) Čas, za katerega je bilo vzeto vozniško dovoljenje, se
obdolžencu, ki je na prostosti, všteje v izrečeno kazen prepovedi vožnje motornega vozila oziroma izrečeni varnostni
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja.
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137. člen
Če zakon ne določa drugače, obvesti sodišče o priporu ter
o pravnomočni obsodilni sodbi na kazen zapora v treh dneh
obdolženčevega delodajalca.
138. člen
Če se med kazenskim postopkom ugotovi, da je obdolženec
umrl, se kazenski postopek s sklepom ustavi.
139. člen
(1) Sodišče sme med postopkom kaznovati z denarno kaznijo
določeno v prvem odstavku 77. člena tega zakona, zagovornika, pooblaščenca ali zakonitega zastopnika, oškodovanca,
oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca, če njegovo
ravnanje očitno meri na zavlačevanje kazenskega postopka.
(2) O kaznovanju odvetnika oziroma odvetniškega kandidata
obvesti sodišče odvetniško zbornico.
(3) Če državni tožilec ne daje sodišču pravočasno predlogov
ali opravlja druga procesna dejanja z veliko zamudo in s tem
povzroči zavlačevanje postopka, obvesti sodišče o tem višjega državnega tožilca.
140. člen
(1) Glede izključitve kazenskega pregona za osebe, ki uživajo
v Republiki Sloveniji imunitetno pravico po mednarodnem
pravu, veljajo pravila mednarodnega prava.
(2) Če nastane dvom, ali gre za tako osebo, se sodišče obrne
za pojasnilo na ministrstvo za zunanje zadeve.
141. člen
Vsi državni organi morajo sodiščem in drugim organom, ki
sodelujejo v kazenskem postopku, dajati potrebno pomoč,
zlasti če gre za odkrivanje kaznivih dejanj ali za izsleditev
storilcev.
142. člen
(1) Upravljalec zbirke podatkov mora na zahtevo sodišča
sporočiti podatke iz zbirke tudi brez privolitve posameznika,
na katerega se ti podatki nanašajo, če so podatki sodišču
neizogibno potrebni za kazenski postopek.
(2) Sodišče mora varovati tajnost tako pridobljenih podatkov.
143. člen
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem zakonu, imajo tale
pomen:
-osumljenec je tisti, zoper katerega se vodi predkazenski postopek;
-obdolženec je tisti, zoper katerega teče preiskava ali
zoper katerega je vložena obtožnica, obtožni predlog ali
zasebna tožba;
-obtoženec je tisti, zoper katerega je obtožnica postala
pravnomočna;
-obsojenec je tisti, za katerega je s pravnomočno sodbo
ugotovljeno, da je kazensko odgovoren za določeno kaznivo
dejanje;
- izraz obdolženec se uporablja v tem zakonu tudi kot splošen izraz za obdolženca, obtoženca in obsojenca;
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-oškodovanec je tisti, kateremu je kakršnakoli nj®9j Pi
osebna ali premoženjska pravica s kaznivim dejanjem P"|*
šena ali ogrožena;
- t o ž i I e c je državni tožilec, zasebni tožilec in oškodova"
kot tožilec;
s t r a n k a je tožilec in obdolženec;

-zunajzakonska
j
skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skup^ Pi
moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, P1 «
razlogov, zaradi katerih bi bila le-ta med njima nevelja' "
DRUGI DEL
POTEK POSTOPKA
A. PREDHODNI POSTOPEK
XV. p o g I a v | e
PREDKAZENSKIPOSTOPEK
144. člen

(1) Vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblasti,
dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec Pr"ta
nja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni, ali
drugače zvedo zanje.

(2) Obenem z ovadbo morajo organi in organizacije iz P%
njega odstavka navesti dokaze, za katere vedo, in poskr[*L
da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predme^ij
katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno, t0r JI
dokazila.
™145. člen

(1) Vsakdo lahko naznani kaznivo dejanje, za katero se k
lec preganja po uradni dolžnosti.

(2) Zakon določa, kdaj pomeni opustitev ovadbe kazn
(i
dejanja sama kaznivo dejanje.
146. člen
(1) Ovadba se poda pristojnemu državnemu tožilcu Pis'
ustno.
(2) Če je ovadba ustna, je treba ovaditelja opozoriti na
dice krive ovadbe. O ustni ovadbi se napravi zapisnik'
bila sporočena po telefonu, pa uradni zaznamek.
(3) Če je ovadba podana sodišču, organu za notranje/1(,
ali nepristojnemu državnemu tožilcu, jo ta sprejme in
pošlje pristojnemu državnemu tožilcu.
147. člen

(1) Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno ^ J
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni do
morajo organi za notranje zadeve ukreniti potrebno,u ^
izsledi storilec kaznivega dejanja, da se storilec ali ®!,
nec ne skrije ali ne pobegne, da se odkrijejo in za^®
sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo bit'
in da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti
uspešno izvedbo kazenskega postopka.
J
(2) Da bi izvršili naloge iz prejšnjega odstavka, smejo ^
za notranje zadeve zahtevati potrebna obvestila od ,
opraviti potreben pregled prevoznih sredstev, potn'?fl(ii |
prtljage; za nujno potreben čas omejiti gibanje na določi)
prostoru; ukreniti, kar je potrebno v zvezi z ugotavl)
istovetnosti oseb in predmetov; razpisati iskanje o<
pon

Kri, ki se žće 0: v
ie^
Dreni" i" do|
navzočnosti odgovorne osebe opraviti
»fltofltod
, ' !
o$Drau
očenih
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in prostorov
podjetij
in drugih
H._a»nihk oseb
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njihovo
dokumentacijo
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kfina
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*£ Pritožiti se v treh dneh pri pristojnem državnemu
Stisni predlog in z dovoljenjem preiskovalnega sodnika
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Podlagi zbranih obvestil sestavi organ za notranje
kazensko ovadbo, v kateri navede dokaze, za katere je
vjjbi Pf'iz njihovem zbiranju. V kazensko ovadbo ne vpiše
ojjv"® iav, ki so jih posamezne osebe dale pri zbiranju
»D'afiio rbazenski
ovadbi priloži tudi predmete, skice, fotoh"orili' Pradn
'skrbljena poročila, zapise o tem, kaj so ukrenili in
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navedenih v 150. členu tega zakona, lahko preiskovalni sodnik odredi:
1) nadzorstvo in snemanje telefonskih pogovorov in drugih
oblik komuniciranja s tehničnimi sredstvi;
2) tajno policijsko sodelovanje, tajno opazovanje in sledenje
ter slikovno snemanje;
3) navidezni odkup predmetov;
4) prisluškovanje v prostorih s tehničnimi napravami;
5) dostop do računalniškega sistema banke ali druge pravne
osebe, ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko dejavnost.
(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka preiskovalni sodnik odredi
na obrazložen predlog državnega tožilca, če se na drug način
ne dajo zbrati dokazi ali bi bilo njihovo zbiranje zvezano
z nesorazmernimi težavami.
150. člen
(1) Ukrepi iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena
se lahko odredijo:
1) za kazniva dejanja zoper varnost Republike Slovenije in
njeno ustavno ureditev in za kazniva dejanja zoper človečnost
in mednarodno pravo, za katera je v zakonu predpisana kazen
zapora petih ali več let;
2) za kaznivo dejanje ugrabitve po 144. členu? neopravičene
proizvodnje in prometa z mamili po 196. členu, omogočanja
uživanja mamil po 197. členu, izsiljevanja po 218. členu,
neupravičenega sprejemanja daril po 246. členu, neupravičenega dajanja daril po 247. členu, ponarejanja denarja po 248.
členu, pranja denarja po 251. členu, tihotapstva po 254. členu,
jemanja podkupnine po 266. členu, dajanja podkupnine po
267. členu, hudodelskega združevanja po 296. členu, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi po
309. členu ter ugrabitve letala ali ladje po 329. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije;
3) za druga kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana
kazen zapora osmih ali več let.
(2) Ukrep iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena se
lahko odredi za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in
prometa mamil po 196. členu, omogočanja uživanja mamil po
197. členu, ponarejanja denarja po 248. členu ter nedovoljene
proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi po 309.
členu kazenskega zakonika Republike Slovenije, če bi ti predmeti utegnili biti dokaz v kazenskem postopku. Z odkupom
predmetov se ne sme izzvati kriminalna dejavnost.
(3) Ukrep iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena se
lahko odredi za kaznivo dejanje pranja denarja po 251. členu
kazenskega zakonika Republike Slovenije.
151. člen
(1) Ukrepe po 149. členu tega zakona odredi preiskovalni
sodnik s pisno odredbo. V odredbi se morajo navesti podatki
o osebi, zoper katero se ukrepi uporabljajo, razlogi za sum,
način, obseg in trajanje teh ukrepov. Izvajanje teh ukrepov
lahko traja največ en mesec, iz tehtnih razlogov pa se lahko
njihovo trajanje podaljša vsakič za en mesec, vendar skupno
največ šest mesecev. Izvajanje teh ukrepov pa se odpravi brž,
ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bili odrejeni.
(2) Odredbo iz prvega odstavka tega člena izvršujejo organi za
notranje zadeve.
(3) Podjetja, ki opravljajo prenos informacij, so dolžna organom za notranje zadeve omogočiti izvršitev ukrepov po 149.
členu tega zakona.
152. člen
(1) Po prenehanju uporabe ukrepov po 149. členu tega
zakona morajo organi za notranje zadeve poslati poročilo
preiskovalnemu sodniku ter mu predati vse posnetke, sporočila in predmete, pridobljene z uporabo teh ukrepov. V poročilu se navede povzetek iz vsebine posnetih telefonskih pogovorov.
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(2) Preiskovalni sodnik preizkusi, ali je organ za notranje
zadeve ravnal v skladu z njegovo odredbo in povabi državnega tožilca, da se seznani z gradivom, pridobljenim z uporabo ukrepov po 149. členu tega zakona.
(3) Preiskovalni sodnik lahko odredi, da se posnetki telefonskih pogovorov in drugih oblik komuniciranja s tehničnimi
sredstvi v celoti ali deloma prepišejo. Glede prepisa teh posnetkov se uporabljajo določbe petega odstavka 83. člena tega
zakona.
153. člen
(1) Sporočila in posnetke, pridobljene z uporabo ukrepov po
149. členu tega zakona, hrani sodišče, dokler se hrani kazenski spis.
(2) Če državni tožilec izjavi, da ne bo začel kazenskega pregona zoper osumljenca, se gradivo iz prejšnjega odstavka
pod nadzorstvom preiskovalnega sodnika uniči. O tem uničenju napravi preiskovalni sodnik uradni zaznamek. Pred uničenjem obvesti preiskovalni sodnik o uporabi teh ukrepov
osumljenca, ki ima pravico seznaniti se s tem gradivom.
(3) Glede predmetov, pridobljenih z odkupom predmetov, se
uporabljajo določbe 109., 130. in 496. člena tega zakona.
154. člen
(1) Če so bili ukrepi po 149. členu tega zakona izvršeni brez
odredbe preiskovalnega sodnika ali v nasprotju z njo, sodišče
ne sme opreti svoje odločbe na tako dobljene podatke, sporočila, posnetke ali dokazila.
(2) Določbe 235. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za podatke, posnetke, sporočila in dokazila, dobljene
z uporabo ukrepov iz 149. člena tega zakona.
155. člen
Če so podani razlogi za sum, da je določena oseba storila
kaznivo dejanje, za katero je v zakonu predpisana kazen
zapora petih ali več let, lahko preiskovalni sodnik, na obrazložen predlog državnega tožilca, odredi banki ali drugi pravni
osebi, ki opravlja finančno dejavnost, da mu sporoči podatke
o bančnih vlogah določenih oseb, če bi ti podatki bili pomemben dokaz za odkrivanje kaznivih dejanj.
156. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve
smejo nekomu vzeti prostost, če je podan katerikoli od razlogov za pripor iz prvega in drugega odstavka 199. člena tega
zakona, vendar ga morajo brez odlašanja privesti pristojnemu
preiskovalnemu sodniku. Ob privedbi sporoči pooblaščena
uradna oseba organa za notranje zadeve preiskovalnemu
sodniku, zakaj in kdaj je bila privedenemu odvzeta prostost.
(2) Pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve
smejo izjemoma nekomu vzeti prostost in ga pridržati, če so
podani razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, če je pridržanje potrebno zaradi
ugotovitve istovetnosti, preverjanja alibija, zbiranja obvestil in
dokaznih predmetov o tem kaznivem dejanju in so za pripor
podani razlogi iz 1. in 3. točke drugega odstavka 199. člena
tega zakona, v primeru iz 2. točke drugega odstavka 199.
člena tega zakona pa le, če je opravičena bojazen, da bo ta
oseba uničila sledove kaznivega dejanja.
(3) Oseba, ki ji je vzeta prostost, mora biti poučena po določbi
4. člena tega zakona.
(4) Če v primeru pridržanja po drugem odstavku tega člena
oseba, ki ji je vzeta prostost, zahteva pomoč zagovornika,
pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve odloži
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do prihoda zagovornika, vendar najdlje za dve uri od tedaj,
je bila pridržanemu dana možnost, da obvesti zagovor"'
opravo vseh dejanj, razen tistih, ki bi jih bilo nevarno odlas« ij
.Je
(5) Pridržanje po drugem odstavku tega člena lahko »Ju
največ oseminštirideset ur. Po preteku tega roka mora
blaščena uradna oseba organa za notranje zadeve prid'
osebo izpustiti na prostost, ali pa ravnati po prvem ods«
tega člena.

(6) Če pridržanje po drugem odstavku tega člena traja već* ,
šest ur, mora pooblaščena uradna oseba organa za not''®U
zadeve takoj v pisni obliki z odločbo obvestiti osebo, Kil )
odvzeta prostost, o razlogih za odvzem prostosti.
')

(7) Oseba, ki ji je vzeta prostost ima, dokler traja
pravico do pritožbe zoper zoper odločbo iz predhod1
odstavka tega člena. Pritožba ne zadrži ukrepa odvzem*
yp
stosti. O pritožbi mora odločiti senat pristojnega cn<1^
(šesti odstavek 25. člena) v oseminštiridesetih urah.
157. člen
Zaradi razkritja obsežne kriminalne dejavnosti se ■lafti
,
začasno odloži odvzem prostosti osumljene osebe ali
L
drugih ukrepov iz tega zakona, vendar le, če oziroma dokiv
podana nevarnost za življenje in zdravje tretjih oseb. D° °,,
nje za odložitev teh ukrepov da na obrazložen predlog I
za notranje zadeve pristojni državni tožilec.
158. člen
Tistemu, ki je zasačen pri kaznivem dejanju, za kat«|'('
storilec preganja po uradni dolžnosti, sme vsakdo vzeti k
stost. Nato ga mora takoj izročiti preiskovalnemu sodm^
organu za notranje zadeve, če tega ne more storiti, Pa
obvestiti nekoga od teh organov. Organ za notranje
ravna po določbah 156. člena tega zakona.
i)
159. člen

(1) Državni tožilec zavrže ovadbo, če iz same ovadbe jj
da naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se j irj
lec preganja po uradni dolžnosti, če je pregon zastaran .
dejanje obseženo z amnestijo ali pomilostitvijo ali ® v
podane druge okoliščine, ki izključujejo pregon, ali '
podan utemeljen sum, da je osumljenec storil naznani'
kaznivo dejanje. O tem, da je zavrgel ovadbo, in o razloO H(j
to obvesti državni tožilec v osmih dneh oškodovancaa II '!
člen), če je ovadbo podal organ za notranje zadeve, P
njega.

(2) Če državni tožilec iz same ovadbe ne more presoditi.
navedbe v njej verjetne, ali če podatki v ovadbi ne.%
dovolj podlage, da bi lahko odločil, ali naj zahteva Pre's,j
ali če je do njega prišel le glas o kaznivem dejanju, zi
če je storilec neznan, lahko zahteva od organov za no®%
zadeve, če tega ne more storiti sam ali po drugih organi^
zberejo potrebna obvestila in storijo druge ukrepe, ^ fi
odkrijeta kaznivo dejanje in storilec (147. in 148. ®•
Državni tožilec sme ob vsakem času zahtevati od orga"s
notranje zadeve da ga obvestijo, kaj so ukrenili; ti °
dolžni brez odlašanja odgovoriti
(3) Državni tožilec sme zahtevati potrebne podatke od dai«'
nih organov, podjetij in drugih pravnih oseb, lahko P
namen povabi tudi tistega, ki je vložil kazensko ovadbo

(4) Državni tožilec zavrže ovadbo, če so tudi po opraV''
dejanjih iz drugega in tretjega odstavka tega člena P'»!
kakšne okoliščine iz prvega odstavka tega člena.
(5) Državni tožilec in drugi državni organi, podjetja in J
pravne osebe, morajo pri zbiranju obvestil oziroma o*L
podatkov ravnati obzirno in paziti, da ne škodujejo &- "i
dobremu imenu tistega, na katerega se podatki nanai
poroče v A

160. člen
) Državni tožilec sme odložiti kazenski pregon za kaznivo
ID!'anal®. za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do
nCT leta, če je osumljenec pripravljen ravnati po navodilih
pmega tožilca in izpolniti določene naloge, s katerimi se
r "a|.oge
aj° ali
so odpravijo
lahko: škodljive posledice kaznivega dejanja.
ln?P*®va ali P°ravnava škode;
korist javne ustanove ali
doh
določenega
prispevka
„.P^delne
namene ali
v sklad vza povračilo škode žrtvam
n|
I vih dejanj;
Prava kakšnega splošno koristnega dela;
^ravnava preživninske obveznosti.
osumljenec v roku, ki ne sme biti daljši od šest meseca
nalogo iz četrte točke pa ne daljši od enega leta,
l|ni
nalogo, se ovadba zavrže.

XVI. poglavje
PREISKAVA
165. člen
(1) Preiskava se začne zoper določeno osebo, če je utemeljen
sum, da je storila kaznivo dejanje.
(2) V preiskavi se zberejo dokazi in podatki, ki so potrebni za
odločitev, ali naj se vloži obtožnica ali ustavi postopek,
dokazi, za katere je nevarnost, da jih na glavni obravnavi ne
bo mogoče ponoviti ali da bila njihova izvedba zvezana s težavami, kot tudi drugi dokazi, ki utegnejo biti koristni za postopek in je glede na okoliščine primera smotrno, da se izvedejo.
166. člen

161. člen
toiilec ni
nH
dolžan začeti kazenskega pregona oziroma
^stopiti od pregona:
le v kazenskem zakonu določeno, da sme sodišče
rffltaie 18 konkre,ne
dejanja odpustiti kazen, državni tožilec pa
jjiibsodK
okoliščine primera oceni, da sama
I če 10 v brez kazenske sankcije, ni potrebna;
kazenskem
zakonu
za kaznivo dejanje predpisana
6n
ilr0 "a kazen ali kazen zapora do enega leta, osumljenec
H jL^ obdolženec pa je zaradi dejanskega kesanja prepreic n? !'ive posledice ali poravnal vso škodo in državni toži' 9lede na konkretne okoliščine primera, oceni, da kazenl
®ankci ja ne bi bila upravičena.

162. člen
ni

!i> a notranje zadeve smejo še pred začetkom prei'*var *ase^i predmete po 218. členu tega zakona, če bi bilo
Vltl odlašati, in ob pogojih iz 216. člena tega zakona
hišno in osebno preiskavo.
^Preiskovalni sodnik ne pride takoj na sam kraj, smejo
otreK a n°tranje zadeve tudi sami opraviti ogled ter odrediti
S o,' 0 izvedensko delo, razen obdukcije in izkopa trupla.
iW®ian
Preiskovalni
na samtakraj
med opravo teh
dejanja.
■p '• lahko
prevzame sodnik
in sam opravi

(1) Preiskava se opravi na zahtevo državnega tožilca.
(2) Zahtevo za preiskavo poda državni tožilec preiskovalnemu
sodniku pristojnega sodišča.
(3) V zahtevi za preiskavo je treba navesti: osebo, zoper katero
se zahteva preiskava, opis dejanja, iz katerega izhajajo zakonski znaki kaznivega dejanja, zakonsko označbo kaznivega
dejanja, okoliščine, iz katerih izhaja utemeljenost suma, in že
zbrane dokaze. V zahtevi državni tožilec predlaga, katere
posamezne okoliščine naj se v preiskavi raziščejo in katera
posamezna preiskovalna dejanja naj se opravijo, lahko pa
predlaga tudi pripor tistega, zoper katerega je zahtevana
preiskava.
(4) Državni tožilec pošlje preiskovalnemu sodniku kazensko
ovadbo in vse spise ter zapisnike o opravljenih dejanjih.
Hkrati mu pošlje predmete, ki utegnejo biti dokaz, ali navede,
kje so.
(5) Če državni tožilec umakne zahtevo za preiskavo, preden je
izdan sklep o preiskavi, preiskovalni sodnik s sklepom zavrže
zahtevo in sporoči oškodovancu, da lahko začne pregon sam
(60. in 62. člen).
167. člen

(I i) 0

(1) Ko preiskovalni sodnik prejme zahtevo za preiskavo, pregleda spise; če se z zahtevo strinja, izda sklep o preiskavi, ki
mora navajati podatke iz tretjega odstavka prejšnjega člena
tega zakona. Sklep pošlje državnemu tožilcu in obdolžencu.

)l>
it

(2) Preden izda sklep, zasliši preiskovalni sodnik tistega,
zoper katerega je zahtevana preiskava, razen če bi bilo
nevarno odlašati.

iz prvega in drugega odstavka tega člena
0r an za
"k br"
notranje zadeve oziroma preiskovalni sodrez 9 '
odlašanja obvestiti državnega tožilca.
163. člen
6 s,or lec
' a
rec a

l
kaznivega dejanja neznan, lahko upravičeni
^ " 9 preiskovalnemu sodniku, da opravi posadi S® Preiskovalna dejanja, za katera je glede na okoliščine
J; 'se n s!T,otrn
°. da i|h opravi, še preden se uvede preiskava.
sl<ova n soc|
' ' (šesti
nikodstavek
ne strinja25.
s predlogom,
zahteva naj
1 < Vi 0
tem senat
člena).
!)
t»Vng™""<i o opravljenih preiskovalnih dejanjih se pošljejo
Ar;
tožilcu.
164. člen
jd »K
%i
®'io 'i e valn
i sodnik pristojnega sodišča lahko opravi pred
jiti k?, Pa o preiskavi posamezna preiskovalna dejanja, ki
AfeJ,.0 nevarno odlašati, vendar mora o vsem, kar je storil,
^
" Pristojnega državnega tožilca,
i} ') G|Srl
'®tb6 ovab|
ienia 'ninzasliševanja
vabljenju
zasliševanjuosumljenca
obdolženca.se uporabljajo
»valeč

(3) Preden odloči o zahtevi državnega tožilca, lahko preiskovalni sodnik povabi državnega tožilca in tistega, zoper katerega je tožilec zahteval preiskavo, naj določenega dne prideta
k sodišču, če je treba, da se izjavita o okoliščinah, ki utegnejo
biti pomembne za odločitev o zahtevi, ali če misli, da bi bila iz
drugih razlogov smotrna njuna ustna izjava. Ob tej priložnosti
lahko dajeta stranki ustno svoje predloge, državni tožilec pa
lahko spremeni ali dopolni svojo zahtevo za preiskavo, lahko
pa predlaga tudi, naj se postopek izvede neposredno po
obtožnici (168. člen).
(4) Glede vabljenja in zasliševanja tistega, zoper katerega je
zahtevana preiskava, se uporabljajo določbe tega zakona
o vabljenju in zasliševanju obdolženca. Vabilu se priloži drugopis zahteve za preiskavo. Če je bil zoper obdolženca odrejen pripor na podlagi predloga v zahtevi za preiskavo, se mu
drugopis zahteve za preiskavo vroči skupaj s sklepom o priporu. Osebo, ki jo povabi po prejšnjem odstavku, pouči preiskovalni sodnik v smislu 5. členu tega zakona.
(5) Zoper sklep preiskovalnega sodnika o preiskavi se obdol91

ženec lahko pritoži. Če mu je sklep ustno sporočen, lahko
poda pritožbo pri tej priložnosti na zapisnik.
(6) Preiskovalni sodnik mora pritožbo takoj predložiti senatu
(šesti odstavek 25. člena). Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.

preiskavi, sme opraviti posamezna preiskovalna dejanja■ iii"
zunaj območja svojega sodišča, vendar pa mora o tem o™
stiti sodišče, na katerega območju jih opravi.
170. člen

(7) Če se preiskovalni sodnik ne strinja z zahtevo državnega
tožilca za preiskavo, zahteva, naj o tem odloči senat (šesti
odstavek 25. člena). Zoper sklep senata imajo obdolženec,
državni tožilec in oškodovanec pravico do pritožbe, ki ne
, zadrži njegove izvršitve.

(1) Med preiskavo lahko prepusti preiskovalni sodnik Pjh
mezna preiskovalna dejanja preiskovalnemu sodniku soo|8^
na katerega območju jih je treba opraviti.

(8) Če se je zoper sklep senata pritožil samo oškodovanec in
se pritožbi ugodi, se šteje da je oškodovanec s pritožbo
prevzel pregon.

(2) Državni tožilec, ki je pristojen za postopek pred sodiW*
kateremu je bilo prepuščeno preiskovalno dejanje, j® |
pri tem navzoč, če pristojni državni tožilec ne izjavi, o*
navzoč sam.

(9) V primerih iz šestega in sedmega odstavka tega člena
mora senat odločiti v oseminštiridesetih urah.
(10) Pri odločanju o zahtevi za preiskavo senat ni vezan na
pravno presojo dejanja, ki jo je navedel državni tožilec.
168. člen
(1) Preiskovalni sodnik lahko da soglasje k predlogu državnega tožilca, naj se ne opravi preiskava, če dajejo zbrani
podatki, ki se nanašajo na kaznivo dejanje in storilca, dovolj
podlage za vložitev obtožnice.
(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka sme preiskovalni sodnik
dati samo, če je pred tem zaslišal tistega, zoper katerega naj
bo vložena obtožnica. Glede vabljenja in zaslišanja te osebe
se uporabljajo določbe o vabljenju in zaslišanju obdolženca.
Sporočilo o tem, da se strinja s predlogom, pošlje preiskovalni sodnik državnemu tožilcu in tistemu, zoper katerega naj
bo vložena obtožnica.
(3) Rok za vložitev obtožnice je osem dni, vendar pa ga lahko
senat (šesti odstavek 25. člena) na zahtevo državnega tožilca
podaljša.
(4) Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko poda državni
tožilec tudi po vložitvi zahteve za preiskavo, dokler sklep
o njej ni izdan.
(5) Če je preiskovalni sodnik mnenja, da ni pogojev za vložitev
obtožnice brez preiskave, ravna, kot da bi bila zahtevana
preiskava.
(6) Če je za kaznivo dejanje v zakonu predpisana kazen
zapora do pet let, sme državni tožilec mimo pogojev, ki so
določeni v prvem do petem odstavku tega člena, vložiti obtožnico tudi brez preiskave, če dajejo zbrani podatki, ki se
nanašajo na kaznivo dejanje in storilca, dovolj podlage za
obtožbo.
(7) Določbe prvega do šestega odstavka tega člena se uporabljajo tudi, kadar gre za kazenski pregon na zahtevo oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca; vendar pa v tem
primeru roka iz tretjega odstavka tega člena ni mogoče
podaljšati. Določbe šestega odstavka tega člena pa se uporabljajo tudi za vložitev zasebne tožbe za kaznivo dejanje
zoper čast in dobro ime. storjeno s tiskom, po radiu, televiziji
ali z drugim sredstvom javnega obveščanja.
(8) Predlogu iz prvega odstavka tega člena in obtožnici, ki jo
vloži po šestem odstavku tega člena, priloži državni tožilec
kazensko ovadbo ter vse spise in zapisnike o opravljenih
dejanjih kot tudi predmete, ki utegnejo biti dokaz, ali pa
v predlogu navede, kje so.
169. člen
(1) Preiskavo opravlja preiskovalni sodnik pristojnega sodišča.
(2) Preiskovalni sodnik opravlja praviloma preiskovalna dejanja samo na območju svojega sodišča. Če je to v korist
92

(3) Preiskovalni sodnik lahko prepusti organu za noV*
zadeve izvršitev odredbe o hišni ali osebni preiskav'
^
o zasegu predmetov na način, kot je to določeno v "p
zakonu.
(4) Po zghtevi ali dovoljenju preiskovalnega sodnika
organi za notranje zadeve obdolženca fotografirati
.
njegove prstne odtise, če je to potrebno za kazensK'
stopek.
171. člen
Pri preiskovalnih dejanjih ravnajo organi za notranje '
po ustreznih določbah tega zakona o preiskovalnih dej* T.
172. člen
(1) Preiskovalni sodnik oziroma organ za notranje zad«^
so mu bila prepuščena posamezna preiskovalna daip
opravi po potrebi tudi druga preiskovalna dejanja, ki so s
v zvezi ali iz njih izvirajo.

(2) Če preiskovalni sodnik, ki so mu bila prepuščena Pj>l!
mezna preiskovalna dejanja, za to ni pristojen, pošlje zao (
pristojnemu preiskovalnemu sodniku in o tem obvesti C ^
skovalnega sodnika, ki mu je zadevo poslal.
173. člen

(1) Preiskava se opravi samo glede tistega kaznivega de5j!j 1
in zoper tistega obdolženca, na katerega se nanaša -'
o preiskavi.

(2) Če se med preiskavo pokaže, da je treba postopek ••rj
tudi na kakšno drugo kaznivo dejanje ali zoper kakšno«L rj
osebo, obvesti preiskovalni sodnik o tem državnega K®
V takem primeru se smejo opraviti tista preiskovalna del 1*
ki jih ni mogoče odlašati; o vsem, kar je bilo storjeno, r
treba obvestiti državnega tožilca.
(3) Glede razširitve preiskave veljajo določbe 166. i" A
člena tega zakona.
174. člen

Ko je izdan sklep o preiskavi, opravlja preiskovalni 5n|
preiskovalna dejanja po predlogih strank ter tista dej3 ™hse mu zdijo potrebna za uspešno izvedbo postopka.
175. člen
(1) Stranke in oškodovanec smejo med preiskavo
preiskovalnemu sodniku, naj se opravijo posamezna P'ej ij,
valna dejanja. Če se preiskovalni sodnik ne strinja sP'j ^
gom strank, naj se opravi posamezno preiskovalno dal, ^
zahteva, naj o tem odloči senat (šesti odstavek 25. člen t,

(2) Stranke in oškodovanec smejo dajati predloge iz n^ ''
njega odstavka tudi preiskovalnemu sodniku ali org®
M
porode^

a
"je zadeve, kateremu so prepuščena posamezna preilu »alna dejanja. Če se preiskovalni sodnik oziroma organ za
b" j™1!® zadeve ne strinja s predlogom, obvesti o tem predla.^la, ki lahko nato predlog ponovi pri preiskovalnem sodPristojnega sodišča.

176. član
as

a

o) J- 'iš nje obdolženca se lahko opravi le v navzočnosti
K*V°»'ca- Pri zasl'5anju obdolženca je lahko navzoč
avn

' tožilec,prioškodovanec,
obdolženec
in zagovornik
iti* iahl
"Ko navzoči
ogledu in zaslišanju
izvedencev.
»isWni

,oi ec in za

"

9°vornik

s,a ah

' ko navzoča pri hišni

Pravni tožilec, obdolženec in zagovornik so lahko nav* i!i5,n,u2apriče
s''šanju priče. Oškodovanec sme biti navzoč pri
iJ!0 obravnavo.
samo, če je verjetno, da priča ne bo prišla na

ali dovoljenja za pregon ali če ni zahteve upravičenega
tožilca).
(2) Preden se preiskava prekine, je treba zbrati vse dokaze
o kaznivem dejanju in kazenski odgovornosti obdolženca, do
katerih je mogoče priti.
(3) Ko prenehajo ovire, ki so povzročile prekinitev, nadaljuje
preiskovalni sodnik preiskavo.
178. člen
(1) Če državni tožilec med preiskavo ali po končani preiskavi
izjavi, da odstopa od pregona, preiskovalni sodnik obvesti
o tem oškodovanca in ga posebej pouči o njegovi pravici, da
sme nadaljevati pregon (60. in 62. člen).
(2) Če oškodovanec ne nadaljuje pregona, preiskovalni sodnik s sklepom ustavi preiskavo. Sklep se pošlje obdolžencu,
državnemu tožilcu in oškodovancu.
179. člen

In6iSkovalni soclnik mora na primeren način obvestiti
t j0u89a tožilca in zagovornika, kdaj in kje bo zasliševanje
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(1) Preiskavo ustavi s sklepom senat (šesti odstavek 25.
člena), kadar med preiskavo odloča o kateremkoli vprašanju,
in sicer v naslednjih primerih:
1) če spozna, da dejanje, ki ga je obdolženec obdolžen, ni
kaznivo dejanje;
2) če so okoliščine, ki izključujejo kazensko odgovornost
obdolženca, pa ni pogojev za varnostne ukrepe;
3) če je kazenski pregon zastaran ali je dejanje obseženo
z amnestijo ali pomilostitvijo ali če so podane druge okoliščine, ki izključujejo pregon;
4) če ni dokazov, da bi bil obdolženec storil kaznivo dejanje.
(2) Če preiskovalni sodnik spozna, da so razlogi za ustavitev
preiskave iz prvega odstavka tega člena, obvesti o tem državnega tožilca. Če državni tožilec v osmih dneh ne obvesti
preiskovalnega sodnika, da odstopa od pregona, zahteva
preiskovalni sodnik, naj senat odloči o ustavitvi preiskave.
(3) Sklep o ustavitvi preiskave se pošlje državnemu tožilcu,
oškodovancu in obdolžencu; če je ta v priporu, ga je treba
takoj izpustiti. Zoper ta sklep imata državni tožilec in oškodovanec pravico pritožbe.
(4) Če se je zoper sklep o ustavitvi preiskave pritožil samo
oškodovanec in je pritožbi ugodeno, se šteje, da je oškodovanec s pritožbo prevzel pregon.
(5) Če so podane okoliščine, ki samo začasno preprečujejo
pregon obdolženca (prvi odstavek 177. člena), senat s sklepom prekine preiskavo.
,
(6) Ko prenehajo ovire, ki so povzročile prekinitev, nadaljuje
preiskovalni sodnik preiskavo.
180. člen
(1) Preden konča preiskavo, si preiskovalni sodnik preskrbi
podatke o obdolžencu, ki so navedeni v prvem odstavku 225.
člena tega zakona, če manjkajo ali če se je treba o njih
prepričati, kot tudi podatke o njegovih prejšnjih neizbrisanih
obsodbah; če obdolženec še prestaja kazen ali kakšno drugo
sankcijo, ki je zvezana z odvzemom prostosti, pa podatke
o njegovem vedenju med prestajanjem kazni oziroma druge
sankcije. Po potrebi si priskrbi podatke o prejšnjem življenju
obdolženca in o razmerah, v katerih živi, o njegovem osebnem dohodku v zadnjih treh mesecih, kot tudi o drugih
okoliščinah, Ki se tičejo njegove osebnosti. Preiskovalni sodnik lahko odredi medicinske preglede ali psihološke preiskave obdolženca, če je treba dopolniti podatke o njegovi
osebnosti.
(2) Če prihaja v poštev izrek enotne kazni, s katero naj bodo
zajete tudi kazni iz prejšnjih obsodb, zahteva preiskovalni
sodnik zadevne spise.
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181. člen
Če stranke in zagovornik niso bili navzoči pri posameznih
preiskovalnih dejanjih, preiskovalni sodnik pa oceni, da bi
bilo koristno za nadaljnji potek preiskave, da se seznanijo
s pomembnimi dokazi, jih obvesti, da se lahko v določenem
roku seznanijo s temi dokazi in da podajo svoje predloge za
izvedbo novih dokazov.
182. člen
(1) Preiskovalni sodnik konča preiskavo, ko spozna, da je
stanje stvari v preiskavi zadosti razjasnjeno, da se lahko vloži
obtožnica.
(2) Po končani preiskavi pošlje preiskovalni sodnik spise
državnemu tožilcu; ta mora v petnajstih dneh predlagati
dopolnitev preiskave ali vložiti obtožnico ali pa izjaviti, da
odstopa od pregona. Ta rok sme senat (šesti odstavek 25.
člena) na predlog državnega tožilca podaljšati.
(3) Če se preiskovalni sodnik ne strinja s predlogom državnega tožilca za dopolnitev preiskave, zahteva, naj o tem
odloči senat (šesti odstavek 25. člena). Če senat zavrne predlog državnega tožilca, začne teči rok iz prejšnjega odstavka
od dneva, ko je državnemu tožilcu sporočena njegova
odločba.
(4) Če se državni tožilec ne drži roka, ki je določen v drugem
in tretjem odstavku tega člena, mora o razlogih za to obvestiti
višjega državnega tožilca.
183. člen
(1) Če preiskava ni končana v šestih mesecih, mora preiskovalni sodnik obvestiti predsednika sodišča, zakaj preiskava še
ni končana.
(2) Predsednik sodišča ukrene, kar je potrebno, da se preiskava konča.
184. člen
(1) Oškodovanec kot tožilec in zasebni tožilec lahko zahtevata
od preiskovalnega sodnika pristojnega sodišča, naj opravi
preiskavo oziroma predlagata njeno dopolnitev. Med preiskavo lahko dajeta preiskovalnemu sodniku tudi druge predloge.
(2) Glede uvedbe, izvedbe, prekinitve in ustavitve preiskave se
smiselno uporabljajo tiste določbe tega zakona, ki se nanašajo na uvedbo in potek preiskave na zahtevo državnega
tožilca. Če oškodovanec kot tožilec in zasebni tožilec ne
prideta na zaslišanje obdolženca, čeprav sta bila v redu
obveščena in tudi ne njun pooblaščenec, se šteje, da sta
umaknila zahtevo za preiskavo oziroma odstopila od kazenskega pregona. Glede vrnitve v prejšnje stanje se smiselno
uporabljajo določbe 58. člena tega zakona.
(3) Ko preiskovalni sodnik spozna, da je preiskava končana,
obvesti o tem oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca in
ga opozori, da mora v petnajstih dneh vložiti obtožnico oziroma zasebno tožbo in da se bo štelo, da je odstopil od
pregona, če tega ne bi storil, in bo postopek s sklepom
ustavljen. Tako opozorilo mora dati preiskovalni sodnik tudi,
če senat (šesti odstavek 25. člena) zavrne predlog oškodovanca kot tožilca ali predlog zasebnega tožilca za dopolnitev
preiskave zato, ker misli, da je stanje stvari dovolj razjasnjeno.

njegovo zahtevo pomagajo. Preiskovalni sodnik MJ® t
teva pomoč tudi od podjetij in drugih pravnih oseb, 51
potrebno za preiskovalno dejanje, ki ga ni mogoče odi«
186. člen

Če to terjajo koristi kazenskega postopka, ohranitev t# i
koristi javnega reda ali razlogi morale, varstva osebij, i
družinskega življenja obdolženca ali oškodovanca, <* r
uradna oseba, ki opravlja preiskovalno dejanje, tistim. >t
zaslišuje ali so navzoči pri preiskovalnih dejanjih ali P®| "
gledujejo preiskovalne spise, da morajo ohraniti v tal j
posamezna dejstva ali podatke, ki jih pri tem zvedo. ^ a
opozori, da pomeni izdaja tajnosti kaznivo dejanjaodredba se zapiše v zapisnik o preiskovalnem dejanj
roma zaznamuje na pregledanih spisih, opozorjena
jo podpiše.
187. člen

j1
Kadar odloča senat med preiskavo, sme zahtevati od Pr® .
valnega sodnika in od strank potrebna pojasnila, l#^ J
tudi pokliče obe stranki, naj na njegovi seji ustno f®*™
svoja stališča.
188. člen
(1) Preiskovalni sodnik sme kaznovati z denarno kaznijor ,
čeno v prvem odstavku 77. člena vsakogar, kdor med P a j
valnim dejanjem še po opominu moti red. Če nj'
ležba ni potrebna, ga sme odstraniti s kraja, kjer se
opravlja.
(2) Obdolženec ne more biti kaznovan z denarno kazi'i"
(3) Če državni tožilec moti red, ravna preiskovalni s"
v skladu s petim odstavkom 300. člena tega zakona.
189. člen

(1) Stranki in oškodovanec se lahko vselej obrnejo ■■■■ (
sednika sodišča, pred katerim teče postopek, in se PL
pritožijo zaradi zavlačevanja postopka in drugih nepi"aV
med preiskavo.
in o"*
(2) Predsednik sodišča preizkusi navedbe v pritožbi m
pritožnika, ki je to zahteval, kaj je ukrenil.
XVII. poglavje
UKREPI ZA ZAGOTOVITEV OBDOLŽENČEVE NAVZjjŽ
STI IN ZA USPEŠNO IZVEDBO KAZENSKEGA POSTT
1. Skupna določba
190. člen
(1) Ukrepi, ki se lahko uporabijo za zagotovitev obdolid*
navzočnosti in za uspešno izvedbo kazenskega postoP.
vabilo, privedba, obljuba obdolženca, da ne bo zapust"'
vališča, varščina in pripor.

185. člen

(2) Pri odločanju o tem, kateri od naštetih ukrepp^j
uporabi, se mora pristojni organ držati pogojev, ki ^
čeni za posamezne ukrepe, in pri tem gledati, da11.j
uporabi strožji ukrep, če se da isti namen doseči z n

Če je preiskovalnemu sodniku potrebna pomoč (kriminalistično-tehnična in druga) organov za notranje zadeve ali drugih
državnih organov v zvezi s preiskavo, so ti dolžni, da mu na

(3) Ti ukrepi se odpravijo tudi po uradni dolžnosti, &fj
hajo razlogi, ki so jih narekovali oziroma se nad£y j
z drugim, milejšim ukrepom, če se za to pokažejo p°» r
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i ^ "'bilo
191. člen
j|j Navzočnost obdolženca pri dejanjih v kazenskem
'"dišče Se za9olov' z vat>ilom. Vabilo pošlje obdolžencu
^Obdolženec se povabi z zaprtim pisnim vabilom, ki
®Qa: naslov sodišča, ki vabi, ime in priimek obdolženca;
Tud dankaznivega dejanja, ki ga je obdolžen, kraj, kamor naj
1«^®:
in uro, kdaj naj pride; navedbo, da se vabi kot
J
enec:
Z
'i'ad
°"'°.
da bo prisilno
J "ii pečat °P°
in ime
in priimek
sodnika,priveden,
ki vabi. če ne pride;
3\|y
16
Tfj'a im
robdolženec prvič vabljen, ga je treba v vabilu poučiti,
v^® P avico vzeti si zagovornika in da je zagovornik lahko
^
pri njegovem zaslišanju.
'Obdolženec mora takoj sporočiti sodišču spremembo
J°va, kot tudi namen, da spremeni prebivališče. O tem je
^obdolženca poučiti pri prvem zaslišanju oziroma pri
btoj'nega
Nožnice
brez
predloga
alipreiskave
zasebne (šesti
tožbe;odstavek
pri tem 168.
ga ječlena),
treba
# 0n,i na posledice, določene s tem zakonom.
jj vobdolženec zaradi bolezni ali kakšne druge nepremaglu ° ire na vabilo ne more priti, se zasliši tam, kjer je, ali se
^ Preskrbi prevoz do sodnega poslopja ali drugega kraja,
se opravlja dejanje.
Pr|

vedba
192. člen

riVe

*> i|e dbo obdolženca lahko odredi sodišče, če je izdan
r oru a
'e'«sv°
'' če v redu povabljeni obdolženec ne pride,
e^ a'P
red°' 9 izostanka ne opraviči, ali če mu ni bilo mogoče
hjjl^vročiti vabila, iz okoliščin pa je očitno, da se mu
ec izmika.
!
)0d.redbo za privedbo izvršijo organi za notranje zadeve.
tli^edba se odredi pisno. Odredba mora obsegati: ime in
Bja_. obdolženca, ki naj se privede, označbo kaznivega
5
kon ter
^a,ere
9a i®zakaj
obdolžen,
z navedbo
določbe
kazenskega
razlog,
se odreja
privedba,
uradni
pečat in
* sodnika, ki odreja privedbo.
)(&'
izvršitev
odredbo
, <®ncumu
in je
ga naložena
povabi, naj
gre z odredbe,
njim. Če izroči
obdolženec
to
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Povede s silo.
kat?8r vojaške osebe, pripadnike policije ali straže zavoda,
so osebe ki m
iti^barem
' poveljstva
i' i® vzeta
prostost,
se odredi priPrek njihovega
oziroma
predstojnika.

prostosti oziroma izpusti, če da on osebno ali kdo drug zanj
varščino, da do konca kazenskega postopka ne bo pobegnil,
sam obdolženec pa obljubi, da se ne bo skrival in da brez
dovoljenja ne bo zapustil svojega prebivališča.
195. člen
(1) Varščina se vselej glasi na denarni znesek, ki se določi
glede na težo kaznivega dejanja, osebne in družinske razmere
obdolženca ter glede na gmotne razmere tistega, ki jo daje.
(2) Varščina se lahko da v gotovini, v vrednostnih papirjih,
v dragocenostih ali v drugih premičnih stvareh večje vrednosti, ki jih je lahko vnovčiti in hraniti, v hipoteki za znesek
varščine na nepremičnini tistega, ki varščino daje, aii pa
v osebni zavezi ene ali več oseb, da bodo plačale določeni
znesek, če obdolženec pobegne.
(3) Će obdolženec pobegne, se s sklepom določi, da vrednost,
ki je bila dana kot varščina, pripade proračunu.
196. člen
(1) Kljub dani varščini se obdolženec pripre, če v redu povabljen ne pride in svojega izostanka ne opraviči, če se pripravlja
na beg ali če se pokaže potem, ko je bil puščen v prostosti,
zoper njega kakšen drug zakonski razlog za pripor.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka varščina preneha. Položeni denarni znesek, dragocenosti, vrednostni papirji ali
druge premične stvari se vrnejo, hipoteka pa izbriše. Enako se
ravna tudi, če se kazenski postopek pravnomočno konča
s sklepom o ustavitvi ali zavrženjem obtožnice ali s sodbo.
(3) Če se s sodbo izreče kazen zapora, preneha varščina šele,
ko obsojenec nastopi kazen.
197. člen
(1) Sklep o varščini izda med preiskavo preiskovalni sodnik,
po vložitvi obtožnice pa senat.
(2) Sklep, s katerim se določa varščina, in sklep, s katerim
varščina preneha, se izda po zaslišanju tožilca.
6. Pripor
198. člen
(1) Pripor se sme odrediti samo ob pogojih, ki so določeni
v tem zakonu.

0l

>liuba obdolženca, da ne bo zapustil prebivaliiča

i

193. člen
s
(l e je bati, da se bo obdolženec med postopkom skril ali
ne
*nano kam ali v tujino, sme sodišče zahtevati od
a
bv0li*avez°, da se ne bo skrival oziroma da ne bo brez
na
Slil*
sodišča zapustil svojega prebivališča oziroma
5Ca'
- Dana obljuba se vpiše v zapisnik.

$ dstg ^olžencu se sme, ob dani obljubi iz prejšnjega
J
Odv> err,u2apotne
časnolistine
vzeti ne
potna
listina.
Pritožba
zoper sklep
zadrži
njegove
izvršitve.
Kr

obdolženec tako zaveže, ga je treba opozoriti, da se
i®ga lahko odredi pripor, če bi prekršil to zavezo.

n

'»Hči na
fi^

194. člen
^jlo
treba obdolženca pripreti ali če je že v priporu samo
'e9a, ker se ie bati, da bo pobegnil, se lahko pusti na

"'Vhvaleč

(2) Pripor sme trajati najkrajši potrebni čas. Dolžnost vseh
organov, ki sodelujejo v kazenskem postopku, in organov, ki
jim dajejo pravno pomoč je, da postopajo posebno hitro, če je
obdolženec v priporu.
(3) Pripor se v kateremkoli času med postopkom odpravi, brž
ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen.
199. člen
(1) Pripor se odredi zoper tistega, za katerega je podan
utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, za katero je
v zakonu predpisana kazen dvajset let zapora; če pa so
podani upravičeni razlogi, sme sodišče skleniti, da pripora ne
bo odredilo.
(2) Če je podan utemeljen sum, da je določena oseba storila
kaznivo dejanje, se sme pripor zoper njo odrediti:
1) če se skriva, če ni mogoče ugotoviti njene istovetnosti ali če
so druge okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bi pobegnila;
2) če je opravičena bojazen, da bo uničila sledove kaznivega
dejanja, ali če posebne okoliščine kažejo, da bo ovirala preiskavo s tem, da bo vplivala na priče, udeležence ali prikrivalce;
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3) če posebne okoliščine opravičujejo bojazen, da bo ponovila kaznivo dejanje, dokončala poskušeno kaznivo dejanje ali
storila kaznivo dejanje, s katerim grozi;
(3) V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka traja pripor, ki je
bil odrejen samo zato, ker ni bilo mogoče ugotoviti istovetnosti osebe, toliko časa, dokler istovetnost ni ugotovljena. V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka se pripor odpravi, brž ko
so zagotovljeni dokazi, zaradi katerih je bil odrejen.
200. člen
(1) Pripor odredi preiskovalni sodnik pristojnega sodišča.
(2) Pripor se odredi s pisnim sklepom, ki obsega: ime in
priimek tistega, ki mu je vzeta prostost; kaznivo dejanje, ki ga
je obdolžen; zakonski razlog za pripor; pouk o pravici do
pritožbe; kratko obrazložitev, v kateri mora biti razlog za
pripor posebej obrazložen; uradni pečat in podpis sodnika, ki
pripor odreja.
(3) Sklep o priporu se izroči tistemu, na katerega se nanaša
takrat, ko mu je vzeta prostost, najpozneje pa v štiriindvajsetih
urah, odkar mu je bila vzeta prostost, oziroma ko je bil
priveden k preiskovalnemu sodniku (prvi in peti odstavek 156.
člena). V spisih morata biti navedeni ura, ko mu je bila vzeta
prostost, in ura, ko mu je bil izročen sklep.
(4) Zoper sklep o priporu se sme priprti pritožiti na senat (šesti
odstavek 25. člena) v štiriindvajsetih urah od ure, ko mu je bil
sklep izročen. Če je priprti prvič zaslišan po preteku tega
roka, se lahko pritoži ob tem zaslišanju. Pritožbo s prepisom
zapisnika o zaslišanju, če je bil priprti zaslišan, in sklep
o priporu je treba takoj poslati senatu. Pritožba ne zadrži
izvršitve sklepa.
(5) Če se preiskovalni sodnik ne strinja s predlogom državnega tožilca za odreditev pripora, zahteva, naj o tem odloči
senat (šesti odstavek 25. člena). Zoper sklep, s katerim senat
odredi pripor, se sme priprti pritožiti, vendar pritožba ne
zadrži njegove izvršitve. Glede izročitve sklepa in vložitve
pritožbe se uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka
tega člena.
(6) V primerih iz četrtega in petega odstavka tega člena mora
senat, ki odloča o pritožbi, odločiti v oseminštiridesetih urah.
(7) Takoj po izdaji sklepa o odreditvi pripora mora sodišče
priprtemu, ki si ni vzel zagovornika, postaviti zagovornika po
uradni dolžnosti (drugi odstavek 70. člena).
201. člen
(1) Preiskovalni sodnik mora tistega, ki mu je bila vzeta
prostost in mu je bil pripeljan, takoj poučiti po 4. členu tega
zakona. Pouk preiskovalnega sodnika in izjava tistega, ki mu
je bila vzeta prostost, morata biti zapisana v zapisnik. Če je
potrebno, mu preiskovalni sodnik pomaga, da si najde zagovornika. Če si ta v štiriindvajsetih urah od ure, ko mu je bilo to
sporočeno, ne zagotovi zagovornikove navzočnosti, ga mora
preiskovalni sodnik takoj zaslišati.
(2) Če tisti, ki mu je vzeta prostost, izjavi, da si ne bo vzel
zagovornika, ga mora preiskovalni sodnik v štiriindvajsetih
urah zaslišati.
(3) Če je obramba obvezna (prvi odstavek 70. člena), tisti, ki
mu je vzeta prostost, pa si ne vzame zagovornika v štiriindvajsetih urah od ure, ko je bil poučen o tej pravici, ali izjavi, da si
zagovornika ne bo vzel, mu ga sodišče postavi po uradni
dolžnosti.
(4) Takoj po zaslišanju mora državni tožilec izjaviti, ali bo
zahteval preiskavo, zahtevo za preiskavo pa lahko poda tudi
na zapisnik, nakar preiskovalni sodnik odloči, ali naj tistega,
ki mu je bila vzeta prostost pripre ali izpusti. Če odredi pripor
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in če državni tožilec v oseminštiridesetih urah, ko je bil re
obvs 1
čen o priporu, ne vloži pisne zahteve za preiskavo, P '
valni sodnik pripor odpravi in priprtega izpusti.
I

202. člen

Če preiskovalni sodnik tistemu, ki mu je bila vzeta Pros,0?ik,
dal pouka po 4. členu tega zakona, ali ta pouk ni zap® )
sodišče ne sme svoje odločbe opreti na izpovedbo tisteg* i
m
mu je bila vzeta prostost.
203. člen

(1) Po sklepu preiskovalnega sodnika sme biti obdolže^jre
pridržan vpriporu največ mesec dni od dneva, ko mu le J1
vzeta prostost. Po tem času sme biti pridržan v priporu s» JJ
hI
na podlagi sklepa o podaljšanju pripora.
(2) Pripor se sme po odločbi senata (šesti odstavek 25.
podaljšati n9'uo^ 73 Huq mocara 7r»r»or clslort conatP 10 ® *
Ijena pritožba
postopek za kaznivo aejan|e, za Katero je v zaKonu Vjjjt.
sana kazen zapora nad pet let, sme senat vrhovnega so"
podaljšati pripor največ še za tri mesece. Sklep o
pripora izda sodišče na obrazložen predlog preiskovi
sodnika ali državnega tožilca.
(3) Če do izteka rokov iz prejšnjega odstavka ni vl°*
obtožnica, se pripor odpravi in se obdolženec izpusti
204. člen
Med preiskavo sme preiskovalni sodnik odpraviti 1pfiP).
v soglasju z državnim tožilcem, če teče postopek na n|09;x
zahtevo, razen če ga odpravlja zaradi poteka roka, ^.
sme trajati, ali če je državni tožilec odstopil od pregona-a i
preiskovalni sodnik in državni tožilec ne strinjata, z 1.f1
preiskovalni sodnik, naj o tem odloči senat; ta moraa odi" o
o stvari v oseminštiridesetih urah.
205. člen

(1) Po izročitvi obtožnice sodišču do konca glavne obraijjjj
sme odrediti ali odpraviti pripor samo senat s sklepo^
zaslišanju državnega tožilca, če teče postopek na n!e8Jk
zahtevo. Zoper sklep o odreditvi pripora se sme priprti l> jr
žiti v štiriindvajsetih urah od ure, ko mu je bil sklep
O pritožbi mora višje sodišče odločiti v oseminštirid® ;
urah.
1
c|<l?! ■
(2) Senat mora po preteku dveh mesecev od zadnjega»j
^
o priporu tudi brez predloga strank preizkusiti, ali so |iis
razlogi za pripor, in izdati sklep, s katerim pripor podali ^
odpravi.
K'1
(3)Pritožba zoper sklep iz prvega in drugega odstavka
člena ne zadrži njegove izvršitve.
(4) Zoper sklep, s katerim senat zavrne predlog za od r^t
ali odpravo pripora, ni pritožbe.
A
(5) Po vložitvi obtožnice lahko pripor traja največ dve le";
v tem roku obtožencu ni izrečena obsodilna sodba, se P
odpravi in se obtoženec izpusti.
206. člen

Organ za notranje zadeve oziroma sodišče mora o od*1 i;
prostosti v štiriindvajsetih urah obvestiti družino tist®*^
mu je bila vzeta prostost, če ta to zahteva. O odvzemu P
sti se obvesti pristojni organ socialnega varstva, če 1%
kaj ukreniti za preskrbo otrok in drugih družinskih član
katere skrbi tisti, ki mu je bila vzeta prostost.
poroče^ o

s

člena, je v štiriindvajsetih urah od njegovega prejema dovoljena pritožba na senat (šesti odstavek 25. člena). Pritožba ne
zadrži izvršitve sklepa.

'"'vnan|e s priporniki

207. člen
Med prestajanjem pripora se ne smeta žaliti osebnost in
članstvo obdolženca.
5* ij ^
a J*°Per pripornika se smejo uporabiti samo tiste omejitve, ki
, da se prepreči beg ali dogovarjanje, ki bi lahko
ovalo uspešni izvedbi postopka.
8 9m

ros,oru ne

lla'
D P
osebe,
ki niso
istega
j Praviloma
tudi nesmejo
smejobiti
bitizaprte
v istem
prostoru
osebe,
ki
,0vale r
ii* )a!
P ' istem kaznivem dejanju, in ne osebe, ki
bitie; i,° kazen s tistimi, ki so v priporu. Če je mogoče, ne
gt v
biti osebe, ki so storile kaznivo dejanje v povratku,
kf . istem prostoru z drugimi priporniki, na katere bi
*° škodljivo vplivale.
ei*
o*
208. člen
||S
iimj:.,
• Tiiki imajo pravico do osemurnega nepretrganega
ž" tltka«,
LPriPon
jtl j *a v ištiriindvajsetih urah. Poleg tega se jim mora zagotoldipo? dan najmanj dve uri gibanja na prostem, če imajo
'Primeren ograjen prostor.

imai° pravico hraniti se na svoje stroške, nositi
ošk°6 b'uekovain uP°rab'iati svojo posteljnino, si na svoje
ihov P° ti knjige, časnike in druge stvari, ki ustrezajo
"sto i? 1rednim
potrebam, če to ni v škodo uspešni izvedbi
kavo
® ,em oc"oća preiskovalni sodnik, ki opravlja prei-

fr

'riP•r Pr' r
go dfj'P°
p<k se sme uporabiti za dela, ki so potrebna za
ilil :ir(wVan'e snage v njegovem prostoru. Preiskovalni sodnik
Je ora SePredsednik
senata v sporazumu z upravo zaporov,
i« iSeVl! 'ein
i priprtemu omogočiti delo, ki ustreza njegovim
I0i odi,' v
telesnim sposobnostim, s pogojem, da to ni
ti J r° zarnkazenski postopek. Opravljanje tega dela ne sme
a{atP ip° ika obvezno, če pa se zanj odloči, mu ga je treba
209. člen
pre skova ne a
g" ®v°"7n Podn'em
' nadzorstvom
' 9 sodnika,
ki opravlja
prei
njegovim
ali pod
nadzorstvom
00
določi, lahko obiskujejo pripornika v mejah
' C*da bližnji sorodniki, na njegovo zahtevo pa tudi
n dru
'arariđl 'tega lahko
9i- Posamezni
obiskizasepostopek.
smejo prepovedati, če
nastala škoda

'te^at ski in konzularni funkcionarji imajo pravico, da
'^stjo preiskovalnega sodnika, ki opravlja preiskavo,
in ni.{fl° in brez nadzora govorijo s pripornikom, ki je držav™ove države.
irJ'^0r
nik si lahko dopisuje ali ima druge stike z osebami
% aP°rov z vednostjo in pod nadzorom preiskovalnega
"eiem anki.e°Pravlia preiskavo. Ta lahko prepove pošiljanje in
W i pisem in drugih pošiljk ali vzpostavljanje drugih
Vfi so škodljivi za postopek. Nikakor pa se ne sme
dati priporniku, da ne bi poslal prošnje ali pritožbe.
v
Si tj?
1»' 'ožitvi obtožnice do pravnomočnosti sodbe ima pra*iata Prvega do tretjega odstavka tega člena predsednik
210. člen
cl Sc
S
'li s0dn
' ik
iPlinske
prestopke
pripornikov
izreči preisko>ji,
oziroma
predsednik
senata sme
disciplinsko
kazen
Kiln obiskov in dopisovanja. Ta omejitev se ne nanaša na
ie pripornika z zagovornikom.

a °P®r sklep o kazni, izrečeni po prvem odstavku tega
hvaleč

211. člen

%
(1) Nadzorstvo nad ravnanjem s priporniki izvršuje predsednik
okrožnega sodišča.
(2) Predsednik sodišča ali sodnik, ki ga on določi, mora vsaj
enkrat na teden obiskati pripornike, in jih, če misli, da je to
potrebno, tudi brez navzočnosti nadzornikov in paznikov
vprašati, kakšna je hrana, kako se oskrbujejo z drugimi
potrebščinami in kako se z njimi ravna. Dolžan je ukreniti, kar
je treba, da se odpravijo nepravilnosti, ki jih je zapazil pri
obisku zaporov. Določeni sodnik ne sme biti preiskovalni
sodnik.
(3) Predsednik sodišča in preiskovalni sodnik smeta ob vsakem času obiskati vse pripornike, z njimi govoriti in sprejemati njihove pritožbe.
TRETJI DEL
XVIII. poglavje
PREISKOVALNA DEJANJA
1. Hišna In osebna preiskava
212. člen
(1) Preiskava stanovanja in drugih prostorov obdolženca ali
drugih oseb se sme opraviti, če je verjetno, da bo mogoče pri
preiskavi obdolženca prijeti ali da se bodo odkrili sledovi
kaznivega dejanja ali predmeti, ki so pomembni za kazenski
postopek.
(2) Osebna preiskava se sme opraviti, če je verjetno, da se
bodo pri preiskavi našli sledovi in predmeti, ki so pomembni
za kazenski postopek.
213. člen
(1) Preiskavo odredi sodišče z obrazloženo pisno odredbo.
(2) Odredba o preiskavi se izroči pred začetkom preiskave
tistemu, pri katerem naj se preiskava opravi ali ki naj se
preišče. Pri tem se ga pouči, da ima pravico obvestiti odvetnika, ki je lahko navzoč pri preiskavi. Če tisti, na katerega se
nanaša odredba o preiskavi zahteva, da je pri preiskavi navzoč odvetnik, se začetek preiskave odloži do prihoda odvetnika, vendar najdalj za dve uri.
(3) Pred začetkom preiskave se zahteva od tistega, na katerega se nanaša odredba o preiskavi, naj prostovoljno izroči
osebo oziroma predmete, ki se iščejo.
(4) S preiskavo se lahko začne tudi brez poprejšnje izročitve
odredbe in brez poprejšnje zahteve za izročitev osebe ali
stvari, če se pričakuje oborožen odpor ali če je potrebno, da
se preiskava opravi takoj in nepričakovano, ali če se opravi
preiskava v javnih prostorih.
(5) Preiskava se opravlja podnevi. Opravlja se lahko tudi
ponoči, če se je podnevi začela, pa se ni končala, ali če so
podani razlogi iz 216. člena tega zakona.
214. člen
(1) Pri hišni preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar
stanovanje ali prostor se preiskujejo ali njegov zastopnik
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(2) Zaklenjeni prostori, pohištvo ali druge stvari se odprejo
s silo samo, če njihov imetnik ni navzoč ali če jih noče
prostovoljno odpreti. Pri odpiranju se je treba ogibati nepotrebnih poškodb.
(3) Pri hišni ali osebni preiskavi morata biti navzoči dve
polnoletni osebi kot priči. Preiskavo ženske sme opraviti
samo ženska; KJdi za priče se vzamejo samo ženske. Priče je
treba pred začetkom preiskave opozoriti, da pazijo, kako se
preiskava opravlja, in da imajo pravico podati pred podpisom
zapisnika o preiskavi svoje ugovore, če mislijo, da vsebina
zapisnika ni pravilna.
(4) Če se opravi preiskava v prostorih državnih organov,
podjetij ali drugih pravnih oseb, se povabi njihov predstojnik,
naj bo pri preiskavi navzoč.
(5) Če se opravi preiskava v vojaškem poslopju, se povabi
pristojni vojaški starešina, naj bo pri preiskavi navzoč.
(6) Hišno in osebno preiskavo je treba opraviti obzirno, da se
ne moti hišni mir.
(7) O vsaki hišni ali osebni preiskavi se napravi zapisnik, ki ga
podpišejo tisti, pri katerem se opravi preiskava ali ki se preišče, njegov odvetnik, če je bil navzoč pri preiskavi in tisti,
katerih navzočnost je obvezna. Pri preiskavi se zasežejo samo
tisti predmeti in listine, ki so v zvezi z namenom preiskave
v posameznem primeru. V zapisnik se vpišejo in v njem
natančno opišejo predmeti in listine, ki se zasežejo; isto se
navede tudi v potrdilu, ki se takoj nato izda tistemu, ki so mu
bili predmeti oziroma listine zasežene.
215. člen
Če se pri hišni ali osebni preiskavi najdejo predmeti, ki niso
v zvezi s kaznivim dejanjem, zaradi katerega je bila preiskava
odrejena, pač pa kažejo na drugo kaznivo dejanje, za katero
se storilec preganja po uradni dolžnosti, se tudi ti opišejo
v zapisniku in zasežejo, o zasegu pa takoj izda potrdilo. To se
takoj sporoči državnemu tožilcu, da začne kazenski pregon.
Ti predmeti se takoj vrnejo, če državni tožilec spozna, da ni
razloga za kazenski pregon, pa tudi ne kakšnega drugega
zakonskega razloga, da bi se morali predmeti vzeti (496. člen).
216. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve
smejo tudi brez odredbe sodišča stopiti v tuje stanovanje in
druge prostore in po potrebi opraviti preiskavo, če imetnik
stanovanja to želi, če kdo kliče na pomoč, če je treba, da se
prime storilec kaznivega dejanja, ki je bil zasačen pri samem
dejanju, ali če je to potrebno za varnost ljudi in premoženja,
če je v stanovanju ali kakšnem drugem prostoru kdo, ki ga je
treba po odredbi pristojnega državnega organa pripreti ali
prisilno privesti ali se je zaradi pregona tja zatekel.

notranje zadeve preiskavo brez odredbe, morajo o tem,a oi
podati poročilo preiskovalnemu sodniku, če postopek s«
teče, pa pristojnemu državnemu tožilcu.
217. člen
A
Če je bila preiskava opravljena brez pisne odredbe s0j>
(prvi odstavek 213. člena), ali brez oseb, ki morajo biti
zoče pri preiskavi (prvi in tretji odstavek 214. člena), alHJ
bila preiskava opravljena v nasprotju z določbami Pr'
tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena, ne 6
sodišče opreti svoje odločbe na tako pridobljene dokaz
2. Zaseg predmetov
218. člen
(1) Predmeti, ki se morajo po kazenskem zakonu vzetjlk>
utegnejo biti dokazilo v kazenskem postopku, se zase.m
izročijo v hrambo sodišču ali pa se kako drugače za»
njihova hramba.

(2) Kdor ima take predmete, jih mora na zahtevo sod
izročiti. Če noče izročiti predmetov, se sme kaz^
z denarno kaznijo določeno v prvem odstavku 77. ^en3.f
zakona, če tega še vedno noče storiti, pa se sme zaP ^
Zapor traja do izročitve predmetov ali do konca kazen5' ^
postopka, vendar največ mesec dni.
'>
J«
(3) O pritožbi zoper sklep, s katerim je bila izrečena de" '91
kazen ali odrejen zapor, odloča senat (šesti odstave*^
člena). Pritožba zoper sklep o zaporu ne zadrži njegov®
šitve.
tile
(4) Pooblaščene uradne osebe organov za notranje za i
smejo zaseči predmete, omenjene v prvem odstavkun .
člena, kadar postopajo po 147. in 162. členu tega zako |PO:
kadar izvršujejo nalog sodišča.
j 41
(5) Pri zasegu predmetov se navede, kje so bili na' a> itvi1
predmeti opišejo, po potrebi pa se tudi na drug način Z8v
ugotovitev njihove istovetnosti. Za zasežene predmete se
potrdilo.
219. člen
(1) Državni organi smejo odkloniti pregled ali izročite"®
spisov in drugih listin, če mislijo, da bi bila objava n
vsebine škodljiva za splošne koristi. Če odklonijo
izročitev spisov in drugih listin, odloči o tem dokončno
(šesti odstavek 25. člena).

(2) Podjetja in druge pravne osebe smejo zahtevati, dasf'7
objavijo podatki, ki se tičejo njihovega poslovanja.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se ne napravi zapisnik,
temveč se imetniku stanovanja takoj izda potrdilo, v katerem
se navede vzrok vstopa v stanovanje oziroma v druge prostore. Če je bila v tujih prostorih opravljena tudi preiskava, se
je treba ravnati po tretjem in šestem odstavku 214. člena tega
zakona.

(1) Če se zasežejo spisi, ki se utegnejo uporabiti kot
popišejo. Če to ni mogoče, se dajo v ovitek in zap®
Lastnik spisa lahko pritisne na ovitek tudi svoj pečat- »i

(3) Preiskava se sme opraviti tudi brez navzočnosti prič, če ni
mogoče takoj zagotoviti njihove navzočnosti, nevarno pa bi
bilo odlašati. Razlogi za preiskavo brez navzočnosti prič
morajo biti navedeni v zapisniku.

(2) Tisti, ki so mu bili spisi zaseženi, se povabi, naj b00L,
pri odpiranju ovitka. Če se ne odzove vabilu ali če je J
se ovitek odpre in spisi pregledajo in popišejo v nl 1 i
nenavzočnosti.

(4) Pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve
smejo brez odredbe o preiskavi in brez navzočnosti prič
opraviti osebno preiskavo, ko izvršujejo sklep o privedbi ali ko
komu vzamejo prostost, če je podan sum, da ima ta orožje za
napad, ali sum, da bo odvrgel, skril ali uničil predmete, ki mu
jih je treba vzeti kot dokazilo v kazenskem postopku.
(5) Kadar opravijo pooblaščene uradne osebe organa za
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220. člen

I') l
'IQ
*kl

(3) Pri pregledovanju spisov je treba paziti, da Z,.i«
vsebino ne zvedo nepoklicane osebe.
S
"I
221. člen

(1) Preiskovalni sodnik sme odrediti, da poštne, bezoP. p j.
druge prometne organizacije pridržijo in proti potrdi'6. «*) (
jema njemu izročijo pisma, brzojavne in druge pošiljk
v
r#>i
poroči

na
4o iiscine
jVl|ene zaradi
obdolženca
ki jih opravičeno
on pošilja, če
so podane
katerih sealilahko
pričakuje,
da
0
'e pošiljke dokaz v postopku.

Izročene pošiljke odpre preiskovalni sodnik v navzočnosti
|W 1Pne. Pri odpiranju je treba paziti, da se ne poškodujejo
C™ : ovitki z naslovom pa se shranijo. O odpiranju se
jdiij Vl zapisnik.
:i4
koristi postopka dopuščajo, se sme vsebina pošiljke
i»! Ji®
®loti ali delno sporočiti obdolžencu oziroma tistemu, na
«fega je naslovljena, sme pa se mu pošiljka tudi izročiti. Če
tt■ [riem • enec odsoten, se pošiljka sporoči ali izroči kakšni "jegovemu sorodniku, če teh ni, pa se vrne pošiljatelju,
'o v nasprotju s koristmi postopka.
222. člen
jHfctnil9*'1 k' se med kazenskih postopkom zasežejo, se vrnejo
ai lou j se
oziroma
imetniku, če se postopek ustavi in ni razlovzame
čni
j° (496 člen).
"®vnanje s sumljivimi stvarmi
10<

223. člen
IV X
ip' i sre an
najde pri obdolžencu tuja stvar, pa se ne ve, čigava
sk'^j°° g , ki vodi postopek, opiše in opis razglasi na deski
'a k t prve st°Pnie> na katerega območju obdolženec živi in
Jfei s e9a območju je bilo kaznivo dejanje storjeno. V razna !g|a^i ® Pozove lastnik, naj se v enem letu od objave razglasa
ijre ker bo sicer stvar prodana. Denar, ki se dobi s prodajo
> v Proračun
MX
ft.Če
Ltfflre
za stvari večje vrednosti, se tak razglas lahko da
v
dnevne Tiste.
stvar
nlfvjA? s,r
pokvarljiva ali če je njena hramba zvezana
Jost0
oški, se proda po določbah, ki veljajo za izvršilni
j Pek, denar pa izroči v hrambo denarnemu zavodu.

fcpreišniem odstavku je treba ravnati tudi, če pripada
J Pobeglemu ali neznanemu storilcu kaznivega dejanja.
224. člen
I) (J v
!j p
enem letu nihče ne oglasi za stvar ali za izkupiček
'Tike 0|no stvar, se izda sklep, da postane stvar last Repu^lovenije oziroma da gre denar v proračun.
s> 'kuDj*,n'k23'ma pravico, da zahteva v pravdi vrnitev stvari ali
!dnof
prodano stvar. Zastaranje te pravice začne teči
^ objave razglasa.
*®8"4an|e obdolženca
225. člen
jI) w s
\ ° e obdolženec zaslišuje prvič, ga je treba vprašati za
Priimek in morebitni vzdevek, ime in priimek staršev,
teto r P.rslva
''mek matere, kje je rojen, kje stanuje, dan, mesec
°' ' enotno matično številko (EMŠO), narodnost,
"i je nstvo, poklic, kakšne so njegove družinske razmere,
»iiro P'smen, katere šole ima, ali je bil vojak, kje in kdaj,
. II:tos«HIJ^.av ali
(/vvjvujuim,
u"
WWIU«.WVI iIWV( alii_ J«
iI"e podčastnik,
častnik
je
vjsvi-Ai
_i
:VHVimn
: i ali
* vojaški uslužbenec,
_
0
' is tv oc
'a®ko evidenco in pri katerem organu za obrambo,
Sov premoženjske
"'kovan, kakšni
so njegov
in
razmere,
ali je osebni
bil že dohodek
obsojen pa
ni
Si# 0
bila izbrisana, kdaj in zakaj, in ali je in kdaj
jkj. kazen prestal, ali teče zoper njega postopek za
dru
Neo
9° kaznivo dejanje, če je mladoleten pa tudi, kdo
Va
zakoniti zastopnik. Obdolženca je treba poučiti, da
SL'J« vabilo priti in takoj sporočiti vsako spremembo
Hi na ali nameravano spremembo prebivališča, ter ga opoposledice, če ne bi tako ravnal.
1*1 °bd
'olžencu se nato da pouk po 5. členu tega zakona.
ločeval*ec

(3) Če se obdolženec ne zagovarja ali ne odgovarja na vprašanja, se ga lahko pouči, da si utegne s tem otežiti zbiranje
dokazov za svojo obrambo.
(4) Obdolženec se zaslišuje ustno. Pri zasliševanju se mu
lahko dovoli, da uporablja svoje zapiske.
(5) Pri zasliševanju je treba obdolžencu omogočiti, da se
v neoviranem pripovedovanju izjavi o vseh okoliščinah, ki ga
obremenjujejo, in da navede vsa dejstva, ki so v korist njegovi
obrambi.
(6) Ko obdolženec konča svojo izpovedbo, se mu postavijo
vprašanja, če je treba, da se izpolnijo vrzeli ali odpravijo
nasprotja in nejasnosti v njegovem pripovedovanju. Obdolžencu postavlja vprašanja praviloma najprej državni tožilec,
nato zagovornik, na koncu pa še preiskovalni sodnik.
(7) Zasliševanje se mora opraviti tako, da se v polni meri
spoštuje obdolženčeva osebnost.
(8) Proti obdolžencu se ne smejo uporabiti sila, grožnja ali
druga podobna sredstva (tretji odstavek 264. člena), da bi se
dosegla kakšna njegova izjava ali priznanje.
(9) Obdolženec sme biti zaslišan brez zagovornika, če se je
izrecno odpovedal tej pravici, obramba pa ni obvezna, če
zagovornik ni navzoč, čeprav je bil obveščen o zaslišanju
(176. člen), ali če si obdolženec za prvo zaslišanje ni zagotovil
navzočnosti zagovornika niti v štiriindvajsetih urah od ure, ko
je bil o poučen o tej pravici (drugi odstavek 67. člena), razen
če je obramba obvezna.
(10) Če je bilo ravnano proti določbam osmega in devetega
odstavka tega člena ali če izjave obdolženca iz prejšnjega
odstavka o navzočnosti zagovornika niso zapisane v zapisnik,
ni mogoče opreti sodne odločbe na obdolženčevo izpovedbo.
226. člen
(1) Obdolžencu je treba postavljati vprašanja jasno, razločno
in določno, tako da jih lahko popolnoma razume. Vprašanja
zlasti ne smejo izhajati s stališča, kot da je obdolženec nekaj
priznal, česar ni priznal. Prav tako se mu tudi ne smejo
postavljati vprašanja, v katerih je že obsežno navodilo, kako je
treba nanje odgovoriti. Obdolženec se ne sme preslepiti, da bi
se dosegla kakšna njegova izjava ali priznanje.
(2) Če se poznejše obdolženčeve izpovedbe razlikujejo od
prejšnjih, zlasti če obdolženec prekliče svoje priznanje, se
zahteva od njega, naj pove razloge, zakaj različno izpoveduje
oziroma zakaj preklicuje priznanje.
227. člen
(1) Obdolženec se sme soočiti s pričo ali z drugim obdolžencem, če se njune izpovedbe ne ujemajo v pomembnih dejstvih.
(2) Soočenci se vsak zase zaslišijo o vsaki okoliščini, v kateri
se njihove izpovedbe ne ujemajo, in njihov odgovor vpiše
v zapisnik.
228. člen
Predmete, ki so v zvezi s kaznivim dejanjem ali ki se uporabijo
za dokaz, obdolženec najprej opiše; nato pa se mu pokažejo,
da se vidi, ali jih bo prepoznal, če se taki predmeti ne morejo
prinesti, se obdolženec odpelje na kraj, kjer so.
229. člen
(1) Obdolženčeva izpovedba se vpiše v zapisnik v obliki pripovedovanja; vprašanja in odgovori nanje se vpišejo v zapisnik,
če to zahtevajo stranke ali zagovornik ali če preiskovalni
sodnik meni, da je to potrebno. Iz zapisnika mora biti razvidno, na čigavo vprašanje je dan odgovor.
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(2) Obdolžencu se lahko dovoli, da svojo izpovedbo sam
narekuje v zapisnik.
230. člen
Kljub priznanju obdolženca mora sodišče, ki vodi postopek,
zbirati še druge dokaze. Če je priznanje jasno in popolno in če
je podprto tudi z drugimi dokazi, se nadaljnji dokazi zbirajo
samo na predlog strank.
231. člen
(1) Obdolženec se zasliši po tolmaču v primerih, ki so določeni v tem zakonu.
(2) Če je obdolženec gluh, se mu postavljajo vprašanja pisno,
če pa je nem, se zahteva od njega, da odgovori pisno. Če se
zaslišanje ne more opraviti na ta način, se pokliče za tomača
nekdo, ki se zna sporazumeti z obdolžencem.
(3) Če tolmač ni že zaprisežen, mora priseči, da bo vprašanja,
ki se postavljajo obdolžencu, in njegove izjave natančno prevedel.
(4) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na izvedence, se
smiselno uporabljajo za tolmače.

(4) Kdor ima razlog, da odreče pričevanje proti enemu od
obdolžencev, je oproščen dolžnosti pričevanja tudi proti dru;
gim obdolžencem, če se njegova izpovedba po naravi stva"
ne da omejiti samo nanje.
235. člen
Če je bil kot priča zaslišan kdo, ki ne bi smel biti zaslišan k"'
priča (233. člen), ali kdo, ki ni bil dolžan pričati (234. člen), P®
o tem ni bil poučen ali se ni izrecno odpovedal tej pravici,33
pa pouk in odpoved pričevanju ništa zapisana v zapisnik, '
če je bil zaslišan mladoletnik, ki ni mogel razumeti po mej»
pravice, da ni dolžan pričati, ali če je bila izpovedba PrlC0®
izsiljena s silo, grožnjo ali kakšnim drugim podobnim prep '
vedanim sredstvom (tretji odstavek 264. člena), ne sm
sodišče na tako izpovedbo opreti svoje odločbe.
236. člen
Priča ni dolžna odgovarjati na posamezna vprašanja,
verjetno, da bi s tem spravila sebe ali svojega bližnjega soro"
nika (1. do 3. točka prvega odstavka 234. člena) v W
sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski pregon.
237. člen

5. Zasliševanje prič
232. člen
(1) Za priče se vabijo osebe, za katere je verjetno, da bi mogle
kaj povedati o kaznivem dejanju in storilcu in o drugih
pomembnih okoliščinah.
(2) Oškodovanec, oškodovanec kot tožilec in zasebni tožilec
se smejo zaslišati kot priče.
(3) Vsakdo, kdor je povabljen za pričo, se je dolžan odzvati
vabilu in, če ni v tem zakonu določeno drugače, tudi pričati.
233. člen
Kot priča ne sme biti zaslišan:
1) kdor bi s svojo izpovedbo prekršil dolžnost varovanja
uradne ali vojaške tajnosti, dokler ga pristojni organ ne
odveže te dolžnosti;
2) obdolženčev zagovornik o tem, kar mu je obdolženec
zaupal kot svojemu zagovorniku, razen če obdolženec to sam
zahteva.
234. člen
(1) Dolžnosti pričevanja so oproščeni:
1) obdolženčev zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti:
2) obdolženčevi krvni sorodniki v ravni vrsti, sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena in sorodniki po svaštvu do
vštetega drugega kolena;
3) obdolženčev posvojenec in posvojitelj;
4) verski spovednik o tistem, o čemer se mu je spovedal
obdolženec ali druga oseba;
5) odvetnik, zdravnik, socialni delavec, psiholog ali kakšna
druga oseba o dejstvih, za katera je zvedel pri opravljanju
poklica, če velja dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost tisto,
kar je zvedel pri opravljanju svojega poklica.

(1) Priče se vabijo s pisnim vabilom, v katerem se navede: i "j.
priimek in poklic vabljenega, kdaj in kam naj pride, kazen?
zadeva, zaradi katere je vabljen, navedba, da se vabi kot p"J,
in opozorilo na posledice neopravičenega izostanka (Z4
člen).
(2) Mladoletna oseba, ki še ni dopolnila šestnajst let, s
za pričo po njenih starših oziroma po zakonskem zastopn|K
razen če to ni mogoče zaradi tega, ker je treba hitro ravna'
ali zaradi drugih okoliščin.
(3) Priče, ki se zaradi starosti, bolezni ali hudih telesnih hit"1'
morejo odzvati vabilu, se smejo zaslišati v njihovem stan
vanju.
238. člen
(1) Priče se zaslišujejo vsaka zase in brez navzočnosti dru?"1
prič. Priča mora dajati odgovore ustno.
(2) Pričo je treba najprej opomniti, da je dolžna g0^
resnico in da ne sme ničesar zamolčati, nato pa jo opoz"'^
da pomeni kriva izpovedba kaznivo dejanje. Pričo je tr.e,f
opozoriti tudi, da ni dolžna odgovarjati na vprašanja iz
člena tega zakona in to opozorilo vpisati v zapisnik.

(

(3) Pričo je treba nato vprašati za ime in priimek, P0^'.'
prebivališče, rojstni kraj, starost in njeno razmerje do obfl (
ženca in oškodovanca. Opozoriti jo je treba, da mora sp°r0
sodišču spremembo naslova in prebivališča.
|
(4) Pri zaslišanju mladoletne osebe, zlasti če je bila s kaznuj j
dejanjem oškodovana, je treba ravnati obzirno, da zašli?3 (
ne bi škodljivo vplivalo na njeno duševno stanje. C«A
potrebno, se zaslišanje mladoletne osebe opravi s por"10
pedagoga ali kakšnega drugega strokovnjaka.
239. člen

j
oV

(2) Sodišče, ki vodi postopek, je dolžno poučiti osebe, omenjene v prejšnjem odstavku, da jim ni treba pričati, vsakokrat
preden jih zasliši ali brž ko zve za njihovo razmerje do obdolženca. Pouk in odgovor se vpišeta v zapisnik.

(1) Po splošnih vprašanjih se od priče zahteva, naj p ® > jj
kar ve o zadevi; nato se ji postavljajo vprašanja, da se n)%
izpovedbe preskusijo, dopolnijo in razjasnijo. Pri zaslišev^.f
priče ni dovoljeno slepiti in tudi ne postavljati takšnih
šanj, v katerih je že obseženo navodilo, kako naj odgov0

(3) Mladoletne osebe, ki glede na svojo starost in duševno
razvitost ne more razumeti pomena pravice, da ni dolžna
pričati, ni dovoljeno zaslišati kot priče, razen če to zahteva
sam obdolženec.

(2) Pričo je treba vselej vprašati, od kod ve to, o čemer Pri
rt\t$ (■
(3) Priče se smejo soočiti, če se njihove izpovedbe ne uj®%
glede pomembnih dejstev. Soočenci se o vsaki okoli'
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poročev$

®n kateri se njihove izpovedbe ne ujemajo, zaslišijo vsak zase
' njihovi odgovori vpišejo v zapisnik. Hkrati se smeta soočiti
samo dve priči.

zahteva pomoč strokovnjaka kriminalističrio-tehnične, prometne ali druge stroke, ki po potrebi tudi išče, zavaruje ali
opisuje sledove, opravi potrebna merjenja in snemanja,
napravi skice ali zbere druge podatke.

H) Oškodovanca,
ki se zaslišuje kot priča, je treba vprašati, ali
v
kazenskem postopku uveljavljati premoženjskopravni
zahtevek.
240. člen

(2) Na ogled ali rekonstrukcijo dogodka se lahko povabi tudi
izvedenec, če naj bi bila njegova navzočnost koristna za izvid
in mnenje.

je potrebno, da se ugotovi, ali priča pozna osebo ali
Pfedmete, se od nje najprej zahteva, naj jih opiše in navede
■H
°,po ^a,er
'h se skupaj
razlikujejo;
šele potem
se ji pokaže
oseba
Jj,predmet,
in sicer
z drugimi,
njej neznanimi
osebami
''roma po možnosti skupaj s predmeti iste vrste.
241. člen
j® ?®,priča zaslišuje po tolmaču ali če je gluha ali nema, se
»sliši tako, kot je predpisano v 231. členu tega zakona.
242. člen
6
8,
!?n^
P"'ne
i® b'la valirecl11
povabljena,
ne pride
svojega
ostanka
opraviči,
če se
brez dovoljenja
aliinopraviče3 raz
a
sm■ne odrediti
'°9 da
odstrani
s kraja,s silo,
kjer bisme
morala
zaslišana,
se
se privede
pa sebititudi
kaznovati
arno
»«l
'»Kona. kaznijo, določeno v prvem odstavku 77. člena tega

Sj»te priča pride, pa potem, ko je bila opozorjena na poslebrez zakonskega razloga noče pričati, se sme kaznovati
j ,enarn° kaznijo, določeno v prvem odstavku 77. člena tega
tu<1
n0 e
tra®la, doklerpapriča
' niP0,em
pričati,
sme njeno
zapreti.
Zapor
pri volji'pričati
in se
dokler
pričanje
ane
|P°st
nepotrebno ali dokler se kazenski postopek ne
n<
-a, vendar največ mesec dni.

7. Izvedenstvo
246. člen
Kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega pomembnega
dejstva potrebno dobiti izvid in mnenje nekoga, ki ima
potrebno strokovno znanje, se odredi, naj to opravijo izvedenci.
247. člen
(1) Izvedenstvo odredi s pisno odredbo organ, ki vodi postopek. V odredbi navede, katera dejstva naj se ugotovijo ali
presodijo s pomočjo izvedencev in komu naj bo izvedensko
delo zaupano. Odredba se vroči tudi strankam.
(2) Če je za določeno vrsto izvedenskega dela strokoven
zavod ali če se da izvedensko delo opraviti v okviru državnega
organa, se tako delo, zlasti če je bolj zamotano, zaupa praviloma takemu zavodu oziroma organu. Zavod oziroma organ
določi enega ali več strokovnjakov, ki naj to delo opravijo.
(3) Kadar določi izvedenca organ, ki vodi postopek, določi
praviloma enega izvedenca; če je izvedensko delo zamotano,
pa dva ali več.
(4) Če so za kakšno vrsto izvedenskega dela pri sodišču
postavljeni stalni izvedenci, se smejo postaviti drugi izvedenci
samo, če bi bilo nevarno odlašati, če so stalni izvedenci
zadržani ali če to zahtevajo druge okoliščine.
248. člen

ka 0 Pritožbi zoper sklep, s katerim je bila izrečena denarna
odr
25 a? a,i
®jeri zapor, odloča vselej senat (šesti odstavek
j^'rjjt®na)- Pritožba zoper sklep o zaporu ne zadrži njegove

(1) Kdor je povabljen kot izvedenec, se je dolžan odzvati
vabilu in podati svoj izvid in mnenje.

p',^°iaške osebe in pripadniki policije se ne smejo zapreti,
se 0 ,em
stndno poveljstvo.
> da niso hoteli pričati, obvesti njihovo pri-

(2) Če izvedenec, ki je bil v redu povabljen, ne pride, pa
svojega izostanka ne opraviči, ali če noče opraviti izvedenskega dela, se sme kaznovati z denarno kaznijo določeno
v prvem odstavku 77. člena tega zakona; če neopravičeno ne
pride, se sme tudi prisilno privesti.

*• 0g|ed
243. člen
?9>ed se opravi, kadar je za ugotovitev ali razjasnitev kakš®9a pomembnega dejstva v postopku potrebno neposredno
Pa
*ovanje.
244. člen
j'') Da se preverijo izvedeni dokazi ali ugotovijo dejstva, ki so
J^embna za razjasnitev stvari, sme organ, ki vodi postopek,
arediti rekonstrukcijo dogodka tako, da se ponovijo dejanja
<w'tuaci
'e v razmerah, v katerih se je po izvedenih dokazih
ohrt°dek pripetil. Če so v izpovedbah posameznih prič ali
Odolžencev dejanja ali situacije prikazani različno, se rekon'rukcija dogodka opravi praviloma z vsakim izmed njih po^bej.
!al11^konstrukcija
tako, da življenje
bi se žalila
'A*
' red in moralasealinedasme
bi opravljati
bilo v nevarnosti
ali
rav
ie ljudi.
p
ri rekonstrukciji se smejo po potrebi znova izvesti posadi dokazi.

245. člen
Organ , ki opravlja ogled ali rekonstrukcijo dogodka, lahko
toročovalec

(3) O pritožbi zoper sklep, s katerim je bila izrečena denarna
kazen, odloči senat (šesti odstavek 25. člena).
249. člen
(1) Za izvedenca se ne sme postaviti, kdor ne sme biti zaslišan
kot priča (233. člen) ali kdor je oproščen dolžnosti pričevanja
(234. člen) kot tudi ne tisti, proti katerem je bilo storjeno
kaznivo dejanje; če pa je bil postavljen, se sodna odločba ne
sme opirati na njegov izvid in mnenje.
(2) Razlog za izločitev izvedenca (44. člen) je podan tudi glede
oseb, ki so skupaj z obdolžencem ali oškodovancem v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, kot tudi glede oseb, ki so
v delovnem razmerju pri oškodovancu ali obdolžencu.
(3) Za izvedenca se praviloma ne vzame, kdor je bil zaslišan
kot priča.
(4) Če je dovoljena posebna pritožba zoper sklep, s katerim je
bila zavrnjena zahteva za izločitev izvedenca (četrti odstavek
42. člena), odloži pritožba delo izvedenca, razen, če bi bilo
nevarno odlašati.
250. člen
(1) Pred začetkom dokazovanja po izvedencih je treba izvedencu naročiti, naj predmet skrbno pregleda, natančno
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navede vse, kar opazi in dožene, in naj poda svoje mnenje
nepristransko in v skladu s pravili znanosti ali strokovnega
znanja. Posebej ga je treba opozoriti, da pomeni kriva izpovedba kaznivo dejanje.
(2) Od izvedenca se sme zahtevati, naj pred začetkom svojega
dela priseže. Do glavne obravnave sme izvedenec priseči
samo pred sodiščem, in sicer tedaj, če se je bati, da bo
zadržan in ne bo mogel priti na glavno obravnavo. Vzrok,
zakaj je bil zaprisežen, se navede v zapisniku. Stalni zapriseženi izvedenec se pred začetkom svojega dela samo opomni
na dano prisego. Prisega se opravi, kakor je to določeno
v 331. členu tega zakona.
(3) Organ, pred katerim teče postopek, vodi dokazovanje,
pokaže izvedencu predmete, ki naj jih pregleda, mu postavlja
vprašanja in zahteva po potrebi pojasnila glede njegovega
izvida in mnenja.
(4) Izvedencu se smejo dajati pojasnila, sme se mu pa tudi
dovoliti pregled spisov. Izvedenec lahko predlaga, naj se
izvedejo dokazi ali preskrbijo predmeti in podatki, ki so
pomembni za izvid in mnenje. Če je navzoč pri ogledu, rekontrukciji dogodka ali pri kakšnem drugem preiskovalnem dejanju, lahko predlaga, naj se razjasnijo posamezne okoliščine
ali naj se tistemu, ki se zaslišuje, postavijo posamezna vprašanja.
251. člen
(1) Izvedenec pregleda predmete v navzočnosti organa, ki
vodi postopek, in zapisnikarja, razen če je za pregled
potrebna dolgotrajna preiskava ali če se preiskava opravi
v zavodu oziroma pri državnem organu ali če je to iz moralnih
ozirov neprimerno.
(2) Če je za izvedenstvo potrebna analiza kakšne snovi, se da
izvedencu, če je to mogoče, na razpolago le del take snovi,
potrebna količina ostanka pa spravi za primer poznejših
analiz.

254. člen
V zapisniku o izvedenskem delu ali v pisnem izvidu in mnenju
je treba navesti, kdo je to delo opravil, ter njegov poklic,
strokovno izobrazbo in specialnost.
255. člen
Če se podatki izvedencev v njihovem izvidu bistveno razlikujejo ali če je njihov izvid nejasen, nepopoln ali pa sam s seWI1
ali z raziskanimi okoliščinami v nasprotju, pa se te pomanjkll '
vosti ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem izvedencev, s®
dokazovanje ponovi z istimi ali drugimi izvedenci.
256. člen
Če so v mnenju izvedencev nasprotja ali pomanjkljivosti ali i*
nastane utemeljen dvom o pravilnosti danega mnenja, pa 56a
te pomanjkkljivosti ali dvom ne dajo odpraviti z novim zasli» "
njem, se zahteva mnenje drugih izvedencev.
257. člen
(1) Pregled in raztelešenje trupla se opravi vselej, kadar j'
v kakšnem smrtnem primeru podan sum ali je očitno, da J®
bila smrt povzročena s kaznivim dejanjem ali da je v zve*
z izvršitvijo kaznivega dejanja. Če je truplo že pokopano,s
odredi izkop, da se truplo pregleda in raztelesi.
(2) Pri raztelešenju trupla je treba storiti vse, kar je potreb"®'
da se ugotovi istovetnost trupla; v ta namen se pose"61
opišejo njegove zunanje in notranje telesne posebnosti.
258. člen

252. člen

(1) Če se izvedensko delo ne opravi v strokovnem zavodij
opravi pregled in raztelešenje trupla en zdravnik, po p°t,e .
pa tudi dvoje ali več zdravnikov, ki naj bodo po možnosti'
sodnomedicinske stroke. To izvedensko delo vodi pr0'5*^
valni sodnik, ki v zapisnik vnese izvid in mnenje izvedenci

Izvid in mnenje izvedenca se takoj vpišeta v zapisnik. Izvedencu se lahko dovoli, da da svoj pisni izvid oziroma pisno
mnenje pozneje, v roku, ki mu ga določi organ, pred katerim
teče postopek.

(2) Za izvedenca se ne sme določiti zdravnik, ki je umrle9^
zdravil. Pri raztelešenju trupla se lahko zaradi pojasr"'8
o poteku in okoliščinah bolezni zdravnik, ki je umrlega zd'
vil, zasliši kot priča.

253. člen

259. člen

(1) Če je izvedenstvo zaupano strokovnemu zavodu ali državnemu organu, ga organ, ki vodi postopek, opozori, da pri
dajanju izvida in mnenja ne more sodelovati oseba iz 249.
člena tega zakona in tudi ne nekdo, pri kateremu je podan
kakšen razlog za izločitev od izvedenstva, ki je določen v tem
zakonu, in na posledice, če bi dal kriv izvid in mnenje.

(1) V svojem mnenju morajo izvedenci navesti zlasti nepos'*
den vzrok smrti, kaj ga je sprožilo in kdaj je nastopila smrt

(2) Strokovnemu zavodu oziroma državnemu organu se da na
razpolago gradivo, ki je potrebno za izvedensko delo; če je
potrebno, pa se ravna po četrtem odstavku 250. člena tega
zakona.
(3) Strokovni zavod oziroma državni organ pošlje sodišču
pisni izvid in mnenje, ki ga podpišejo tisti, ki so opravili
izvedensko delo.
(4) Stranke lahko zahtevajo od predstojnika strokovnega
zavoda oziroma državnega organa, naj jim sporoči imena
strokovnjakov, ki bodo opravili izvedensko delo.
(5) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 250. člena
tega zakona se ne uporabljajo, kadar je izvedensko delo
zaupano strokovnemu zavodu ali državnemu organu. Organ,
pred katerim teče postopek, lahko zahteva od strokovnega
zavoda oziroma organa pojasnila glede danega izvida in
mnenja.
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(2) Če je na truplu najdena kakšna poškodba, je treba ugo"jj
viti, ali jo je prizadel kdo drug, in če jo je, s čim, na kaks®
način, koliko časa pred nastopom smrti in ali je ta poškodb®
povzročila smrt. Če je na truplu več poškodb, je treba u9°\J
viti, ali je bila vsaka poškodba prizadejana z istim sredstvo'"
in katera je povzročila smrt; če pa je bilo več poškodb srt?
nih, je trebg ugotoviti, katere od njih so s svojim skupn'^
delovanjem povzročile smrt.
*an
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka je treba posebej dogna'!j
ali je sama vrsta in splošna narava poškodbe povzročila
ali pa so jo povzročile osebne lastnosti ali posebnost P° | $.
dovančevega organizma ali so jo povzročile slučajne okol'
čine ali okoliščine, v katerih je bila poškodba prizadejana.

(4) Poleg tega je treba dognati, ali bi bila mogla pravoča5"'
pomoč odvrniti smrt.
s
s
'lil
260. člen

,b»i
(1) Pri pregledu in raztelešenju zarodka je treba PoS®L.
dognati njegovo starost, zmožnost za življenje zunaj ma,e
5c
niče in vzrok, zakaj je zamrl.
poročev*^

Do

in'

^ pri pregledu in raztelešenju trupla novorojenčka je treba
J°S6bej dognati, ali je bil rojen živ ali mrtev, ali je bil zmožen
^ljenje, kako dolgo je živel, kdaj je umrl in kaj je bilo vzrok
"logove smrti.
261. člen
It). 0 t- je podan sum zastrupitve, se pošljejo sumljive snovi, ki
bile najdene v truplu ali pa drugje, zavodu, ki opravlja
Ekološke preiskave, da opravi izvedensko delo.
K) Pri pregledu sumljivih snovi mora izvedenec posebej ugo%iti vrsto, količino in učinek najdenega strupa; če gre za
ki so bile vzete iz trupla, pa po možnosti tudi
koliijllno snovi,
uporabljenega strupa.
262. člen
JjPri
telesnih poškodbah opravi izvedenec svoje delo praviJjr18 tako, da poškodovanca pregleda; če to ni mogoče ali ni
°' ebno, pa na podlagi medicinske dokumentacije ali drugih
Natkov v spisih.
natančno opiše poškodbe, da izvedenec svoje mnenje
«ti o vrsti in teži vsake posamezne poškodbe in o njihovem
učinku glede na njihovo naravo in posebne okoliš8
Primera, kakšen učinek imajo ponavadi takšne poškodbe
Žen ućinek so imele v
konkretnem primeru, ter s čim in
*3kšen način so bile prizadejane.
263. člen
jjA
nastane sum, da je pri obdolžencu zaradi trajne ali
j aSne
duševne bolezni, začasne duševne motnje ali
v
® ne zaostalosti ali zaradi kake druge trajne in hude
^ motenosti prištevnost izključena ali zmanjšana, se
"i Psihiatrični pregled obdolženca.
8 8
mnen u
'
i izvedencev potrebno daljše opazovanje
j«b
8 ""''e obdolženec na opazovanje v ustrezen zdravstveni
Sklep o tem izda preiskovalni sodnik. Pritožba ne
nJ«
izvršitve sklepa. Opazovanje se sme podaljšati nad dva
n ®eca samo na obrazložen predlog upravnika zdravstveavoda
SanV
n
'Kakor ne P°
smepoprejšnjem
trajati dalj, zaslišanju
kot traja rokizvedencev,
za pripor. vendar

rnJ'n 6 doženejo izvedenci v duševnem stanju obdolženca
djj' lo, določijo njeno naravo, vrsto, stopnjo in trajnost ter
'-P®Voje mnenje o tem, kako je tako duševno stanje vplivalo
»Ko še sedaj vpliva na pojmovanje in ravnanje obdolženca,
in v kolikšni meri
tor'"d
k -6kaznivega
'
dejanja. i® obstajala duševna motnja ob

^ Pošlje v zdravstveni zavod obdolženca, ki je v priporu,
Ja ®s,i preiskovalni sodnik zavod, zakaj je bil odrejen pripor,
'"in
ukrene, kar je potrebno za zagotovitev namena
Obdolžencu, ki se pošlje na opazovanje po drugem
!j0'avku tega člena in nima zagovornika, je treba postaviti
tj
nju°rn'ka P° uradn' dolžnosti ob izdaji sklepa o opazoyjl^16as,v ki ga prebije v zdravstvenem zavodu, se obdolžencu
pripor oziroma v morebitno kazen.
264. člen
dlesni pregled obdolženca se opravi tudi brez njegove
če
so pomembna
za
i® treba dognati dejstva, ... __
^?nski postopek. Telesni pregled drugih oseb
isebr se sme opraZ n hove
treba dognati, ali
*na
i'
privolitve
samo tedaj,
je treb
H.■„"n nF!jihovem
11 h r\\ir\rm
■ rlnlnnona
cloH
aličenAcIoHi
telesu
določena
sled ali
posledica
kaznivega
™ la.
(3) r\,3
!jrg yzem krvi in druga zdravniška dejanja, ki se po pravilih
'•liške znanosti opravijo zaradi analize in ugotovitve dru^•"o Čevalec

gih dejstev, pomembnih za kazenskih postopek, se smejo
opraviti tudi brez privolitve tistega, ki se pregleda, razen če bi
zaradi tega nastala škoda za njegovo zdravje.
(3) Ni dovoljeno, da bi se pri obdolžencu ali priči uporabili
zdravniški posegi ali da bi se jima dala takšna sredstva,
s katerimi bi se vplivalo na njuno voljo pri izpovedovanju.
265. člen
(1) Kadar je potreben izvedenski pregled poslovnih knjig,
mora organ, pred katerim teče postopek, izvedencem nakazati, v kateri smeri in v kolikšnem obsegu naj pregledajo
poslovne knjige ter katera dejstva in okoliščine naj ugotovijo.
(2) Če je potrebno za izvedenski pregled poslovnih knjig
podjetja ali druge pravne osebe, da se najprej uredi njigovo
knjigovodstvo, obremenjujejo stroški za ureditev knjigovodstva podjetje oziroma drugo pravno osebo.
I
(3) Sklep o ureditvi knjigovodstva izda organ, ki vodi postopek, na obrazloženo pisno poročilo izvedencev, katerim je bil
naložen pregled poslovnih knjig. V sklepu je treba navesti
tudi, kolikšen znesek mora podjetje oziroma druga pravna
oseba založiti pri sodišču kot predujem za stroške z ureditvijo
njegovega knjigovodstva. Zoper ta sklep ni pritožbe.
(4) Ko je knjigovodstvo urejeno, izda organ, ki vodi kazenski
postopek, na podlagi poročila izvedencev sklep, s katerim
ugotovi višino stroškov, ki so nastali zaradi ureditve knjigovodstva, in določi, da trpi ta znesek podjetje oziroma druga
pravna oseba. Podjetje oziroma druga pravna oseba se lahko
pritoži glede utemeljenosti odločbe o povrnitvi stroškov in
glede njihove višine. O pritožbi odloča senat sodišča prve
stopnje (šesti odstavek 25. člena).
(5) Stroški se izterjajo, če niso bili založeni, v dobro organa, ki
je naprej izplačal stroške in nagrado izvedencem.
XIX. p o g I a v j e
OBTOŽNICA IN UGOVOR ZOPER OBTOŽNICO
266. člen
(1) Ko je končana preiskava, kot tudi kadar se brez preiskave
lahko vloži obtožnica (168. člen), sme teči postopek pred
sodiščem samo na podlagi obtožnice državnega tožilca oziroma oškodovanca kot tožilca.
(2) Določbe o obtožnici in o ugovoru zoper obtožnico se
uporabljajo smiselno tudi za zasebno tožbo, če se ta vloži za
kaznivo dejanje iz pristojnosti okrožnega sodišča.
267. člen
(1) Obtožnica obsega:
1) ime in priimek obdolženca z osebnimi podatki (225. člen) in
podatki o tem, ali je v priporu in od kdaj ali pa je na prostosti;
če pa je bil pred vložitvijo obtožnice izpuščen, koliko časa je
bil v priporu;
2) opis dejanja, iz katerega izhajajo zakonski znaki kaznivega
dejanja, čas in kraj storitve kaznivega dejanja, predmet na
katerem, in sredstvo, s katerim je bilo storjeno kaznivo dejanje ter druge okoliščine, ki so potrebne, da se kaznivo dejanje
kar najbolj natančno označi;
3) zakonsko označbo kaznivega dejanja z navedbo določb
kazenskega zakona, ki naj se po predlogu tožilca uporabijo;
4) označbo sodišča, pred katerim naj bo glavna obravnava,
5) predlog, kateri dokazi naj se izvedejo na glavni obravnavi,
z navedbo imen prič in izvedencev, spisov, ki naj se preberejo,
in predmetov, ki so potrebni za dokazovanje;
6) obrazložitev, v kateri se po uspehu preiskave opiše stanje
stvari, navedejo dokazi, s katerimi se ugotavljajo odločilna
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dejstva, navede zagovor obdolženca in stališče tožilca
o navedbah obrambe.

v osmih dneh po njeni vročitvi. Ob vročitvi obtožnice po'
sodišče obdolženca o tej njegovi pravici.

(2) Če je obdolženec na prostosti, se sme v obtožnici predlagati, naj se odredi pripor; če je v priporu, pa se sme predlagati, naj se izpusti.

(2) Ugovor zoper obtožnico sme podati brez posebnega P®
blastila obdolženca tudi zagovornik, vendar pa ne proti"
govi volji.

(3) Z isto obtožnico se sme obseči več kaznivih dejanj ali več
obdožencev, vendar samo tedaj, če se lahko po 32. členu tega
zakona izvede enoten postopek in izda ena sama sodba.

(3) Obdolženec se lahko odpove pravici do ugovora I"?
obtožnico.
273. člen

268. člen

(1) Prepozen ugovor in ugovor, ki ga poda neupravi^J (
oseba, zavrže s sklepom predsednik senata, pred k3'0""!,,) |
bo glavna obravnava. O pritožbi zoper ta sklep odloča s®
(šesti odstavek 25. člena).

(1) Obtožnica se pošlje pristojnemu sodišču v toliko izvodih,
kolikor je obdolžencev in zagovornikov, en izvod pa za sodišče.
(2) Takoj po prejemu obtožnice preizkusi predsednik senata,
pred katerim naj bo glavna obravnava, ali je obtožnica sestavljena po predpisih (267. člen); če spozna da ni, jo vrne tožilcu,
naj jo v treh dneh popravi. Iz opravičenih razlogov lahko senat
na tožilčevo zahtevo ta rok podaljša. Če oškodovanec kot
tožilec ali zasebni tožilec omenjeni rok zamudi, se šteje, da je
odstopil od pregona in se postopek ustavi.
269. člen
(1) Če je vložil oškodovanec kot tožilec obtožnico brez preiskave (šesti odstavek 168. člena) ali če je bila vložena zasebna
tožba zaradi kaznivega dejanja, za katero ni bila opravljena
preiskava, zahteva predsednik senata okrožnega sodišča
odločitev senata (šesti odstavek 25. člena), če misli da ni
razlogov za pregon, ker so podane okoliščine iz 1., 2. ali 3.
točke prvega odstavka 275. člena tega zakona.
(2) Če je oškodovanec kot tožilec ali zasebni tožilec
v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 168. člena tega
zakona vložil obtožnico brez preiskave za kaznivo dejanje, za
katero je predpisana kazen zapora nad pet let, se šteje, da je
podal zahtevo za preiskavo.
(3) Zoper sklep senata ima oškodovanec kot tožilec oziroma
zasebni tožilec pravico pritožbe.
270. člen
(1) Če je v obtožnici predlagano, naj se zoper obdolženca
odredi pripor ali naj se obdolženec izpusti, odloči o tem senat
(šesti odstavek 25. člena) takoj, najpozneje pa v oseminštiridesetih urah.
(2) Če je obdolženec v priporu in v obtožnici ni predlagano,
naj se izpusti, preizkusi senat iz prejšnjega odstavka po
uradni dolžnosti v treh dneh od prejema obtožnice, ali so še
dani razlogi za pripor, in izda sklep, s katerim ga podaljša ali
odpravi. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
271. člen
(1) Obtožnica se vroči obdolžencu, ki je na prostosti, brez
odlašanja, če je v priporu pa v štiriindvajsetih urah po prejemu.
(2) Če je zoper obdolženca odrejen pripor s sklepom senata
(270. člen), se mu vroči obtožnica skupaj s sklepom, s katerim
je odrejen pripor, takrat, ko se zapre.
(3) Če obdolženec, ki mu je vzeta prostost, ni v zaporih pri
sodišču, pri katerem naj bo glavna obravnava, odredi predsednik senata, naj ga takoj pripeljejo v te zapore, kjer se mu
vroči obtožnica.
272. člen
(1) Obdolženec ima pravico podati ugovor zoper obtožnico
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(2) Če predsednik senata ne zavrže ugovora po Pjjj P
odstavku tega člena, ga predloži skupaj s spisi senatu (JJv
odstavek 25. člena), ki nato na seji odloči o njem. ' o
odločitvijo se izvod ugovora pošlje tožilcu, ki lahko v "P
dneh od prejema ugovora poda odgovor.
274. člen
(1) Če senat ne zavrže ugovora kot prepoznega ali kot
voljenega, vzame v preizkus obtožnico.

(2) Če senat ob ugovoru spozna, da so napake ali Porr,?jJ
vosti v obtožnici (267. člen) ali v samem postopku aH'
potrebna boljša razjasnitev stanja stvari, da bi se mogla v
kusiti utemeljenost obtožnice, vrne obtožnico, da seopj*
pomanjkljivosti odpravijo ali da se preiskava dopolni oz»
opravi. Tožilec mora v treh dneh, odkar mu je bila sp°r(L r'
odločba senata, predložiti popravljeno obtožnico ali zanj , '
preiskavo oziroma njeno dopolnitev. Iz opravičenih razi i U|
sme senat na zahtevo tožilca ta rok podaljšati, če oško" 1
nec kot tožilec ali zasebni tožilec zamudi omenjeni
šteje, da je odstopil od pregona, postopek pa se usta*
državni tožilec zamudi rok, mora o razlogih obvestiti visi
državnega tožilca.
(3) Če senat spozna, da je za kaznivo dejanje, ki je P'e^
obtožbe, pristojno kakšno drugo sodišče, izreče, '11
sodišče, kateremu je predložena obtožnica, nepristoj'
pošlje po pravnomočnosti sklepa zadevo pristojnem"
dišču.

(4) Če senat ugotovi, da so v spisih zapisniki ali obvestil*
člena tega zakona, izda sklep o njihovi izločitvi iz s[
Zoper ta sklep je dovoljena posebna pritožba. Ko P°;
sklep pravnomočen, poskrbi predsednik senata iz * p3V
odstavka 25. člena tega zakona, preden pošlje zadevo^ 5
sedniku senata, ki razpiše glavno obravnavo, da se if01 , _Obu
zapisniki in obvestila zapro v poseben ovitek in izroči)S jj ^
skovalnemu sodniku, da jih shrani ločeno od drugih P,
Teh zapisnikov in obvestil ni dovoljeno pregledovati in t ni
uporabiti v postopku.
275. člen

(1)
(1) Ko senat sklepa o ugovoru zoper obtožnico, odloč1',
obtožba ne dopusti in da se kazenski postopek ust*
ugotovi:
1) da dejanje, ki je predmet obtožbe, ni kaznivo dejani^
2) da so podane okoliščine, ki izključujejo kazensko oo9
nost, in da ni razlogov za uporabo varnostnih ukrepo^j, %
3) da je kazenski pregon zastaran, ali je dejanje ob^j
Pr5
z amnestijo ali pomilostitvijo, ali če so podane druge 0
čine, ki izključujejo pregon;
4) da ni zadosti dokazov, da bi bil obdolženec uteme
sumljiv dejanja, ki je predmet obtožbe.
(2) Če senat ugotovi, da ni zahteve upravičenega toi'L
potrebnega predloga ali dovoljenja za pregon aH ^
podane druge okoliščine, ki začasno preprečujejo pr«(r
s sklepom obtožnica zavrže.
poroči P<

pol
276. člen
.pWK°
sklepa o ugovoru zoper obtožnico državnega tožilca,
jtl "I i,.Vleno Po šestem odstavku 168. člena tega zakona, ali o zalila P/edsednika senata v zvezi s to obtožnico (282. člen), ali
y r mer h z
Jiak
P ' predsednika
' ' prvega
odstavka
tega
o zahtevi
senata
sodišča269.
prvečlena
stopnje,
ki
zop
n
e strinja z obtožnico oškodovanca kot tožilca ali
no
te«!?b
tožbo,čezavrže
sklepom
obtožnico
«s?bn° tožbo,
spoznasenat
da jes podan
kakšen
razlogoziroma
iz 1., 2.
viče' Sls ,0'ke prvega oziroma iz drugega odstavka prejšnjega
4e so bila
rav ena
im' tta'
'i
dejanja,
pa tudi,
če
Wzna da je p0(j°P
izpreiskovalna
4. točke prvega
odstavka
omean razlog
sei* '"toga> člena.
bila po ugovoru zoper obtožnico državnega tožilca iz
°9a odstavka tega člena ali po zahtevi predsednika senata
prt Oito' S '° obtožnico (282. člen) opravljena preiskava (drugi
274. člena), senat pa po preiskavi spozna, da je
v I" stavek
oan kakšen razlog iz prvega odstavka prejšnjega člena,
oči s sklepom, da se obtožba ne dopusti in da se kazenski
^»opek ustavi.

(3) Določbe drugega odstavka 273. člena in členov 274 do 277
ter 280 in 281 tega zakona se smiselno uporabljajo tudi pri
odločanju o zahtevi iz prvega odstavka tega člena.
283. člen
Obtožnica postane pravnomočna z dnem, ko je ugovor zavrnjen; če ugovor ni bil vložen ali je bil zavržen - z dnem, ko je
senat, ki je obravnaval zahtevo predsednika senata (282.
člen), odločil, da se z obtožnico strinja; če take zahteve ni
bilo, pa z dnem, ko je predsednik senata določil glavno
obravnavo, oziroma, ko je pretekel rok iz drugega odstavka
prejšnjega člena.

B. GLAVNA OBRAVNAVA IN SODBA
277. člen

p.
sklepu iz tretjega odstavka 274. člena ter iz 275. člena in
276. , — tega tarvui
zakona
senat ini■ ■ vezan
na pravno presojo
ia oouai
vctan ua
rf di].•,an'lena
ia, ki jo je tožilec navedel v obtožnici.
d<
prf
iaH
278. člen
:irtf

Idf
f
pfJ
vi

(2) Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko predsednik senata
poda le do določitve glavne obravnave, najkasneje pa v dveh
mesecih od prejema obtožnice pri sodišču.

senat

Irii ®a
ne izda nobenega od sklepov iz prvega do
a0v
Un*
odstavka
274., 275. in 276. člena tega zakona, zavrne
or kot
neutemeljen.
[7\ y s
aii ' tim sklepom odloči senat tudi o predlogih za združitev
'ločitev' ipostopka.
279. člen
»bto*dai° s®"10 nekateri od več obdolžencev ugovor zoper
d8 «nico in če so razlogi, zaradi katerih je sodišče spoznalo,
tU(1j obtožba ne dopusti ali da se obtožnica zavrže, v korist
33.Jtokaterim obdolžencem, ki niso podali ugovora, ravna
tako, kakor da bi bili podali ugovor tudi ti.
280. člen
obtn^'0"36' ki jih izda senat v zvezi z
n« v i?'va00, morajo biti obrazložene, vendar
vau8
naprej na rešitev tistih vprašanj, ki
na glavni obravnavi.

PRIPRAVE NA GLAVNO OBRAVNAVO
284. člen
(1) Predsednik senata določi z odredbo dan, uro in kraj glavne
obravnave.
(2) Predsednik senata določi glavno obravnavo najkasneje
v dveh mesecih od prejema obtožnice pri sodišču, če je bila
podana zahteva iz 282. člena tega zakona, pa brž ko jo je
glede na odločbo eenata mogoče določiti. Če v tem roku ne
določi glavne obravnave, obvesti predsednika sodišča, iz
katerih razlogov glavne obravnave ni določil. Predsednik
sodišča ukrene, kar je potrebno, da se glavna obravnava
določi.
(3) Če predsednik senata ugotovi, da so v spisih zapisniki ali
obvestila iz 82. člena tega zakona, izda sklep o njihovi izločitvi, preden določi glavno obravnavo, po pravnomočnosti
sklepa pa jih da v poseben ovitek in izroči preiskovalnemu
sodniku, da jih hrani ločeno od drugih spisov.
285. člen

ugovorom zoper
tako, da se s tem
se bodo obravna-

281. člen
er
*»kn°P
°dločbo senata iz tretjega odstavka 274. člena tega
'len8,e'ea dovoljena pritožba, zoper odločbo iz 275. in 276.
n6c ® a zakona pa se lahko pritožita tožilec in oškodova'Ono r Per druge odločbe, ki jih izda senat v zvezi z ugovorom
obtožnico, ni pritožbe.

S« p9.se je zoper sklep senata pritožil samo oškodovanec in
Pf^Kožbi
ugodi, se šteje, da je oškodovanec s pritožbo
1
pregon.
282. člen
Il)fcugovor zoper obtožnico ni bil vložen ali je bil zavržen,
S*na, (šesti odstavek 25. člena) na zahtevo predsednika
W pr0d katerim
naj bo glavna obravnava, odločiti o vsav.vprašaHju,
0 katerem se na podlagi tega zakona odloča
e
*i z ugovorom.
^foče valeč

XX. poglavje

(1) Glavna obravnava se opravi v sedežu sodišča, in sicer
v sodnem poslopju.
(2) Če so v posameznih primerih prostori v sodnem poslopju
neprimerni za glavno obravnavo, sme predsednik sodišča
določiti, naj bo obravnava v kakšnem drugem poslopju.
(3) Glavna obravnava sme biti tudi v drugem kraju na območju
pristojnega sodišča, če na obrazložen predlog predsednika
sodišča to dovoli predsednik višjega sodišča.
286. člen
(1) Na glavno obravnavo se povabijo obtoženec in njegov
zagovornik, tožilec, oškodovanec in njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci ter tolmač. Prav tako se na glavno obravnavo povabijo priče in izvedenci, ki sta jih predlagala tožilec
v obtožnici in obdolženec v ugovoru zoper obtožnico, razen
tistih, za katere predsednik senata misli, da njihovo zaslišanje
na glavni obravnavi ni potrebno. Tožilec in obtoženec lahko
na glavni obravnavi ponovita predloge, ki jim predsednik
senata ni ugodil.
(2) Glede vsebine vabila za obtoženca in priče veljajo določbe
191. in 237. člena tega zakona. V vabilu se obtoženec opozori,
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da se bo glavna obravnava opravila tudi v njegovi nenavzočnosti, če bodo zato podani zakonski pogoji (tretji odstavek
305. člena).
(3) Obtožencu se mora vabilo vročiti tako, da mu ostane med
vročitvijo vabila in dnevom glavne obravnave zadosti časa za
pripravo obrambe, najmanj pa osem dni. Na zahtevo obtoženca ali na zahtevo tožilca s privolitvijo obtoženca se sme ta
rok skrajšati.
(4) Oškodovancu, ki ni povabljen kot priča, sporoči sodišče
v vabilu, da se bo glavna obravnava opravila tudi brez njega in
da bo njegova izjava o premoženjskem zahtevku prebrana.
Opozori ga tudi, da se bo v primeru, če ne pride, štelo, da ne
namerava nadaljevati pregona, če bi državni tožilec umaknil
obtožbo.
(5) Oškodovanec kot tožilec in zasebni tožilec se opozorita
v vabilu, da se bo v primeru, če ne prideta na glavno obravnavo in tudi ne pošljeta pooblaščenca, štelo, da sta umaknila
obtožbo.
(6) Obtoženec, priča in izvedenec se opozorijo v vabilu na
posledice, če ne pridejo na glavno obravnavo (305. in 307.
člen).
287. člen
(1) Stranke in oškodovanec lahko tudi po razpisu glavne
obravnave zahtevajo, da se na glavno obravnavo povabijo
nove priče ali novi izvedenci ali preskrbijo drugi novi dokazi.
V svoji obrazloženi zahtevi morajo stranke navesti, katera
dejstva naj bi se dokazala in s katerimi od predlaganih dokazil.
(2) Če predsednik senata zavrne predlog za nove dokaze, se
sme tak predlog ponoviti med glavno obravnavo.
(3) Predsednik senata sme tudi brez predloga strank odrediti,
naj se za glavno obravnavo preskrbijo novi dokazi.
(4) O odločbi, s katero se odredi, naj se preskrbijo novi dokazi,
se obvestijo stranke pred začetkom glavne obravnave.
288. člen
Če kaže, da bo glavna obravnava trajala daljši čas, lahko
predsednik senata zahteva od predsednika sodišča, naj
določi enega ali dva sodnika oziroma sodnika porotnika, ki
naj bosta navzoča pri glavni obravnavi, da bi lahko nadomestila člane senata, če bi bili zadržani.
289. člen
(1) Če se zve, da kakšna priča ali izvedenec, ki je povabljen na
glavno obravnavo, pa še ni bil zaslišan, ne bo mogel priti na
glavno obravnavo zaradi dolgotrajne bolezni ali drugih ovir,
se sme zaslišati tam, kjer je.
(2) Pričo oziroma izvedenca zasliši in po potrebi izvedenca
tudi zapriseže predsednik senata ali sodnik, ki je član senata,
ali pa se opravi njegovo zaslišanje po preiskovalnem sodniku
sodišča, na katerega območju priča oziroma izvedenec živi.
(3) O času in kraju zaslišanja se obvestijo stranke in oškodovanec, če je glede na nujnost postopka to mogoče. Če je
obtoženec v priporu, odloči predsednik senata, ali je potrebna
njegova navzočnost pri zaslišanju. Kadar so stranke in oškodovanec navzoči pri zaslišanju, imajo pravice iz sedmega
odstavka 176. člena tega zakona.
290. člen
Predsednik senata sme iz tehtnih razlogov na predlog strank
ali po uradni dolžnosti z odredbo odložiti dan glavne obravnave.
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291. člen
(1) Če tožilec umakne obtožnico pred začetkom glavne ob'™
nave, predsednik senata obvesti o tem vse, ki so bili po*
Ijeni na glavno obravnavo. Oškodovanca pa posebej ob«^
o njegovi pravici, da sme nadaljevati pregon (60. in 62.0"
(2) Če oškodovanec ne nadaljuje pregona, ustavi predse^
senata s sklepom kazenski postopek. T a sklep se pošlje st'
kam in oškodovancu.
XXI. poglavje
GLAVNA OBRAVNAVA
1. Javnost glavne obravnave
292. člen
(1) Glavna obravnava je javna.
(2) Na glavni obravnavi smejo biti navzoče polnoletne
(3) Osebe, ki so navzoče na glavni obravnavi, ne smejo iiV
pri sebi orožja ali nevarnega orodja, izvzemši paznika o
ženca, ki je lahko oborožen.
293. člen
Od začetka zasedanja pa do konca glavne obravnave,
senat ob vsakem času po uradni dolžnosti ali na P"- j
strank, vselej pa po njihovem zaslišanju, izključiti javnos
ali dela glavne obravnave, če je to potrebno za var0',/
tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva osebne!).
družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali 0
mladoletnika, ali če bi po mnenju senata javnost škod
interesom pravičnosti.
294. člen
(1) Izključitev javnosti ne velja za stranke, oškodovanca,
hove zastopnike in zagovornika.
(2) Senat sme dovoliti, da so na glavni obravnavi, Jj®1'
javnost je izključena, navzoče posamezne uradne os®^j
znanstveni in javni delavci, na zahtevo obtoženca pa
dovoliti tudi njegovemu zakoncu oziroma osebi, s kat--^
v zunajzakonski skupnosti, in njegovim bližnjim sorod"1
(3) Predsednik senata opozori tiste, ki so navzoči na 9 .
obravnavi, katere javnost je izključena, da so dolžni
kot tajnost vse, kar zvedo na glavni obravnavi, in jih op°
da pomeni izdaja tajnosti kaznivo dejanje.
295. člen
(1) O izključitvi javnosti odloči senat s sklepom, ki m°r9
obrazložen in javno razglašen.
(2) Sklep o izključitvi javnosti se sme izpodbijati sameo vi
tožbi zoper sodbo.
2. Vodstvo glavne obravnave
296. člen
(1) Predsednik, člani senata, zapisnikar in nadomestni
in sodniki porotniki (288. člen) morajo biti nepretrgan
glavni obravnavi.
J
(2) Dolžnost predsednika senata je, da ugotovi, ali j® J
sestavljen po zakonu in ali je podan kakšen razlog. cf(j''
katerega bi bilo treba člane senata ali zapisnikarja iz'°
do 5. točka 39. člena).
<ii
poroči*

senata odloča o predlogih strank, če o njih ne

panje na glavi obravnavi; v tem primeru se od stranke zahteva,
naj si vzame drugega zagovornika oziroma pooblaščenca. Če
ni možnosti, da bi si obtoženec takoj vzel drugega zagovornika oziroma, da bi ga brez škode za obrambo postavilo
sodišče, se glavna obravnava prekine ali preloži. Če si zasebni
tožilec ali oškodovanec kot tožilec ne vzame takoj drugega
pooblaščenca, sme senat odločiti, da bo opravil glavno obravnavo brez navzočnosti pooblaščenca, če po pretehtanju vseh
okoliščin spozna, da nenavzočnost pooblaščenca ni v škodo
zastopanega. Sklep o tem se z obrazložitvijo vpiše v zapisnik
o glavni obravnavi. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

(4) 0 predlogu, glede katerega ni soglasja med strankami, in
soglasnih predlogih strank, s katerimi se ne strinja predsodek. odloča senat. Senat odloča tudi o ugovorih zoper ukrepe
P^dsednika senata, ki se nanašajo na vodstvo glavne obravnave.

(4) Če sodišče odstrani iz sodne dvorane oškodovanca kot
tožilca ali zasebnega tožilca, ki nimata pooblaščenca ali če
odstrani njunega zakonitega zastopnika, ki nima pooblaščenca, se glavna obravnava prekine oziroma preloži, dokler si
ne vzamejo pooblaščenca.

(5) Sklepi senata se vselej razglasijo in s kratko obrazložitvijo
Pišejo v zapisnik o glavni obravnavi.

(5) Če moti red državni tožilec, obvesti predsednik senata
o tem pristojnega državnega tožilca, lahko pa tudi prekine
glavno obravnavo in zahteva od pristojnega državnega
tožilca, naj določi koga drugega za zastopanje obtožnice.

298. člen

(6) Če sodišče kaznuje odvetnika oziroma odvetniškega kandidata, ki moti red, sporoči to odvetniški zbornici.

297. člen
(j) Predsednik senata vodi glavno obravnavo, daje besedo
strankam, oškodovancu, zakonskim zastopnikom, pooblaščencem,
zagovorniku, izvedencu in članom senata ter postav'a vprašanja obtožencu, pričam in izvedencem.
J2) Dolžnost predsednika senata je skrbeti za to, da se zadeva
y?®stransko
razčisti, da se dožene resnica in odvrne vse, kar
01
zavlačevalo postopek, ne da bi koristilo razjasnitvi stvari.
(3) Predsednik
od|
oča senat.

0

glavna obravnava poteka v tistem redu, ki je določen v tem
<akonu, vendar pa sme senat spremeniti določeni red obravnavanja zaradi posebnih okoliščin, zlasti če je veliko obtoženveliko kaznivih dejanj ali če je dokazno gradivo obsežno.

301. člen
(1) Zoper sklep o kazni je dovoljena pritožba, vendar lahko
senat ta sklep prekliče.

299. člen
j?) Dolžnost predsednika senata je skrbeti za red v sodni
ran n za
za?
' 'zasedanja
dostojanstvo
V ta
namennalahko
po
acetku
opozori sodišča.
tiste, ki so
navzoči
glavnitakoj
obravavi
p r . naj se dostojno obnašajo in naj ne ovirajo dela sodišča.
®dsednik senata lahko odredi osebnoi preiskav
preiskavo tistih, ki so
"avzočii na glavni obravnavi.
knt
t sme odrediti, da se odstranijo z zasedanja vsi, ki so
1°' Poslušalci navzoči na glavni obravnavi, če se z ukrepi, ki
đ oća ,a
ne»oviran
?' potekzakon
za obravnave.
vzdrževanje reda, ne more zagotoviti
glavne
jjj) V sodni dvorani niso dovoljena slikovna snemanja. IzjeOfia pa sme predsednik vrhovnega sodišča dovoliti tako
lamanje na posamezni glavni obravnavi. Če je bilo dovodno snemanje, sme senat na glavni obravnavi iz opravičenih
»zlogov odločiti, da se posamezni deli glavne obravnave ne
'"emajo.
300. člen
[M če obtoženec, zagovornik, oškodovanec, zakoniti zastop. v1 Pooblaščenec, priča, izvedenec, tolmač ali kdo drug, ki je
° zoč na glavni obravnavi, moti red ali se ne pokori ukazom
^ ®dsednika senata glede vzdrževanja reda, ga predsednik
®nata opomni. Če opomin ne zaleže, sme senat odrediti, naj
® obtoženec odstrani iz sodne dvorane; druge pa sme ne le
^ostraniti, marveč tudi kaznovati z denarno kaznijo, določeno
Prvem odstavku 77. člena tega zakona.
j?) Po odločbi senata sme biti obtoženec odstranjen iz sodne
ane 23 do očen ča
će
na
2a°r
' za ves s;čas,
i® bil traja
glavni
obravnavi
že
ashšan, pa tudi
dokler
dokazni
postopek.
koncem
dokaznega
postopka
pokliče
predsednik
senata
0
otoženca in mu sporoči potek glavne obravnave. Če obtože®nc še naprej moti red ali žali dostojanstvo sodišča, ga sme
at znova odstraniti z zasedanja. V takem primeru se glavna
Ravnava
dokonča brez njegove navzočnosti, sodbo pa mu
®*nani predsednik ali sodnik, ki je član senata, v navzočnosti
a
Pisnikarja.
Zagovorniku ali pooblaščencu, ki kljub kazni še naprej
ed, sme senat odreči nadaljnjo obrambo oziroma zasto-

0,1 r

Poročevalec
i.

(2) Zoper druge odločbe, ki se nanašajo na vzdrževanje reda
in vodstvo glavne obravnave, ni pritožbe.
302. člen
(1) Če obtoženec stori na glavni obravnavi kaznivo dejanje, se
je treba ravnati po 343. členu tega zakona.
(2) Če stori kdo drug med glavno obravnavo na zasedanju
kaznivo dejanje, sme senat prekiniti glavno obravnavo in na
ustno obtožbo tožilca takoj soditi o storjenem kaznivem dejanju; sme pa soditi o tem dejanju tudi potem, ko konča začeto
glavno obravnavo.
(3) Če so podani razlog za sum, da je priča ali izvedenec na
glavi obravnavi po krivem izpovedal, se za tako kaznivo dejanje ne more soditi takoj. V takem primeru sme predsednik
senata odrediti, naj se o izpovedbi priče oziroma izvedenca
napravi poseben zapisnik in ta pošlje državnemu tožilcu. Ta
zapisnik podpiše zaslišana priča oziroma izvedenec.
(4) Če ni mogoče takoj soditi storilca kaznivega dejanja,
zaradi katerega se ta preganja po uradni dolžnosti, se obvesti
o tem pristojni državni tožilec zaradi nadaljnjega postopka.

3. Pogoji za glavno obravnavo
303. člen
Predsednik senata začne zasedanje in naznani predmet
glavne obravnave in sestavo senata. Nato ugotovi, ali so prišli
vsi, ki so bili povabljeni; če niso, se prepriča, ali so jim bila
vabila vročena in ali so svoj izostanek opravičili.
304. člen
(1) Če na glavno obravnavo, ki je bila razpisana na podlagi
obtožnice državnega tožilca, ne pride državni tožilec, se
glavna obravnava preloži, predsednik senata pa o tem obvesti
višjega državnega tožilca.
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(2) Će na glavno obravnavo ne pride oškodovanec kot tožilec
ali zasebni tožilec, čeprav sta bila v redu povabljena, in tudi ne
njun pooblaščenec, ustavi senat postopek s sklepom.
305. člen
•
(1) Če je bil obtoženec v redu povabljen, pa ne pride na glavno
obravnavo in tudi ne opraviči svojega izostanka, odredi senat,
da se privede s silo. Če ga ni mogoče privesti takoj, senat
preloži glavno obravnavo, in odredi, da se obtoženec s silo
privede na prihodnjo obravnavo. Če obtoženec opraviči svoj
izostanek, preden ga privedejo, prekliče predsednik senata
odredbo o privedbi.
(2) Če se obtoženec, ki je bil v redu povabljen, očitno izmika in
noče priti na glavno obravnavo, za pripor pa ni nobenega od
razlogov iz 199. člena tega zakona, sme senat odrediti pripor,
da zagotovi njegovo navzočnost na glavni obravnavi. Pritožba
ne zadrži izvršitve sklepa o priporu. Za pripor, ki je bil odrejen
iz tega razloga, se smiselno uporabljajo določbe členov 198
do 211 tega zakona. Če ni prej odpravljen, traja pripor do
objave sodbe, najdalj pa mesec dni.
(3) Če obtoženec ne pride na glavno obravnavo, kljub temu da
je bil v redu povabljen, sme senat odločiti, da se glavna
obravnava opravi tudi v njegovi nenavzočnosti, če njegova
navzočnost ni nujna, če je navzoč njegov zagovornik in če je
bil pred tem že zaslišan.
(4) Sklep o tem, da bo obtoženca sodil v nenavzočnosti izda
senat po zaslišanju tožilca in zagovornika. Pritožba ne zadrži
izvršitve sklepa.
306. člen

sklepom sme senat odrediti tudi, naj se zberejo tisti dokazi *
bi se s časom utegnili izgubiti.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
309. člen
(1) Glavna obravnava, ki je bila preložena, se mora zaćjj
znova, če se je spremenila sestava senata. Vendar pa
senat po zaslišanju strank odločiti, da se v takem
\
priče in izvedenci ne zaslišijo znova in ne opravi nov ofl|e
temveč da se preberejo izpovedbe prič in izvedencev, dan«
prejšnji glavni obravnavi, oziroma da se prebere zapis"
o ogledu.
(2) Če se glavna obravnava, ki je bila preložena, opravljaraP|*j
istim senatom, se nadaljuje, predsednik senata pa na k n'
pove potek prejšnje glavne obravnave; vendar pa sme s®
v tem primeru odločiti, da se začne obravnava znova.
(3) Če je bila glavna obravnava preložena za več kot
dni ali če se opravlja pred drugim predsednikom senata,
mora začeti znova in. se morajo vsi dokazi znova izvesti
310. člen
(1) Poleg primerov, ki so posebej določeni v tem zakonu,
predsednik senata prekiniti glavno obravnavo za
zatov ker je delovni čas pretekel, ali pa zato, da se v kratK8
času preskrbijo določeni dokazi ali da se pripravi obtožb
obramba.
(2) Prekinjena glavna obravnava se vselej nadaljuje pred isti"
senatom.

Če ne pride na glavno obravnavo zagovornik, ki je bil v redu
povabljen, pa ne obvesti sodišča, zakaj je zadržan, brž ko za
to zve, ali če brez dovoljenja zapusti obravnavo, zahteva
sodišče od obtoženca, naj si takoj vzame drugega zagovornika. Če obtoženec tega ne stori, in ni možnosti, da bi brez
škode za obrambo zagovornika postavilo sodišče, se glavna
obravnava preloži.

(3) Če se glavna obravnava ne more nadaljevati pred is'jj
senatom ali če je bila prekinjena za več kot osem dni, je "
ravnati po določbi prejšnjega člena.

307. člen

Če se pokaže med glavno obravnavo pred senatom, sesta^J
nim iz enega sodnika in dveh sodnikov porotnikov, da
dejstva, na katera se opira obtožba, na kaznivo dejani®',
katero je pristojen senat dveh sodnikov in treh sodni
porotnikov, se senat dopolni in glavna obravnava za
znova.

(1) Če priča ali izvedenec neopravičeno izostane, čeprav je bil
v redu povabljen, sme senat odrediti, da se takoj privede
s silo.
(2) Glavna obravnava se lahko začne tudi brez povabljene
priče ali izvedenca; v takem primeru odloči senat med glavno
obravnavo, ali naj se zaradi nenavzočnosti priče ali izvedenca
glavna obravnava prekine ali preloži.
(3) Pričo ali izvedenca, ki je bil v redu povabljen, pa svojega
izostanka ni opravičil, sme senat kaznovati z denarno kaznijo,
določeno v prvem odstavku 77. člena tega zakona, sme pa
odrediti tudi prisilno privedbo na novo glavno obravnavo.
V opravičenem primeru sme senat preklicati svojo odločbo
o kazni.
4. Preložitev in prekinitev glavne obravnave
308. člen
(1) Poleg primerov, ki so posebej določeni v tem zakonu, se
glavna obravnava preloži s sklepom senata, če je treba preskrbeti nove dokaze ali če se med glavno obravnavo ugotovi, da
je obtoženec po storitvi kaznivega dejanja začasno duševno
zbolel ali da je pri njem nastala začasna duševna motnja, ali
če so podane druge ovire, da se glavna obravnava ne more
uspešno izvesti do konca.
(2) V sklepu, s katerim se preloži glavna obravnava, se določi,
če je to mogoče, dan in ura, kdaj se bo nadaljevala. Z istim
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311. člen

5. Zapisnik o glavni obravnavi
312. člen
(1) O glavni obravnavi se mora pisati zapisnik, v katereg*®1
vpisuje bistvena vsebina vsega poteka glavne obravnav0'
(2) Predsednik senata lahko odredi, da se ves potek fljjjja
obravnave ali posamezni njeni deli stenografirajo. StenoSL
ski zapisniki se v oseminštiridesetih urah prepišejo, Pr"
dajo in priložijo zapisniku.
(3) Za magnetofonsko snemanje poteka glavne obravna^
smiselno uporabljajo določbe 83. člena tega zakona.
tofonsko snemanje odredi oziroma dovoli predsednik sen»
(4) Predsednik senata lahko na predlog stranke ali po
dolžnosti odredi, naj se v zapisnik dobesedno vpišejo W
za katere misli, da so posebno pomembne.
(5) Če je treba, zlasti pa, če se v zapisnik dobesedno ^
kakšna izjava, sme predsednik senata odrediti, naj se t®
zapisnika takoj prebere. Vselej se takoj prebere, če to zan%
stranka, zagovornik ali tisti, čigar izjava se vpisuje v zaplS
poroče

izi.l"

313. člen
I')Zapisnik mora biti končan na koncu zasedanja. Podpišeta
"Predsednik senata in zapisnikar.
jjj)VeStranke imajo pravico pregledati končani zapisnik in nje®°l|e priloge, podati pripombe glede vsebine in zahtevati
9ov popravek.
S popravke napačno vpisanih imen, številk in drugih očitnih
stra
l ValiRisan
iu sme ali
odrediti
predsednik
senata
predlog
. anke
zaslišanca
po uradni
dolžnosti.
Drugenapopravke
a
°Polnitve zapisnika sme odrediti samo senat.
Pripombe in predloge strank glede zapisnika ter popravke
„ jj°Polnitve zapisnika je treba zapisati v nadaljevanju končarazi ?aP'sn'ka- v nadaljevanju zapisnika se zapišejo tudi
kVT
zaradi katerih posamezni predlogi in pripombe niso
bili °9'>
sprejeti. Predsednik senata in zapisnikar podpišeta tudi
"lijevanje zapisnika.
314. člen
za
se n Uvodu
Pisnika se mora navesti sodišče, pred katerim
Priim r?V'jarec9|avna obravnava, kraj in čas zasedanja, ime in
'ožil
P lsednika senata, članov senata in zapisnikarja,
*ak ■' °bt°ž0nca in zagovornika, oškodovanca in njegovega
d °" tega zastopnika ali pooblaščenca ter tolmača, kaznivo
6 W e redmet
na '
javn'
ali pa' jeP javnostobravnavanja,
izključena. in ali je glavna obravnava

mora zlasti vsebovati podatke o tem, katera
S.Žpisnik
°btn5KlcaSpremenil
'e bila naali9lavni
obravnavi prebrana in ali je tožilec
razširil ka so
le om
' i predlagale stranke in kaj
redsec|
ijvoH aliP so nik senata ali senat, kateri dokazi so bili
ali. !■ ,
bili Pobrani kakšni zapisniki in druga pisanja,
pri ° bili reproducirani zvočni ali drugi posnetki in kakšne
so lede
farjih Posnetkov
'
9
prebranih zapisnikov, pisanj ali reproduciobra navi
podale stranke. Če je bila javnost na glavni
s
izkl učena
enat
i
' se mora navesti, da je predsednik
'*daiall> kar
°Pozor
navzoče
posledice,
če bi
so na'' tej
glavni na
obravnavi
zvedeli
kotneupravičeno
tajnost.
MV
(3)2_ Izpovedbe vuivtvuvu,
obtoženca, prič
in izvedencev Jv
se vpišejo
K
¥^»IOOJU
vpisnik
tako, da se poda njihova bistvena vsebina. Te
Ved
se
Spre be
vpišejo v zapisnik samo, če vsebujejo kakšno
jaht emt5° ali doPo|nitev njihovih prejšnjih izpovedb. Na
K' vc6i o s,ranke odredi predsednik senta, naj se deloma ali
jii
'oti prebere zapisnik o prejšnji izpovedbi.
Ojjr«ua zahtevo stranke se vpiše v zapisnik tudi vprašanje
ma odgovor, ki ga senat ni dovolil.
315. člen
!'retii2 *P'snik 0 9'avni obravnavi se vnese celoten izrek sodbe
5o(jk a Ce,rti
in peti odstavek 362. člena) in navede, ali je bila
raz
obt=,Vnavi
glašena
je izvirnik.javno. Izrek sodbe v zapisniku o glavni
4

(2l f* 0
Vnest vi® bil izdan sklep o priporu (359. člen), se mora tudi ta
" zapisnik o glavni obravnavi.

317. člen
(1) Po ugotovitvi obtoženčeve istovetnosti napoti predsednik
senata priče in izvedence na kraj, ki je zanje določen in kjer
naj počakajo, dokler jih ne pokličejo k zasliševanju. Če je
potrebno, lahko predsednik senata pridrži izvedence, da
spremljajo potek glavne obravnave.
(2) Če je oškodovanec navzoč, pa še ni priglasil svojega
premoženjskopravnega zahtevka, ga predsednik senata
pouči, da lahko poda predlog za uveljavitev tega zahtevka
v kazenskem postopku, in o pravicah iz 59. člena tega zakona.
(3) Če je treba oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca
zaslišati kot pričo, ju ni dopustno odstraniti z zasedanja.
(4) Predsednik senata sme odrediti, kar je potrebno, da prepreči dogovarjanje med pričami, izvedenci in strankami.
318. člen
Predsednik senata opozori obtoženca, naj pazljivo spremlja
potek glavne obravnave, ter ga pouči, da sme navajati dejstva
in predlagati dokaze v svojo obrambo, da sme postavljati
vprašanja soobtožencem, pričam in izvedencem ter da sme
podajati pripombe in pojasnila glede njihovih izpovedb.
319. člen
(1) Glavna obravnava se začne z branjem obtožnice ali
zasebne tožbe.
(2) Obtožnico in zasebno tožbo bere tožilec.
(3) Če je oškodovanec navzoč, sme obrazložiti svoj premoženjskopravni zahtevek; če ni navzoč, pa prebere njegov
predlog predsednik senata.
(4) Predsednik senata vpraša obtoženca, ali je razumel
obtožbo. Če obtoženec ni razumel obtožbe, predsednik
senata pozove tožilca, da mu razloži vsebino obtožnice tako,
da jo najlažje razume.
(5) Predsednik senata pouči obtoženca po tretjem odstavku 5.
člena tega zakona.
320. člen
(1) Obtoženec in zagovornik imata pravico, da odgovarita na
obtožbo in zavzemata svoje stališče glede obtožbe in premoženjsko pravnega zahtevka oškodovanca.
(2) V odgovoru na obtožbo se obtoženec lahko izjavi le o tem,
ali dejanje in premoženjsko pravni zahtevek prizanava in ali
ima ugovore pravne narave. Namesto obtoženca lahko poda
odgovor na obtožbo zagovornik, vendar ne o tem, ali obtoženec dejanje priznava.
321. člen
(1) Ko obramba zavzame svoje stališče do obtožbe, predsednik senata vpraša obtoženca, ali se želi zagovarjati.
(2) Če obtoženec izjavi, da se želi zagovarjati, se ga zasliši.

' *atetek glavne obravnave in zaslišanje obtoženca
316. člen
^0 r dsed
1aVQ ®
nik senata ugotovi, da so prišli na glavno obravso
Olavn
Poval:'ljeni, ali ko senat sklene, da bo opravil
Vpras°anobravnavo brez nekoga od povabljenih ali da bo o teh
>en a nlih odločil pozneje, pokliče predsednik senata obtoDr6DMr, ' zahteva od njega osebne podatke (225. člen), da se
ca o njegovi istovetnosti.
* toro če valeč
i

(3) Pri zasliševanju obtoženca na glavni obravnavi se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za zasliševanje obdolženca med preiskavo.
(4) Pri zaslišanju obtoženca ne smejo biti navzoči soobtoženci, ki še niso bili zaslišani.
322. člen
(1) Zaslišanje obtoženca se začne s pozivom predsednika
senata obtožencu, da naj poda svoj zagovor.
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(2) Ko obtoženec konča svojo izpovedbo, se mu lahko postavijo vprašanja. Predsednik senata pozove najprej tožilca, nato
pa zagovornika, da postavljata obtožencu vprašanja. Oškodovanec, zakoniti zastopnik, pooblaščenec, soobtoženec in
izvedenec smejo obtožencu postavljati neposredna vprašanja
le z dovoljenjem predsednika senata.
(3) Predsednik senata prepove vprašanje ali odgovor na že
postavljeno vprašanje, če ni dovoljeno (226. člen) ali če ni
v zvezi z zadevo. Če predsednik senata prepove kakšno vprašanje ali odgovor, smejo stranke zahtevati, naj o tem odloči
senat.
(4) Ko predsednik senata ugotovi, da tožilec, zagovornik in
druge osebe iz drugega odstavka tega člena nimajo več
vprašanj, lahko sam postavlja obtožencu vprašanja, če misli,
da so v obtoženčevi izpovedbi ali v odgovorih na vprašanja
vrzeli, nejasnosti ali nasprotja. Nato smejo obtožencu neposredno postavljati vprašanja še člani senata.
(5) Po končanem zaslišanju mora predsednik senata obtoženca vprašati, če želi še kaj povedati v svoj zagovor. Če
obtoženec še kaj pove v svoj zagovor, se mu lahko znova
postavljajo vprašanja.
323. člen
(1) Če obtoženec na glavni obravnavi izjavi, da se ne želi
zagovarjati ali če noče odgovarjati na posamezna vprašanja,
prebere predsednik senata njegovo prejšnjo izpovedbo ali del
te izpovedbe.
(2) Če obtoženec na glavni obravnavi pri zaslišanju spremeni
svojo prejšnjo izpovedbo, ga tožilec, zagovornik ali predsednik senata lahko opozorijo na spremembo in vprašajo, zakaj
sedaj izpoveduje drugače; po potrebi pa predsednik senata
prebere njegovo prejšnjo izpovedbo ali del izpovedbe.
324. člen

(2) Dokazovanje obsega vsa dejstva, za katera sodišče r
da so pomembna za pravilno razsojo.

lak
(3) Dokazi se sprejemajo v tistem redu, ki ga določi
r
nik senata. Praviloma se najprej izvedejo dokazi, ki jih P ®\W
laga tožilec, nato tisti, ki jih predlaga obramba, na koncuH(a
še dokazi, katerih izvedbo odredi po uradni dolžnosti se^
Če naj bo oškodovanec, ki je navzoč, zaslišan kot priča.'J
njegovo zasliševanje opravi takoj za zaslišanjem obtožene*
(4) Stranke in oškodovanec smejo do konca glavne obravnflj
predlagati, naj se raziščejo nova dejstva in preskrbijo n°
dokazi, smejo pa tudi ponoviti tiste predloge, ki jih je pred
nik senata ali senat prej zavrnil.

(5) Senat sme odločiti, da se izvedejo tudi dokazi, ki niso6'"''1
predlagani ali jih je predlagatelj umaknil.
ipr.
k
Mst
328. člen
Priznanje obtoženca na glavni obravnavi, pa naj je še
popolno, ne odveže sodišča dolžnosti, da izvede tudi dr»r
dokaze.
329. člen

(1) Pri zasliševanju prič in izvedencev na glavni obravnavi®
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za njihovo zasl';f|oJ|j 0'
nje med preiskavo, kolikor ni v tem poglavju drugače o°
čeno.

(2) Priča, ki še ni bila zaslišana, praviloma ne sme biti hsVavZ°$i 6
pri sprejemanju dokazov; izvedenec, ki še ni dal °'S
i
izvida in mnenja, pa ne sme biti navzoč pri glavni obrav"3 fejs
ko daje drug izvedenec svojo izpovedbo o isti zadevi.
H>o

(1) Ko je končano zasliševanje prvega obtoženca, se nadaljuje
po vrsti zasliševanje morebitnih drugih obtožencev. Po vsakem zasliševanju seznani predsednik senata zaslišanca
z izpovedbami prej zaslišanih soobtožencev in ga vpraša, ali
ima kaj pripomniti, prej zaslišanega obtoženca pa vpraša, ali
ima kaj pripomniti k izpovedbi pozneje zaslišanega obtoženca. Vsak obtoženec ima pravico postavljati vprašanja drugim zaslišanim soobtožencem.

(3) Če se zaslišuje kot priča oseba, ki še ni stara štirinajst
W,
lahko senat sklene, naj bo med njenim zasliševanjem 'zKIJ fio
čena javnost.

(2) Če se izpovedbe posameznih soobtožencev o isti okoliščini med seboj razlikujejo, sme predsednik senata soobtožence soočiti.

330. člen

325. člen
Senat sme izjemortia skleniti, da se obtoženec začasno
odstrani iz sodne dvorane, če soobtoženec ali priča v njegovi
navzočnosti noče izpovedovati ali če okoliščine kažejo, da
v njegovi navzočnosti ne bo govoril resnice. Po vrnitvi obtoženca na zasedanje se mu prebere izpovedba soobtoženca
oziroma priče. Obtoženec ima pravico postavljati soobtožencu oziroma priči vprašanja, predsednik senata pa ga
vpraša, ali ima kaj pripomniti k njuni izpovedbi. Po potrebi se
lahko opravi soočenje.
326. člen
Obtoženec se sme med glavno obravnavo dogovarjati s svojim zagovornikom, vendar pa se o tem, kako naj odgovori na
postavljeno vprašanje, ne sme posvetovati ne s svojim zagovornikom ne s kom drugim.
7. Dokazni postopek
327. člen
(1) Ko je obtoženec zaslišan, se postopek nadaljuje s sprejemanjem dokazov.
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(4) Če je mladoletna oseba navzoča na glavni obravnavi KJ
priča ali oškodovanec, jo je treba odstraniti iz sodne dvora i)
brž ko njena navzočnost ni več potrebna.
^

Pred zaslišanjem opomni predsednik senata pričo, da
povedati sodišču vse, kar ji je o zadevi znano, in jo opozori
pomeni krivo pričanje kaznivo dejanje.
331. člen
(1) Pred zaslišanjem opomni predsednik senata izvedenca,z j JS
mora dati izvid in mnenje po najboljši vednosti, in ga opo
'
da pomeni kriv izvid in mnenje kaznivo dejanje.
(2) Senat sme odločiti, naj izvedenec pred zaslišanje"1
seže.
(3) Izvedenec priseže ustno.

(4) Besedilo prisege se glasi: »Prisegam pri svoji CaS"|ji(U
bom svoje izvedensko delo opravil po svoji najboljši ves' .f ^
vednosti in da bom podal svoj izvid in mnenje natančn"
popolno«.
. -a)
(5) Stalni zapriseženi izvedenec se namesto nove Pr,s
opomni na že dano prisego.

(6) Izvedenec poda na glavni obrabnavi svoj izvid in m"* ^
ustno. Če je pred glavno obravnavo pripravil svoj
mnenje pisno, se mu lahko dovoli, da ga prebere. » ^ 1
primeru se njegov pisni sestavek priloži zapisniku.
poročev\

rav
H Vn i®0r °P
'' izvedensko delo strokovni zavod oziroma
kS ' ka,er
9an'mlahko sodišče odloči, da ne bo vabilo strokov42 e
' ie zavod oziroma organ zaupal izvedensko
,' glede na naravo opravljenega izvedenskega dela ni
vati
«hi°
Popolnejšega pojasnila pisnega izvida in mnenja.
a
' to«a • Pr'meru srne senat na glavni obravnavi odločiti, da
si«r Izvid in mnenje strokovnega zavoda oziroma državnega
i »a i*na samo prebrana. Če pa spozna, da je to potrebno glede
Eilt rU®e izvedene dokaze in pripombe strank (340. člen),
iV
'buu P°*neie odloči, da bodo strokovnjaki, katerim je bilo
jyif Pano izvedensko delo, neposredno zaslišani,
id'
332. člen

priča konča svojo izpovedbo oziroma, ko izvedenec
svoj izvid in mnenje, se jima lahko postavljajo vprašanja,
ok anja postavlja najprej stranka, ki je predlagala izvedbo
nato nasprotna stranka ter osebe iz drugega
;«avka 322. člena tega zakona, na koncu pa še predsednik
,,'ta in člani senata. Če je bila izvedba dokaza odrejena po
®<lni dolžnosti, postavlja vprašanja najprej predsednik
£i*,a in člani senata, nato tožilec, obramba in na koncu
iz drugega odstavka 322. člena tega zakona. Oškodova2akoniti
araVnost
zastopnik, pooblaščenec in izvedenec smejo
Uj
postavljati vprašanja pričam in izvedencem le
'lenjem predsednika senata.
si lrev ^sednik
prepove vprašanje ali odgovor na že postavr
T
1 ® P ašanje, če to ni dovoljeno (226. člen) ali če ni v zvezi
i" li aevo. če predsednik senata prepove določeno vprašanje
jWI od."govor, smejo stranke zahtevati, naj o tem odloči senat.
ot)
333. člen
"8 le
i8< #j I® aPriča ali izvedenec pri prejšnjem zaslišanju povedal
Jo 9db0,
' ki se jih več ne spominja, ali če spremeni svojo
rVjin
ga predsednik senata ali stranke opozorijo na
\4 ,£ l° izpovedbo in vprašajo, zakaj sedaj izpoveduje druj0^• 'Po- potrebi
pa \ji
predsednik
senata prebere njegovo prejšcui yj<x
cuoci
'Povedbo ali njen del.
334. člen
k«
jn»l)
5ane r e in
pišane
^en7"
P '^
izvedenci ostanejo v sodni dvorani,
Qre
* Od di,i'11naj
Preds
senata
po zaslišanju
strank odpusti ali
se ednik
začasno
odstranijo
iz dvorane.
<jr^.e<?sednik sme po predlogu strank ali po uradni dolžnosti
lOf'vora '' da se zaslišane priče in izvedenci odstranijo iz sodne
8,
e 3
" lav?ročnosti
P°zne
znova pokličejo
in prič
še enkrat
zaslišijo
ali) v Pnenavzočnosti
drugih
in izvedencev.
335. člen

i) A

Se
na glavni obravnavi zve, da priče ali izvedenec ne
Priti
d) i(g0VerT1
ali zelo težko pride k sodišču, sme senat, če je po
'0ri, fc;
mnenju izpovedba pomembna, odrediti, naj ga
il I glavne obravnave zasliši predsednik senata ali sodnik,
senata
Hata,8rega
. ali najpriča
ga zasliši
preiskovalni
območju
oziroma
izvedenecsodnik
živi. sodišča,
!|£ .0
I treba opraviti ogled ali rekonstrukcijo zunaj glavne
S^e, ju opravi predsednik senata ali sodnik, ki je član

J

nkarn

®sil«

i" oškodovancu se vselej sporoči, kdaj in kje bo
priča oziroma kdaj in kje bo ogled ali rekonstrukcija
'le
'
poučijo,
da smejo
pri teh
navzoči.
tv. °btoženec
v priporu,
odločibiti
senat,
ali dejanjih
je potrebna
nje^avzočnost
pri
teh
dejanjih.
Če
so
stranke
in
oškodovan
v®^zoči pri teh dejanjih, imajo pravice iz sedmega
*a 176. člena tega zakona.
in se

'

bi1

336. člen
srne med glavno obravnavo po zaslišanju strank odlobo zahteval od preiskovalnega sodnika določena deja-

a

eva/ec

nja za razjasnitev posameznih dejstev, če bi bilo zvezano
s precejšnjim zavlačevanjem postopka ali s precejšnjimi drugimi težavami, ko bi se to moralo opraviti na glavni obravnavi.
Kadar preiskovalni sodnik ravna po taki zahtevi senata, se
uporabljajo določbe, ki se nanašajo na preiskovalna dejanja.
337. člen
(1) Zapisniki o ogledu zunaj glavne obravnave, o hišni ali
osebni preiskavi, prepoznavi oseb, predmetov ali kraja storitve in o zasegu stvari ter listine, knjige, spisi in druga pisanja,
ki se uporabijo kot dokaz, se preberejo na glavni obravnavi,
da se ugotovi njihova vsebina, po presoji senata pa se sme
njihova vsebina na kratko povedati, sme pa se tudi reproducirati zvočni ali slikovni posnetek opravljanja tega preiskovalnega dejanja. Pisanja, ki pomenijo dokaz, se po možnosti
predložijo v izvirniku.
(2) Predmeti, ki utegnejo pripomoči k razjasnitvi stvari, se
lahko med glavno obravnavo pokažejo obtožencu, po potrebi
pa tudi pričam in izvedencem.
338. člen
(1) Poleg primerov, ki so posebej določeni v tem zakonu, se
smejo zapisniki o izpovedbah prič, soobtožencev ali že obsojenih udeležencev pri kaznivem dejanju ter zapisniki ali drugi
zapisi o izvidu in mnenju izvedencev prebrati po odločbi
senata samo v tehle primerih:
1) če so zaslišane osebe umrle, duševno zbolele ali jih ni
mogoče najti ali če zaradi starosti, bolezni ali iz drugih tehtnih
vzrokov ne morejo priti ali zelo težko pridejo k sodišču;
2) če priče ali izvedenci brez zakonskega razloga nočejo
izpovedati na glavni obravnavi.
(2) Senat sme s soglasjem strank odločiti, naj se zapisnik
o prejšnjem zaslišanju priče ali izvedenca oziroma njegov
pisni izvid in mnenje prebereta tudi, če priča oziroma izvedenec nista navzoča,' ne glede na to, ali sta bila povabljena na
glavno obravnavo ali ne.
(3) Zapisniki o prejšnjem zaslišanju oseb, ki so oproščene
dolžnosti pričevanja (234. člen), se ne smejo prebrati, če te
osebe sploh niso bile povabljene na glavno obravnavo ali če
so na glavni obravnavi izjavile, da nočejo pričati. Ko je končan
dokazni postopek, odloči senat, da se ti zapisniki izločijo iz
spisov in shranijo posebej (82. člen). Tako ravna senat tudi
glede drugih zapisnikov in obvestil iz 82. člena tega zakona,
če ni bilo že prej odločeno, naj se izločijo iz spisov. Zoper
sklep o izločitvi zapisnikov in obvestil je dovoljena posebna
pritožba. Po pravnomočnosti sklepa se izločeni zapisniki in
obvestila zaprejo v poseben ovitek in izročijo preiskovalnemu
sodniku, da jih shrani ločeno od drugih spisov, ter jih ni
dovoljeno pregledovati in ne uporabljati v postopku. Zapisniki
in obvestila se morajo izločiti, preden se spisi v zvezi s pritožbo zoper sodbo odpošljejo višjemu sodišču.
(4) Razlogi, zakaj se bere zapisnik, se navedejo v zapisniku
o glavni obravnavi; pri branju pa se sporoči, ali je bil izvedenec zaprisežen ali ne.
339. člen
V primerih iz 323., 333. in iz 338. člena tega zakona kot tudi
v drugih primerih, če je to potrebno, sme senat odločiti, da bo
na glavni obravnavi poleg branja zapisnika reproduciral tudi
zvočni ali slikovni posnetek (83. člen).
340. člen
Po končanem zaslišanju vsake priče ali izvedenca in po branju vsakega zapisnika ali drugega pisanja vpraša predsednik
senata stranke in oškodovanca, ali imajo kaj pripomniti.
341. člen
(1) Po končanem dokaznem postopku vpraša predsednik
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senata stranke in oškodovanca, ali imajo kakšne predloge za
dopolnitev dokaznega postopka.
(2) Če nihče ne predlaga dopolnitve dokaznega postopka ali
če se tak predlog zavrne, sodišče pa spozna, da je stanje
stvari razjasnjeno, naznani predsednik, da je dokazni postopek končan.
8. Sprememba in razširitev obtožbe

(2) Za zagovornikom ima obtoženec pravico govoriti tudi
da izjavi, ali se strinja z njegovim zagovorom, in da 9
polni.
So
jfHre
(3) Tožilec in oškodovanec imata pravico odgovoriti na
vor, zagovornik oziroma obtoženec pa pravico odg"" Sc
njima.
tve j
(4) Zadnjo besedo ima vselej obtoženec.

342. člen
(1) Če tožilec med glavno obravnavo spozna, da izvedeni
dokazi kažejo na to, da se je spremenilo v obtožnici navedeno
dejansko stanje, sme na glavni obravnavi ustno spremeniti
obtožnico, sme pa tudi predlagati, naj se glavna obravnava
prekine, da pripravi novo obtožnico.
(2) Za pripravo obrambe sme sodišče v takem primeru prekiniti glavno obravnavo.
(3) Če senat dovoli prekinitev glavne obravnave zaradi priprave nove obtožnice, določi rok, v katerem mora tožilec
vložiti obtožnico. Izvod nove obtožnice se vroči obtožencu;
zoper to obtožnico ni ugovora. Če tožilec v danem roku ne
vloži obtožnice, nadaljuje senat glavno obravnavo na podlagi
prejšnje.
343. člen
(1) Če obtoženec med glavno obravnavo v zasedanju stori
kaznivo dejanje ali če se med glavno obravnavo odkrije
kakšno njegovo prejšnje kaznivo dejanje, razširi senat po
obtožbi upravičenega tožilca, ki jo sme ta podati tudi ustno,
glavno obravnavo praviloma tudi na to dejanje. Zoper to
obtožbo ni ugovora.
(2) Za pripravo obrambe sme sodišče v takem primeru prekiniti glavno obravnavo, sme pa po zaslišanju strank odločiti, da
se obtoženec za dejanje iz prejšnjega odstavka sodi posebej.
9. Beseda strank
344. člen
Po končanem dokaznem postopku da predsednik senata
besedo strankam, oškodovancu in zagovorniku. Najprej
govori tožilec, za njim oškodovanec in zagovornik, nato pa
obtoženec.
345. člen
Tožilec poda v svoji besedi presojo dokazov, ki so bili izvedeni
na glavni obravnavi, nato pa razloži svoje sklepe o dejstvih, ki
so pomembna za odločbo, ter poda in obrazloži svoj predlog
o obtoženčevi kazenski odgovornosti, o določbah kazen
skega zakona, ki naj se uporabijo, ter o olajševalnih in obteže
valnih okoliščinah, ki bi jih bilo treba upoštevati pri odmer
kazni. Tožilec ne sme podati določenega predloga o višin
kazni, pač pa sme predlagati, naj se izreče sodni opomin al
pogojna obsodba.
346. člen
Oškodovanec ali njegov pooblaščenec sme v svoji besedi
obrazložiti premoženjskopravni zahtevek in opozoriti na
dokaze o kazenski odgovornosti obtoženca.
347. člen
(1) Zagovornik ali obtoženec sam razloži v svoji besedi zagovor; pri tem sme odgovoriti na navedbe tožilca in oškodovanca.
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348. člen
(1) Beseda strank se ne sme omejiti na določen čas.

(2) Predsednik senata sme po poprejšnjem opominu US'
tistega, ki v svoji besedi žali javni red in
drugega ali se spušča v ponavljanja ali izvajanja, k'",
niso v nobeni zvezi z zadevo. V zapisniku o glavni ob»4
se mora navesti, da ga je predsednik ustavil in zaka) »t
ustavil.
(3) Kadar zastopa obtožbo več oseb ali obrambo več za9,
nikov, se ti ne smejo ponavljati. Zatopniki obtožbe oz J
obrambe se morajo sporazumeti o vprašanjih, o katerl1
govorili.
#bo
(4) Po vseh končanih govorih mora predsednik senata' le
šati, ali želi še kdo kaj povedati.
»k
t«
te
349. člen
.,
(1) Če senat po končanih izvajanjih strank ne spoznanji
bilo treba izvesti še kakšne dokaze, naznani nr
senata, da je glavna obravnava končana.
(2) Nato se senat umakne k posvetovanju in glasoval
izreče odločbo.
350. člen

at>c
(1) Senat s sklepom zavrže obtožnico:
1) če je tekel postopek brez zahteve upravičenega —««iN
2) če ni potrebnega predloga oškodovanca ali doVj0i*
pristojnega državnega organa, ali če je pristojni državni *>■
umaknil dovoljenje;
3) če so podane druge okoliščine, ki začasno prepr®
pregon.
(2) Sklep o zavrženju obtožnice lahko izda senat tud'
preloženi glavni obravnavi.
XXII. poglavje

h
,f
il

SODBA
1. Izrekanje sodbe

*
Ol
>l

351. člen

(1) Če sodišče med posvetovanjem ne spozna, da bi t"' 1 ,f Ji
za dopolnitev postopka ali za razjasnitev posamezni*
šanj na novo začeti glavno obravnavo, izreče sodbo.
(2) Sodba se izreče in razglasi v imenu ljudstva.
352. člen

»a
(1) Sodba se sme nanašati samo na osebo, ki je obto^,]
J
v
samo na dejanje, ki je predmet obtožbe, obsežene 0. ^A"
oziroma na glavni obravnavi spremenjeni ali razširje '
niči.
(2) Sodišče ni vezano na predloge tožilca glede pr8v"8
soje dejanja.
poiroče"* H)

353. člen
Sođišće opre sodbo samo na dejstva in dokaze, ki so bili
™ ®seni na glavni obravnavi.

!

Sodišče mora vestno pretehtati vsak dokaz posebej in
|JPi ali? drugimi dokazi in na podlagi take presoje storiti
je kakšno dejstvo dokazano ali ne.

3. Razglasitev sodbe
358. člen
(1) Ko sodišče izreče sodbo, jo predsednik senata takoj razglasi. Će sodišče po končani glavni obravnavi ne more izreči
sodbe še isti dan, odloži razglasitev sodbe največ za tri dni in
določi, kdaj in kje bo razglašena.
(2) Predsednik senata prebere javno v navzočnosti strank,
njihovih zakonskih zastopnikov, pooblaščencev in zagovornika izrek sodbe in pove na kratko njene razloge.

v

nti>• sodb

354. člen
is't t
od
i'LMh-v® bo se obtožba zavrne ali se obtoženec oprosti
oijoibe
jd ~ ali pa spozna za krivega.
jj^bsega obtožba več kaznivih dejanj, se v sodbi izreče,
Obtožba zavrne in glede katerih dejanj; ali se obtoženec
- J41 obtožbe in glede katerih dejanj; ali se spozna za
?T" m za katera dejanja.

(3) Sodba se razglasi tudi tedaj, če stranka, zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali zagovornik ni navzoč. Senat sme odrediti. da predsednik senata obtožencu, ki ni navzoč, sodbo
ustno naznani ali da se mu sodba samo vrpči.
(4) Če je bila javnost glavne obravnave izključena, se izrek
sodbe vselej prebere na javnem zasedanju. Senat odloči, ali
naj se in koliko izključi javnost pri razglasitvi razlogov sodbe.
(5) Vsi navzoči poslušajo branje izreka sodbe stoje.

355. člen
ka,ero
"le?«f
sodišče:
81,' 1,'ožilec v zavrne
času odobtožbo,
začetka izreče
do konca
glavne obravnave
C' obtožbo;
Se ® oškodovanec umaknil predlog;
obtoženec
dejanje
že pravnomočno
, i j,.oo^r°ščen
obtožbeza
aliisto
je bil
postopek
zoper njega sobsoskle^"lomočno
ustavljen;
6|
l obtožencu odpuščen pregon z amnestijo ali pomija ? a'i če kazenski pregon ni več dopusten zaradi zastan
Hpreg so Podan® druge okoliščine, ki izključujejo kazen-

356. člen
»bo s
C6 ' katero oprosti obtoženca obtožbe, izreče sodišče:
jšriie anje, za katero je obtožen, po zakonu ni kaznivo
i"^t; 0 Podane okoliščine, ki izključujejo kazensko odgovor' dokazano, da je obtoženec storil dejanje, katerega je
357. člen
(ij^bi, s katero spozna obtoženca za krivega, izreče
Itv/:6n" dejanja ga spozna za krivega. Pri tem navede
>% : okoliščine, ki so znaki kaznivega dejanja, in tiste, od
(na odvisna uporaba posamezne določbe kazenskega
'
označbo kaznivega dejanja in katere določbe
^kaUf302ak°na j® uporabilo;
ka>
kazen se obtoženec obsodi ali se mu po določ... Cnske
ga zakona odpusti kazen;
0
JKfts
P°90jni
obsodbi;
K»l|. °o o varnostnih
ukrepih in o odvzemu premoženjske
Hml° o vštetju pripora ali že prestane kazni;
o stroških kazenskega postopka, o premoženjskoivi ^ .zahtevku in o tem, ali naj se pravnomočna sodba
"sku oziroma po radiu ali televiziji.
.
obtoženec obsojen na denarno kazen, se v sodbi
inl" Se 0l<l v katerem mora denarno kazen plačati, in način,
■""ijti
denarna kazen, če se tudi prisilno ne more
''je | toženec obsojen na kazen zapora do treh oziroma
. »etih
■ 'ahko sodišče v sodbi odredi v katerem zavodu bo
1a ,,6.c Prestajal kazen (tretji odstavek 107. člena kazen"konika Republike Slovenije).
He"a/ec

359. člen
(1) Kadar izreče sodbo, s katero obsodi obtoženca na pet ali
več let zapora, sme senat odrediti pripor, če obtoženec ni že
priprt.
(2) Če pa izreče senat obsodbo na krajšo kazen zapora, odredi
pripor, če je podan kakšen razlog iz 1. ali 3. točke drugega
odstavka 199. člena tega zakona; pripor pa odpravi, če je
obtoženec že v priporu, pa niso več podani razlogi, zaradi
katerih je bil odrejen.
(3) Pripor senat vselej odpravi in odredi izpustitev obtoženca,
če je ta oproščen Obtožbe ali spoznan za krivega, pa mu je
odpuščena kazen, če je obsojen samo na denarno kazen ali
mu je izrečen sodni opomin ali pogojna obsodba, če je zaradi
vštetja pripora kazen že prestal ali če je obtožba zavrnjena ali
obtožnica zavržena, razen če je zavržena zaradi nepristojnosti
sodišča.
(4) Za odreditev ali odpravo pripora po razglasitvi sodbe do
njene pravnomočnosti velja drugi odstavek tega člena. O tem
odloči senat sodišča prve stopnje (šesti odstavek 25. člena).
(5) Preden izda sklep, s katerim odredi ali odpravi pripor
v primerih iz drugega in četrtega odstavka tega člena, zasliši
senat državnega tožilca, če teče postopek na njegovo zahtevo.
(6) Če je obtoženec že v priporu in senat spozna, da so še
podani razlogi, zaradi katerih je bil pripor odrejen, ali da so
podani razlogi iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ga
s posebnim sklepom podaljša. Poseben sklep izda senat tudi,
kadar je treba odrediti ali odpraviti pripor. Pritožba zoper ta
sklep ne zadrži njegove izvršitve.
(7) Pripor, ki je bil odrejen ali podaljšan po določbah prejšnjih
odstavkov, sme trajati do pravnomočnosti sodbe, vendar najdalj do izteka časa kazni, izrečene v sodbi sodišča prve
stopnje.
(8) Kadar izreče sodišče kazen zapora, se sme obtoženec, ki je
v priporu, oddati na podlagi sklepa predsednika senata, še
pred pravnomočnostjo sodbe v zavod za prestajanje kazni, če
to sam zahteva.
360. člen
(1) Po razglasitvi sodbe pouči predsednik senata stranke
'o pravici do pritožbe.
(2) Če je obtožencu izrečena pogojna obsodba, ga predsednik
opozori na pomen pogojne obsodbe in na pogoje, ki se jih
mora držati.
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(3) Predsednik senata opozori stranke, da morajo do pravnomočnega konca postopka vsako spremembo naslova sporočiti sodišču.
4. Pisna izdelava in vročitev sodbe
361. člen
(1) Razglašena sodba mora biti pisno izdelana v osmih dneh
po razglasitvi, v zapletenih primerih pa izjemoma v petnajstih
dneh. Če sodba ni izdelana v tem roku, mora predsednik
senata obvestiti predsednika sodišča, zakaj to ni bilo storjeno.
Predsednik sodišča ukrene, kar je potrebno, da se sodba
čimprej izdela.
(2) Sodbo podpišeta predsednik senata in zapisnikar.
(3) Overjen prepis sodbe se vroči tožilcu, obtožencu in zagovorniku pa v skladu s 119. členom tega zakona. Če je obtoženec v priporu, morajo biti overjeni prepisi sodbe odposlani
v rokih iz prvega odstavka tega člena.
(4) Obtožencu, zasebnemu tožilcu in oškodovancu kot tožilcu
se vroči sodba s poukom o pravici do pritožbe.
(5) Overjen prepis sodbe s poukom o pravici do pritožbe vroči
sodišče oškodovancu, če ima pravico do pritožbe, osebi,
kateri je s to sodbo vzet predmet (drugi odstavek 69. člena
kazenskega zakonika Republike Slovenije), ter pravni osebi,
kateri je izrečen odvzem premoženjske koristi. Oškodovancu,
ki nima pravice do pritožbe, vroči prepis sodbe v primerih iz
drugega odstavka 61. člena tega zakona s poukom, da ima
pravico zahtevati vrnitev v prejšnje stanje. Pravnomočna
sodba se vroči oškodovancu, če to zahteva.
(6) Če je sodišče po določbah o odmeri enotne kazni za
kazniva dejanja v steku izreklo kazen in pri tem upoštevalo
tudi sodbe, ki so jih izdala druga sodišča, pošlje overjen
prepis pravnomočne sodbe tem sodiščem.
362. člen

Hsta\
dokazov, iz katerih razlogov ni ugodilo posameznih aP'
gom strank, in kateri razlogi so bili za sodišče odlo' ,
reševanju pravnih vprašanj, zlasti pri ugotavljanju.' Pri
podana kaznivo dejanje in kazenska odgovornost obtoz ista.
in pri uporabi posameznih določb kazenskega zakona* i|<a
obtoženca in njegovega dejanja.
^
»lol n
(8) Če se obtoženec obsodi na kazen, je treba v obraz
re{e
povedati, katere okoliščine je sodišče upoštevalo Prl *or
kazni. Sodišče mora posebej obrazložiti, kateri razlog'
zanj odločilni, ko je spoznalo, da je treba izreči strožjo jZj
od predpisane (46. člen kazenskega zakonika RepuWi* JJt
venije), ali ko je spoznalo, da je treba kazen omiliti, odio jjp,
kazen odpustiti ali izreči pogojno obsodbo ali da I®
izreči varnostni ukrep ali odvzem premoženjske korisi

(9) Če se obtoženec oprosti obtožbe, je treba v obr^JJ,
navesti zlasti, iz katerih razlogov iz 356. člena tega za* I0t0<
oprošča.
.
J
j
(10) V obrazložitvi sodbe, s katero zavrne obtožbo, sesJJj
ivii
ne spušča v presojo glavne stvari, temveč se omeji s8 ®9a
razloge za zavrnitev obtožbe.
•kli
363. člen
*Ul 1|

(1) Pomote v imenih in številkah ter druge očitne
PjJ ^
računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in ne^tk, r
sti pisno izdelane sodbe z izvirnikom popravi s P%l
sklepom predsednik senata na zahtevo strank ali P°
dolžnosti.
^
• -■*'
(2) Če se pisno izdelana sodba in njen izvirnik ne
glede podatkov iz 1. do 5. in 7. točke prvega
člena tega zakona, se sklep o popravku vroči oseba ^
naštete v 361. členu tega zakona. V tem primeru tec3, ;
pritožbo zoper sodbo od dneva vročitve tega sklep 'i
katerega ni posebne pritožbe.

C. POSTOPEK S PRAVNIMI SREDSTVI

(1) Pisno izdelana sodba se mora popolnoma ujemati s sodbo,
ki je bila razglašena. Sodba mora imeti uvod, izrek in obrazložitev.

XXIII. poglavje

(2) Uvod sodbe obsega: navedbo, da se sodba izreka v imenu *
ljudstva, naslov sodišča, ime in priimek predsednika in članov
senata ter zapisnikarja, ime in priimek obtoženca, kaznivo
dejanje, za katero je bil obtožen, ali je bil navzoč na glavni
obravnavi, dan glavne obravnave, ali je bila glavna obravnava
javna, ime in priimek tožilca, zagovornika, zakonitega zastopnika in pooblaščenca, ki so bili navzoči na glavni obravnavi, in
dan razglasitve izrečene sodbe.

1. Pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnje

(3) Izrek sodbe obsega osebne podatke o obtožencu (prvi
odstavek 225. člena) in odločbo, s katero se obtoženec
spozna za krivega dejanja, katerega je obtožen, s katero se
oprosti obtožbe za to dejanje ali s katero se obtožba zavrne.
(4) Če je obtoženec spoznan za krivega, mora izrek sodbe
obsegati vse potrebne podatke, ki so navedeni v 357. členu
tega zakona, če pa je oproščen obtožbe ali je obtožba zavrnjena, mora izrek sodbe obsegati opis dejanja, katerega je bil
obtožen, ter odločbo o stroških kazenskega postopka in
o premoženjskopravnem zahtevku, če je bil podan.
(5) če gre za stek kaznivih dejanj, navede sodišče v izreku
sodbe kazni, ki jih je določilo za vsako posamezno kaznivo
dejanje, nato pa kazen, ki jo je izreklo za vsa dejanja v steku.
(6) V obrazložitvi sodbe navede sodišče razloge za vsako
posamezno točko sodbe.
,
(7) Sodišče navede določno in popolnoma, katera dejstva
šteje za dokazana ali nedokazana in iz katerih razlogov. Pri
tem navede zlasti, kako presoja verodostojnost protislovnih
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REDNA PRAVNA SREDSTVA

V|

a) Pravica do pritožbe
364. člen
1
(1) Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo uplav«
pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe-

(2) Pravočasna pritožba upravičenca zadrži izvršitev 51
365. člen
(1) Pravico do pritožbe imajo stranke, zagovornik, ob*
zakoniti zastopnik in oškodovanec.
(2) V korist obtoženca se smejo pritožiti tudi njegov ^ i
oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupn°ju «i
sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat. a l Jj
rejnik. Rok za pritožbo teče tudi v tem primeru od dne ^
bil prepis sodbe vročen obtožencu oziroma njegove"'
vorniku (četrti odstavek 119. člena).
iK"'
(3) Državni tožilec se sme pritožiti tako v škodo K®
v korist obtoženca.
jn
(4) Oškodovanec sme izpodbijati sodbo samo glede $ "i
sodišča o stroških kazenskega postopka; če
tožilec prevzel preqon od oškodovanca kot tož"c
pon

-ri T«* 63. člena), se sme oškodovanec pritožiti iz vseh
>ild °'ov, 'z katerih se sme izpodbijati sodba (368. člen).
jf l^ri,oži se lahko tudi oseba', kateri je bil vzet predmet (drugi
avek 69 ćlen
a? li [materi
kazenskega
zakonika Republike
Slovenije)
je- bilaaodvzeta
premoženjska
korist, pridobljena
T^ivim dejanjem (drugi odstavek 96. člena kazenskega
°nika Republike Slovenije), in pravna oseba, kateri je bil
o* lin ^ odvzem premoženjske koristi (98. člen kazenskega
fjjpnika Republike Slovenije).
'flovornik in osebe iz drugega odstavka tega člena se
pr
ožC°
'tožiti tudi brez posebnega
obtoženčevega poobla"l■ VflnHn»
"endar »o
ne proti njegovi kaII!
volji
li.
366. člen
lZlo.1
'^toženec se lahko odpove pravici do pritožbe šele, ko mu
it°Jba vročena. Še pred tem pa se lahko odpove pravici do
^
če sta se tudi tožilec in oškodovanec, ki je imel
J
lo,
?
Pritožiti
se iz vseh
(četrtičeodstavek
prejš•« člena), odpovedala
tej razlogov
pravici, razen
bi imel obtože8b sodbi prestajati kazen zapora. V tem primeru ni
)k| 0rno, da bi pisno izdelana sodba vsebovala obrazložitev.
, u sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko obtožeže podano pritožbo. Obtoženec lahko umakne
|r(j. niakne
is« u0en!,'toit>o' ki so i° P°dali njegov zagovornik ali osebe iz
<|a » 9a odstavka prejšnjega člena.
* ilMKil6c
in oškodovanec se lahko odpovesta pravici do
0(1 raz las
fcko
9 'tve sodbe pa do preteka roka za pritožbo,
S|, .Pa do izdaje odločbe sodišča druge stopnje tudi umakPodano pritožbo.
Ji#
K«) 0d|Poved pritožbi in umik pritožbe se ne moreta preklicati.
ifl
u*iv.
''"bina pritožbe
367. člen
,ožba mora obsegati:
nav8dt)0
sod
'a>i
be. zoper katero se podaja pritožba;
ok ®9 za izpodbijanje (368. člen);
pr.^'oiitev pritožbe;
wa|og, da se izpodbijana sodba popolnoma ali deloma
na !avi ali spremeni;
*°ncu podpis osebe, ki se pritožuje.
18 z
0r
'stali
sodbo
obtoženec
iz drugega
Ca 365.°Pčlena
tegapritožil
zakona,
ali če sealijekdo
zoper
sodbo
4il " oškodovanec, oškodovanec kot tožilec ali zasebni
»Id ■ ^ nima pooblaščenca, pa pritožba ni sestavljena
z d
°ločbami prvega odstavka tega člena, zahteva
prve
m?
srpnje
naj jo
določenem
W! s pisno
vlogoodalipritožnika,
na zapisnik
priv tem
sodišču.roku
Če
j)
tej zahtevi ne ustreže in pritožba ne vsebuje podati Da ' ali 5. točke prejšnjega odstavka, jo sodišče zavrže.
^Pritožba ne vsebuje podatka iz 1. točke prejšnjega
' i° zavrže samo, če ne more ugotoviti, na katero
ija aSe nanaša. Če je pritožba podana v korist obtoženca in
,j % s°9nati, na katero sodbo se nanaša, jo sodišče vendarle
°di5ću druge stopnje; če pa se to ne da ugotoviti, jo

c) Razlogi, s katerimi se sme sodba izpodbijati
368. člen
Sodba se sme izpodbijati;
1) zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka;
2) zaradi kršitve kazenskega zakona;
3) zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja;
4) zaradi odločbe o kazenskih sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških kazenskega postopka, o premoženjskopravnih zahtevkih in zaradi odločbe o objavi sodbe
v tisku, po radiu ali po televiziji.
369. člen
(1) Bistvena kršitev določb kazenskega postopka je podana:
1) če je bilo sodišče nepravilno sestavljeno ali če je pri
izrekanju sodbe sodeloval sodnik ali sodnik porotnik, ki ni
sodeloval na glavni obravnavi ali je bil s pravnomočno
odločbo izločen iz sojenja;
2) če je na glavni obravnavi sodeloval sodnik ali sodnik
porotnik, ki bi bil moral biti izločen (1. do 5. točka 39. člena);
3) če je bila glavna obravnava opravljena brez oseb, katerih
navzočnost na glavni obravnavi je po zakonu obvezna, ali če
je bil obdolženec, zagovornik, oškodovanec kot tožilec ali
zasebni tožilec kljub svoji zahtevi prikrajšan za pravico uporabljati na glavni obravnavi svoj jezik in v svojem jeziku
spremljati njen potek (8. člen);
4) če je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost glavne
obravnave;
5) če je sodišče prekršilo predpise kazenskega postopka
o vprašanju, ali je podana obtožba upravičenega tožilca, ali je
podan predlog oškodovanca ali dovoljenje pristojnega državnega organa;
6) če je sodbo izdalo sodišče, ki zaradi stvarne nepristojnosti
ne bi smelo soditi v tej stvari, ali če je sodišče nepravilno
zavrnilo obtožbo zaradi stvarne nepristojnosti;
7) če sodišče s svojo sodbo ni popolnoma rešilo predmeta
obtožbe;
8) če se sodba opira na dokaz, ki je bil pridobljen s kršitvijo
z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ali na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona sodba
ne more opirati, ali na dokaz, ki je bil pridobljen na podlagi
takega nedovoljenega dokaza;
9) če je bila obtožba prekoračena (prvi odstavek 352. člena);
10) če je bil s sodbo prekršen 383. člen tega zakona;
11) če je izrek sodbe nerazumljiv, če nasprotuje sam sebi ali
razlogom sodbe; ali če sodba sploh nima razlogov ali če v njej
niso navedeni razlogi o odločilnih dejstvih ali so ti razlogi
popolnoma nejasni ali v precejšnji meri s seboj v nasprotju; ali
če je o odločilnih dejstvih precejšnje nasprotje med tem, kar
se navaja v razlogih sodbe o vsebini listin ali zapisnikov
o izpovedbah v postopku, in med samimi temi listinami oziroma zapisniki.
(2) Bistvena kršitev določb kazenskega postopka je podana
tudi, če sodišče med pripravo glavne obravnave ali med
glavno obravnavo ali pri izdaji sodbe ni uporabilo kakšne
določbe tega zakona ali jo je uporabilo nepravilno ali če je na
glavni obravnavi prekršilo pravice obrambe, pa je to vplivalo
ali moglo vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe.
370. člen

t
I® zoper sodbo pritožil oškodovanec, oškodovanec
V V a" zasebni tožilec, ki ima pooblaščenca, ali državni
' i W ' Pa pritožba ne vsebuje podatkov iz 2., 3. ali 5. točke
Vbo seodstavka
člena zavrže.
in se ne da dognati, na katero
nanaša, tega
jo sodišče
r
i H•v«.
9jP 't°žbi sme navajati pritožnik nova dejstva in nove
I&3 ^endar pa mora povedati razloge, zakaj jih ni navedel
^tJ. Ko se sklicuje na nova dejstva, mora navesti dokaze,
,|C Hj, '^i naj bi se ta dejstva dokazala; ko se sklicuje na nove
Pa mora navesti dejstva, ki jih s temi dokazi želi
[rjl
valeč

Kršitev kazenskega zakona je podana, če je kazenski zakon
prekršen v vprašanju:
1) ali je dejanje, zaradi katerega se obtoženec preganja,
kaznivo dejanje;
2) ali so podane okoliščine, ki izključujejo kazensko odgovornost;
3) ali so podane okoliščine, ki izključujejo kazenski pregon,
zlasti pa, ali je kazenski pregon zastaran ali izključen zaradi
amnestije ali pomilostitve, ali pa je stvar že pravnomočno
razsojena;
4) ali je bil glede kaznivega dejanja, ki je predmet obtožbe,
uporabljen zakon, ki se ne bi bil smel uporabiti;
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5) ali je bila z odločbo o kazni, pogojni obsodbi ali sodnem
opominu oziroma z odločbo o varnostnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi prekoračena pravica, ki jo ima
sodišče po zakonu;
6) ali so bile prekršene določbe o vštevanju pripora in prestane kazni.
371. člen
(1) Sodba se sme izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne
ugotovitve dejanskega stanja, če je sodišče kakšno odločilno
dejstvo ugotovilo zmotno ali ga sploh ni ugotovilo.
(2) Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno tudi tedaj, če na
to kažejo nova dejstva ali novi dokazi.
372. člen
(1) Sodba oziroma sklep o sodnem opominu se sme izpodbijati zaradi odločbe o kazni, pogojni obsodbi in sodnem opominu, če z njo sicer ni bila prekoračena zakonska pravica (5.
točka 370. člena), vendar sodišče ni pravilno odmerilo kazni
glede na okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo kazen večja ali
manjša, in zaradi tega, ker je sodišče uporabilo določbe
o omilitvi kazni, o odpustitvi kazni, o pogojni obsodbi ali
o sodnem opominu ali ker teh določb ni uporabilo, čeprav so
bili za to podani zakonski pogoji. V primeru iz tretjega
odstavka 357. člena tega zakona pa se sme odločba o kazni
izpodbijati tudi iz razloga, ker sodišče ni pravilno odločilo
o razporeditvi obtoženca v zavod za prestajanje kazni.
(2) Odločba o varnostnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi se sme izpodbijati tudi, če sicer ne gre za kršitev
zakona iz 5. točke 370. člena tega zakona, pač pa je sodišče
nepravilno izdalo to odločbo ali ni izreklo varnostnega ukrepa
oziroma odvzema premoženjske koristi, čeprav so bili za to
podani zakonski pogoji.
(3) Odločba o stroških kazenskega postopka se sme izpodbijati, če je sodišče o njih odločilo nepravilno ali v nasprotju
z določbami tega zakona.
(4) Odločba o premoženjskopravnih zahtevkih ter odločba
o objavi sodbe v tisku, po radiu ali televiziji se sme izpodbijati,
če je sodišče o teh vprašanjih odločilo v nasprotju z določbami tega zakona.
d) Postopek • pritožbo
373. člen
(1) Pritožba se poda pri sodišču, ki je izreklo sodbo na prvi
stopnji, v zadostnem številu izvodov za sodišče ter za
nasprotno stranko in zagovornika, da nanjo odgovorita.
(2) Prepozno (387. člen) in nedovoljeno (388. člen) pritožbo
zavrže s sklepom predsednik senata sodišča prve stopnje.
374. člen
Izvod pritožbe vroči sodišče prve stopnje nasprotni stranki
(119. in 120. člen), ki sme nato v osmih dneh po njenem
prejemu podati sodišču odgovor na pritožbo. Pritožbo in
odgovor z vsemi spisi predloži sodišče prve stopnje sodišču
druge stopnje.
375. člen
(1) Ko dobi sodišče druge stopnje spise s pritožbo, se spisi
v skladu s sodnim redom dodelijo sodniku poročevalcu. Če
gre za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja na
zahtevo državnega tožilca, pošlje sodnik poročevalec spise
pristojnemu državnemu tožilcu, ki jih mora pregledati in brez
odlašanja vrniti sodišču.
(2) Državni tožilec lahko poda svoj predlog, ko vrne spise;
lahko pa izjavi, da ga bo podal na seji senata.
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(3) Ko državni tožilec vrne spise, razpiše predsednik'^
senata.
obr;
(4) Sodnik poročevalec si po potrebi lahko preskus
sodišča prve stopnje poročilo o kršitvah določb kazen
postopka; lahko pa se preko tega sodišča ali preko pf
valnega sodnika sodišča, na katerega območju je treba
viti dejanje, ali na kakšen drug način prepriča o nav,^»(')<
v pritožbi, ki se tičejo novih dokazov in novih dejstev," lo
drugih organov ali pravnih oseb preskrbi potrebna tn<
ali spise.
(5) Če sodnik poročevalec ugotovi, da so v spisih za.P'?V)'
obvestila iz 82. člena tega zakona, pošlje spise sodiSCJjsod
stopnje pred sejo senata na drugi stopnji, da izda p'e0
senata na prvi stopnji sklep o njihovi izločitvi iz spis?
po pravnomočnosti sklepa v zaprtem ovitku izroči Preis 3) t
nemu sodniku, da jih hrani ločeno od drugih spisov, las
»Ha
376. člen

»I*
(1) O seji senata se obvestijo pristojni državni tožilec,
za zadevo, za katero se storilec preganja po uradni o°'
obtoženec, zagovornik, oškodovanec kot tožilec ali Si
tori
tožilec
»Sk
(2) Če je obtoženec v priporu ali prestaja kazen in 88
udeležiti seje senata, mu je to potrebno omogočiti
(3) Seja senata se začne s poročilom sodnika p°^! ^
o stanju stvari. Senat lahko zahteva od strank, ki so
na seji, potrebna pojasnila v zvezi z navedbami v P
Stranke pa lahko predlagajo, naj se v dopolnitev P ab
Drebereio
SDisi. in lahko dajo
daio potrebna
DOtrebna P°l
preberejo oosamezni
posamezni spisi,
za svoja stališča iz pritožbe oziroma odgovora na pri" •II
da bi ponavljale ono, kar je vsebovano v poročilu.

(4) Če stranke, ki so bile v redu obveščene, ne pri^6^
ovira, da senat ne bi imel seje. Če obtoženec ni »Pjj
sodišču spremembe prebivališča ali naslova, ima sena i)
sejo, čeprav obtoženec o njej ni bil obveščen.
(5) Na seji senata, na kateri so navzoče stranke, ( i!) i
izključiti javnost samo pod pogoji, ki so določen'
zakonu (členi 293 do 295).

(6) Zapisnik o seji senata se priključi spisom sodišC® P jjbi
druge stopnje.
(7) Sklepi iz 387. in 388. člena tega zakona se smejo izda«
brez obvestila strank o seji senata.
377. člen

(1) Sodišče druge stopnje odloči na seji senata ali na
6»
opravljene obravnave.
_6 si1
(2) Ali naj se opravi obravnava, odloči sodišče drug
na seji senata.
[Sk
378. člen
I «A
(1) Obravnava pred sodiščem druge stopnje se oprav
če je treba zaradi zmotne ali nepopolne ugotovil®
ei
skega stanja izvesti nove dokaze ali ponoviti že prej|Ze
dokaze in če so podani opravičeni razlogi za to, da s v
ne vrne sodišču prve stopnje v novo glavno obravna ^
„„vi i«
(2) Na obravnavo pred sodiščem druge stopnje se V ,] h.
obtoženec in njegov zagovornik, tožilec, oškodovanj
niti zastopniki in pooblaščenci oškodovanca, o?
kot tožilca in zasebnega tožilca in pa tiste priče i
za katere sodišče na predlog strank ali po uradni o°
sklene, da jih je potrebno zaslišati.
v
jk
(3) Ce je obtoženec v priporu ali prestaja kazen, 3, jt
predsednik senata sodišča druge stopnje, kar je treD
privede na obravnavo.
poroČ* ih

lik j)Ćeoškodovanec kot tožilec ali zasebni tožilec ne pride na
'jvnavo pred sodiščem druge stopnje, se ne uporabi drugi
8
'avek 304. člena tega zakona.
379. člen
avnava red
fflfr
P
sodiščem druge stopnje se začne s poro\ m.Poročevalca, ki razloži stanje stvari, ne da bi dal svoje
I® o utemeljenosti pritožbe.
4)N; predlog ali po uradni dolžnosti se prebere sodba ali del
.08, na katerega se nanaša pritožba, po potrebi pa tudi
p Sn
'k o glavni obravnavi.
se

zove

P°
obrazložiinpritožbo,
za njim pa
IlasnProtnik,
naj mu pritožnik,
odgovori. naj
Obtoženec
njegov zagovornik
'a vselej zadnjo besedo.
^ Stranke smejo na obravnavi navajati nove dokaze in nova
T Ži - sme glede na izid obravnave popolnoma ali
$5lo
!?l
li0rjJ!m°1 aa,umakniti
obtožnico ali jo spremeniti v obtoženčevo
OQ
državni
tožilec
popolnoma
obtožnico,
' 'Skoriovanec
pravice,
ki jih
določa 61.umakne
člen tega
zakona. ima

385. člen
Če sodišče druge stopnje ob pritožbi kogarkoli ugotovi, da so
razlogi, zaradi katerih je odločilo v korist obtoženca, v korist
tudi kateremu od soobtožencev, ki se ni pritožil ali se ni
pritožil v tej smeri, ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi se
bil pritožil tudi ta.
f) Odločbe sodišča druge stopnje o pritožbi
386. člen
(1) Sodišče druge stopnje lahko na seji senata ali na podlagi
obravnave zavrže pritožbo kot prepozno ali kot nedovoljeno;
ali jo zavrne kot neutemeljeno in potrdi sodbo sodišča prve
stopnje; ali razveljavi to sodbo in pošlje zadevo sodišču prve
stopnje v novo sojenje in odločitev; ali pa spremeni sodbo
sodišča prve stopnje.
(2) O vseh pritožbah zoper isto sodbo odloči sodišče druge
stopnje z eno odločbo.
387. člen
Pritožba se zavrže s sklepom kot prepozna, če se ugotovi, da
je bila podana po preteku zakonskega roka.

380. člen
v

A,a' . Prejšnjih členih določeno kaj drugega, se določbe
)a °bravnavi pred sodiščem prve stopnje smiselno upo"j'abb'
lo tudi v postopku pred sodiščem druge stopnje.
5ji
!®) hal
I® preizkusa sodbe sodišča prve stopnje

388. člen
Pritožba se zavrže s sklepom kot nedovoljena, če se ugotovi,
da jo je podala oseba, ki nima pravice do pritožbe, ali oseba,
ki se je pritožbi odpovedala, ali če se ugotovi, da je pritožba
umaknjena ali da je bila po umiku pritožba ponovno vložena,
ali če pritožba po zakonu ni dovoljena.

381. člen
dis
l[a?°rerT1
če druge stopnje preizkusi sodbo
Urad®
se izpodbija s pritožbo, vendar pa
do|

v tistem delu,
mora vselej po

1)a|i
2nosti preizkusiti:
6,1°
8 P°dana kršitev določb kazenskega postopka iz 1., 5.,
in ju - do 11. točke prvega odstavka 369. člena tega zakona
.lai«.'8 b'la glavna obravnava v nasprotju z določbami tega
P "bve, 0prav|iena v nenavzočnosti obtoženca, če je bila
'j,na
°bramba, pa tudi,
ali je bila glavna
obravnava oprav})5|.v nenavzočnosti
obtoženčevega
zagovornika;
tu.. I® bil v škodo obtoženca prekršen kazenski zakon (370.
^j.®. Pritožba, ki je podana v korist obtoženca, ne vsebuje
!j|
2 ali 3l ,očke
Prvegaomeji
odstavka
367. člena
tegja
I. <on
j n®' s® sodišče druge stopnje
na preizkus
kršitev
iz
n

"ka* - ,0^ke prejšnjega odstavka in na preizkus odločbe
^2 tj' varnos,n"1 ukrepih in odvzemu premoženjske koristi
382. člen
1

zakona iz 2. točke prvega odstavka 369. člena tega
•
'itev -ni■ sme Pri,ožnik sklicevati v pritožbi samo, če na
mogel opozoriti med glavno obravnavo ali če je
ji
°Pozoril, pa je sodišče prve stopnje ni upoštevalo.
J
383. člen
^ ifi
ni le s P°dana pritožba samo v obtoženčevo korist, se sodba
i|at^®. spremeniti v njegovo škodo glede pravne presoje
13 in kazenske sankcije.
384. člen
K^lanj ba zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega
^ožo Ca2araclisekršitve
kazenskega zakona, ki se poda v korist
a
^kc 'i^1 in 'o°b
9
tudi
pritožbo zaradi
odločbe
o kazenski
odvzemu premoženjske
koristi
(372. člen).
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389. člen
Sodišče druge stopnje zavrne s sodbo pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sodbo sodišča prve stopnje, če ugotovi, da niso
podani razlogi, s katerimi se sodba izpodbija, in tudi ne
kršitev zakona iz prvega odstavka 381. člena tega zakona.
390. člen
(1) Sodišče druge stopnje s sklepom ugodi pritožbi in sodbo
sodišča prve stopnje razveljavi ali jo razveljavi po uradni
dolžnosti in vrne zadevo v novo sojenje, če ugotovi, da je
podana bistvena kršitev določb kazenskega postopka, razen
primera iz drugega odstavka tega člena in primerov iz prvega
odstavka 392. člena tega zakona, ali če misli, da je treba
zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja
odrediti novo glavno obravnavo pred sodiščem prve stopnje.
(2) Če je podana bistvena kršitev določb kazenskega
postopka iz 8. točke prvega odstavka 369. člena tega zakona,
se sodba sodišča prve stopnje ne sme razveljaviti, če bi bila
razveljavitev samo iz tega razloga v škodo obtoženca.
(3) Sodišče druge stopnje razveljavi s sklepom sodbo sodišča
prve stopnje tudi ko sodba ni bila izpodbijana zaradi zmotne
ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, če nastane pri
odločanju o pritožbi precejšen dvom o resničnosti odločilnih
dejstev, ki so bila ugotovljena v sodbi, zaradi česar misli, da je
bilo dejansko stanje zmotno ali nepopolno ugotovljeno
v obtoženčevo škodo.
(4) Sodišče druge stopnje sme odrediti, da se opravi nova
glavna obravnava pri sodišču prve stopnje pred popolnoma
spremenjenim senatom.
(5) Sodišče druge stopnje sme razveljaviti sodbo sodišča prve
stopnje samo deloma, če se dajo posamezni deli sodbe izločiti brez škode za pravilno razsojo.
(6) Če je obtoženec v priporu, preizkusi sodišče druge stop117

nje, ali so še dani razlogi za pripor, in ga s sklepom podaljša
ali odpravi. Zoper ta sklep ni pritožbe.

(4) Pri izrekanju nove sodbe je sodišče prve stopnje vezano
prepoved, ki je predpisana v 383. členu tega zakona.

391. člen

(5) Če je obtoženec v priporu, mora senat sodišča prve s#
nje ravnati po drugem odstavku 205. člena tega zakona

Če sodišče druge stopnje pri obravnavi pritožbe ugotovi, da je
podan primer iz prvega odstavka 350. člena tega zakona,
razveljavi s sklepom sodbo sodišča prve stopnje in zavrže
obtožnico. Enako ravna sodišče druge stopnje tudi v primeru,
če ugotovi, da okrajno sodišče ni bilo stvarno pristojno za
sojenje, razen če je bila pritožba podana samo v korist obtoženca.

(6) Če je bil obtoženec še pred pravnomočnostjo sodbe odj
v zavod za prestajanje kazni (8. odstavek 359. člena), '
predsednik senata izdati sklep, da se obtoženca vrne v p"r
2. Pritožba zoper sodbo sodišča druge stopnje
396. člen

392. člen
•
(1) Sodišče druge stopnje s sodbo ugodi pritožbi in spremeni
sodbo sodišča prve stopnje ali jo spremeni po uradni dolžnosti, če ugotovi, da so bila odločilna dejstva v sodbi sodišča
prve stopnje sicer pravilno ugotovljena, da pa je treba glede
na ugotovljeno dejansko stanje ob pravilni uporabi zakona
izreči drugačno sodbo, glede na stanje stvari pa tudi v primeru kršitve iz 5., 9. in 10. točke prvega odstavka 369. člena
tega zakona.
(2) Če sodišče druge stopnje spozna, da so podani zakonski
pogoji za sodni opomin, spremeni s sklepom sodbo sodišča
prve stopnje in izreče sodni opomin.
(3) Če so zaradi spremembe sodbe sodišča prve stopnje
izpolnjeni pogoji za odreditev oziroma odpravo pripora po
prvem in tretjem odstavku 359. člena tega zakona, izda
sodišče druge stopnje o tem poseben sklep, zoper katerega ni
pritožbe.
393. člen
(1) V obrazložitvi sodbe oziroma sklepa presodi sodišče druge
stopnje navedbe pritožbe in navede kršitve zakona, ki jih je
upoštevalo po uradni dolžnosti.
(2) Če se sodba sodišča prve stopnje razveljavi zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, je treba v obrazložitvi navesti, katere določbe so bile prekršene in v čem je kršitev
(369. člen).
(3) Če se sodba sodišča prve stopnje razveljavi zaradi zmotne
ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, je treba navesti,
v čem so pomanjkljivosti pri ugotovitvi dejanskega stanja
oziroma zakaj so novi dokazi in dejstva pomembni za pravilno
odločbo in zakaj vplivajo nanjo.

(1) Zoper sodbo sodišča druge stopnje je dovoljena p'^'
na vrhovno sodišče vendar samo v navedenih primerih
1) če je sodišče druge stopnje izreklo kazen zapora dvap®
let ali če je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, s kate'
bila izrečena taka kazen;
f
2) če je sodišče druge stopnje na podlagi opravljene
,,
nave dejansko stanje ugotovilo drugače kakor sodišč® 1 '
stopnje in na tako ugotovljeno dejansko stanje oprlo s" '
sodbo;
3) če je sodišče druge stopnje spremenilo sodbo, s kat-izf ,
sodišče prve stopnje obtoženca oprostilo obtožbe, in
sodbo, s katero ga je spoznalo za krivega.
(2) O pritožbi zoper sodbo sodišča druge stopnje o&j
vrhovno sodišče na seji senata po določbah, ki veljal08,
postopek na drugi stopnji. Pred tem sodiščem ni obrav"
(3) Določbe 385. člena tega zakona se uporabijo tudi
soobtoženca, ki ni imel pravice pritožiti se zoper 5°®
sodišča druge stopnje.
3. Pritožba zoper sklep
397. člen
uJfl
(1) Zoper sklepe preiskovalnega sodnika in zoper
s,ran
sklepe sodišča, izdane na prvi stopnji, se smejo ka d3i
osebe, katerih pravice so prekršene, pritožiti vselej,
v tem zakonu izrecno določeno, da ni pritožbe.

(2) Zoper sklep, ki ga izda senat pred ali med preiskav°
pritožbe, razen če je v tem zakonu drugače določeno.
c0d!
(3) Sklepi, ki se izdajo za pripravo glavne obravnave m»
se smejo izpodbijati samo v pritožbi zoper sodbo.
(4) Zoper sklep vrhovnega sodišča ni pritožbe.

394. člen
(1) Sodišče druge stopnje vrne vse spise sodišču prve stopnje
z zadostnim številom overjenih prepisov svoje odločbe, da jih
izroči strankam in drugim prizadetim osebam.
(2) Če je obtoženec v priporu, mora sodišče druge stopnje
poslati svojo odločbo s spisi sodišču prve stopnje najkasneje
v treh mesecih od dneva, ko jih je od njega prejelo.
395. člen
(1) Sodišče prve stopnje, ki je dobilo zadevo v sojenje, vzame
za podlago prejšnjo obtožnico, če je sodba sodišča prve
stopnje deloma razveljavljena, vzame za podlago samo tisti
del obtožbe, ki se nanaša na razveljavljeni del sodbe.
(2) Na novi glavni obravnavi smejo navajati stranke tudi nova
dejstva in predlagati nove dokaze.
(3) Sodišče prve stopnje mora opraviti vsa procesna dejanja in
pretresti vsa sporna vprašanja, na katera je opozorilo sodišče
druge stopnje v svoji odločbi.
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398. člen
(1) Pritožba se poda pri sodišču, ki je izdalo sklep.
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, je treba P',[Z/
zoper sklep podati v treh dneh od dne, ko je bil sklep v'°
399. člen
Če ni v tem zakonu drugače določeno, se z vložitvijo P13^'
zadrži izvršitev sklepa, zoper katerega je pritožba pod
400. člen
(1) O pritožbi zoper sklep sodišča prve stopnje odloča
druge stopnje na seji senata, če ni v tem zakonu o'w
določeno.
(2) O pritožbi zoper sklep preiskovalnega sodnika A
^
senat istega sodišča (šesti odstavek 25. člena), če n>
zakonu drugače določeno.
poroči

P) Ko sodišče odloča o pritožbi, lahko s sklepom zavrže
Pntožbo kot prepozno ali kot nedovoljeno ali jo zavrne kot
^utemeljeno ali pa pritožbi ugodi in sklep spremeni ali razve'J*vi in zadevo po potrebi pošlje v novo odločitev.

(4) V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena spremeni
sodišče, ki je sodilo na prvi stopnji, prejšnjo sodbo glede
kazni in izreče novo kazen ali pa določi, koliko od kazni, ki je
bila izrečena s prejšnjo sodbo, je treba izvršiti.

(4) Ko sodišče odloča o pritožbi zoper sklep o zavrženju
3 '"'oinicB, sme izreči zavrnilno sodbo, če spozna, da so
Podani pogoji za izdajo take sodbe.

(5) Novo sodbo izda sodišče na seji senata na predlog državnega tožilca, če je tekel postopek na njegovo zahtevo ali
obsojenca po zaslišanju nasprotne stranke.

(5) Ko sodišče preskuša pritožbo, mora po uradni dolžnosti
Paziti,
ali je bilo sodišče prve stopnje stvarno pristojno za
Kle
P oziroma ali je sklep izdal upravičeni organ.

(6) Če so bile v primerih iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega
člena pri izreku kazni upoštevane tudi sodbe drugih sodišč, je
treba overjen prepis nove pravnomočne sodbe poslati tudi
tem sodiščem.

401. člen
1

) 2a postopek s pritožbo zoper sklep se smiselno uporabno členi 365 do 373, 375 prvi, četrti in peti odstavek, 383, 385
386 drugi odstavek, tega zakona.
Zal*""0 'e vložena pritožba zoper sklep iz 490. člena tega
_Se
ede ot>veščan a 0 se
določb«
i
i' senata uporabljajo
be 376. ®'
člena tega zakona.
402. člen
n v

J« j tem zakonu določeno kaj drugega, se določbe 397 do
člena tega zakona smiselno uporabljajo tudi za vse druge
le
Pe, ki se izdajo po tem zakonu.
403. člen
[?'be
363. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi
,ls
te sklepe, zoper katere je dovoljena posebna pritožba.

Poglavje
"EDNa PRAVNA SREDSTVA

406. člen
(1) Če je bila s pravnomočnim sklepom zahteva za preiskavo
zavrnjena zato ker ni bilo zahteve upravičenega tožilca ali ker
ni bilo potrebnega predloga oškodovanca ali dovoljenja
državnega organa, ali ker so bile podane druge okoliščine, ki
so začasno preprečevale pregon, ali če je bila iz enakega
razloga obtožnica zavržena, se postopek na zahtevo upravičenega tožilca nadaljuje, brž ko prenehajo vzroki, zaradi katerih
je bil izdan tak sklep.
(2) Če je bila s pravnorr»očnim sklepom obtožnica zavržena
zaradi stvarne nepristojnosti sodišča, se postopek nadaljuje
pred stvarno pristojnim sodiščem na zahtevo upravičenega
tožilca.
407. člen
Če je bila s pravnomočnim sklepom zahteva za preiskavo
zavrnjena, zato ker ni bil podan utemeljen sum, da je osumljenec oziroma obdolženec storil kaznivo dejanje, se sme na
zahtevo upravičenega tožilca kazenski postopek znova uvesti,
če se predložijo novi dokazi, na podlagi katerih se senat (šesti
odstavek 25. člena) lahko prepriča, da so izpolnjeni pogoji za
uvedbo kazenskega postopka.

Iž

' Obnova kazenskega postopka
404. člen
Ka»ens
3 - av ki postopek, ki je končan s pravnomočnim sklepom ali
nomočno sodbo, se sme na zahtevo upravičenca obnovitiK samo
v primerih in ob pogojih, ki jih določa ta zakon.
405. člen
Pravn
avi

l!)
ka>
°močna sodba se sme spremeniti tudi brez obnove
1) t skega postopka:
e l3 0 v civeh ali ve
^ sodbahnozoper
istegai mornkliAnrt
obsojenca
-iPravfH O' rV"l ''A n rt llrnAftnih
doi^joroočno
izrečenih ijaA
več L/ntr>i
kazni, pa r*io/\
niso KiIa
bile uporabljene
v ue 0
odmer
Oi2) čPObe
o
odmeri
enotne
kazni
za
deiania
v
steku
" je bile
' enotne kazni za dejanja v steku;
6
"Pošte'
k"3 kot
P" 'zreku enotne kazni po določbah o steku
l v ana
^8n?. u. 1. 6 določena (48. člen kazenskega zakonika
izrof6n - * Slovenije) tudi kazen, ki je bila že zajeta v kazni,
3) Ap s ' Po določbah o steku v kakšni prejšnji sodbi;
dej ? pravnomočna sodba, s katero je bila za več kaznivih
•fltnn®stije,
'*rećena
enotna kazen,
delno ne
bi mogla izvršiti zaradi
pomilostitve
ali iz drugih
razlogov.
(2) v _pnrneru
.
'z 1- točke prejšnjega odstavka sodišče z novo
ijr6?°6 spremeni prejšnje sodbe glede odločbe o kazni in
eno samo kazen. Za novo sodbo je pristojno sodišče
te stopnje, ki je sodilo v zadevi, v kateri je bila izrečena
ijrL j°*ja vrsta kazni; pri kaznih iste vrste tisto sodišče, ki je
le *'° najvišjo kazen; če so kazni enake, pa tisto sodišče, ki
0 n'e izreklo kazen.
Svq Pr'meru iz 2. točke prvega odstavka tega člena spremeni
i iipJ? s°dbo sodišče, ki je pri izreku enotne kazni napačno
A "stevalo kazen, že zajeto v kakšni prejšnji sodbi.
Mečevalec

408. člen
(1) Kazenski postopek, ki je končan s pravnomočno sodbo, se
sme obnoviti samo v korist obsojenca. Postopek se obnovi:
1) če se dokaže, da temelji sodba na ponarejeni listini ali na
krivi izpovedbi priče, izvedenca ali tolmača;
2) če se dokaže da je prišlo do sodbe zaradi kaznivega dejanja
sodnika, sodnika porotnika ali osebe, ki je opravljala preiskovalna dejanja;
3) če se navedejo nova dejstva ali predložijo novi dokazi, ki
utegnejo sami zase ali v zvezi s prejšnjimi dokazi povzročiti
oprostitev tistega, ki je bil obsojen, ali pa njegovo obsodbo po
milejšem kazenskem zakonu;
4) če je bil kdo za isto dejanje večkrat sojen ali če je bilo več
oseb obsojenih zaradi istega dejanja, ki ga je mogla storiti
samo ena oseba ali samo nekatere od njih;
5) če se v primeru obsodbe za nadaljevalno kaznivo dejanje ali
za kakšno drugo kaznivo dejanje, ki obsega po zakonu več
istovrstnih dejanj, navedejo nova dejstva ali predložijo novi
dokazi, ki kažejo na to, da obsojenec ni storil dejanja, ki je
obseženo s kaznivim dejanjem iz obsodbe, da pa bi to dejstvo
bistveno vplivalo na odmero kazni.
(2) V primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se mora
dokazati s pravnomočno sodbo, da so bile omenjene osebe
spoznane za krive tistih kaznivih dejanj. Če se postopek zoper
te osebe ne more izvesti, ker so umrle ali ker so podane
okoliščine, ki izključujejo kazenski pregon, se smejo dejstva
iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka dokazovati tudi z drugimi
dokazi.
409. člen
(1) Obnovo kazenskega postopka smejo zahtevati stranke in
zagovornik; po obsojenčevi smrti pa jo smejo zahtevati
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državni tožilec, če je tekel postopek na njegovo zahtevo in
osebe iz drugega odstavka 365. člena tega zakona.
(2) Obnova kazenskega postopka se sme zahtevati tudi
potem, ko je obsojenec kazen prestal, in ne glede na zastaranje, amnestijo ali pomilostitev.
(3) Če sodišče, ki bi bilo pristojno za odločitev o obnovi
kazenskega postopka (410. člen), zve, da je podan kakšen
razlog za obnovo kazenskega postopka, obvesti o tem obsojenca oziroma drugo osebo, ki je upravičena vložiti zahtevo.
410. člen
(1) O zahtevi za obnovo kazenskega postopka odloča senat
(šesti odstavek 25. člena) sodišča, ki je v prejšnjem postopku
sodilo na prvi stopnji.
(2) V zahtevi se mora navesti, iz katerega zakonskega razloga
se zahteva obnova in s katerimi dokazi so podprta dejstva, na
katera se zahteva opira. Če v zahtevi ni teh podatkov, zahteva
sodišče od predlagatelja, naj jo v določenem roku dopolni.
(3) Pri odločanju o zahtevi v senatu ne more sodelovati sodnik, ki je sodeloval pri sodbi v prejšnjem postopku.
411. člen
(1) Sodišče zavrže zahtevo s sklepom, če ugotovi na podlagi
same zahteve in spisov prejšnjega postopka, da jo je podala
neupravičena oseba; ali da ni zakonskih pogojev za obnovo
postopka; ali da so bila dejstva in dokazi, na katere se zahteva
opira, navedena že v kakšni prejšnji zahtevi za obnovo
postopka, ki je bila s pravnomočnim sklepom sodišča zavrnjena; ali da dejstva in dokazi očitno niso taki, da bi se mogla
na podlagi njih dovoliti obnova; ali da tisti, ki zahteva obnovo,
ni ravnal po drugem odstavku prejšnjega člena.

413. člen
(1) Za novi postopek, ki teče na podlagi sklepa, s katerinjlj
dovoljena obnova kazenskega postopka, veljajo iste doloc _
kakor za prvi postopek. V novem postopku sodišče ni veza
na sklepe prejšnjega postopka.

(2) Če se novi postopek ustavi do začetka glavne obravnav"
razveljavi sodišče s sklepom o ustavitvi postopka tudi prejsnJ (1)
sodbo.
Pel
j> vio
(3) Ko izda sodišče v novem postopku sodbo, izreče v njej-.
se prejšnja sodba deloma ali v celoti razveljavi ali P*
ostane v veljavi. V kazen, ki jo določi z novo sodbo,
vs< ij
obtožencu prestano kazen, če pa je bila obnova doVO[s0.
samo za nekatera od dejanj, za katera je bil obtoženec oDs
jen, izreče novo enotno kazen po določbah kazenskega
kona.
(4) V novem postopku je sodišče vezano na prepoved,
predpisana v 383. členu tega zakona.
414. člen
Določbe tega poglavja o obnovi kazenskega postopka (JjjjJj
404 do 413) se smiselno uporabljajo tudi, kadar je vloi®,
zahteva za spremembo pravnomočne sodne odločbe na0P®jj
lagi odločbe ustavnega sodišča, s katero je bil razveljavlj "
odpravljen predpis, na podlagi katerega je bila izdana praVK ;
močna obsodilna sodba, ali na podlagi odločbe Evrops ®»
sodišča za človekove pravice, ki se nanaša na kakšen
za obnovo kazenskega postopka.
2. Izredna omilitev kazni
415. člen

(2) Če sodišče ne zavrže zahteve, vroči prepis zahteve
nasprotni stranki, ki ima nato v osmih dneh pravico nanjo
odgovoriti. Ko prispe sodišču odgovor na zahtevo ali ko
preteče rok za odgovor, odredi predsednik senata, da se
raziščejo dejstva in preskrbijo dokazi, na katere se sklicujeta
zahteva in odgovor nanjo. Sodnik, ki opravlja poizvedbe,
ravna po petem odstavku 176. člena tega zakona.

Omilitev pravnomočno izrečene kazni je dovoljena, če se
pravnomočnosti sodbe pokažejo okoliščine, ki jih ni bil®'
se je sodba izrekala, ali so bile, pa sodišče zanje ni vedel"'
pa bi očitno pripeljale do milejše obsodbe.

(3) Po opravljenih poizvedbah, v primerih ko gre za kazniva
dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti,
odredi predsednik senata, naj se spisi pošljejo državnemu
tožilcu, ki jih mora brez odlašanja vrniti s svojim mnenjem.

(1) Izredno omilitev kazni smejo zahtevati državni tožilec,
tekel postopek na njegovo zahtevo, obsojenec in ri, et
zagovornik kakor tudi osebe, ki imajo pravico do P °
zoper sodbo v obtoženčevo korist (365. člen).
(2) Zahteva za izredno omilitev kazni ne zadrži izvršitve |<8#

412. člen
(1) Ko državni tožilec vrne spise, sme sodišče odrediti, naj se
poizvedbe dopolnijo; sicer pa na podlagi uspeha poizvedb
ugodi zahtevi in dovoli obnovo kazenskega postopka ali pa
zahtevo zavrne.
(2) Če sodišče spozna, da so razlogi, zaradi katerih je dovolilo
obnovo postopka, v korist tudi kateremu od soobtožencev, ki
ni zahteval obnove postopka, ravna po uradni dolžnosti,
kakor da bi jo bil zahteval tudi ta.
(3) V sklepu, s katerim dovoli obnovo kazenskega postopka,
odloči sodišče, da se takoj razpiše nova glavna obravnava ali
pa da se stvar vrne v stanje preiskave oziroma da se opravi
preiskava, če je prej ni bilo.
(4) Če sodišče misli, da bo obsojenec glede na predložene
dokaze v obnovljenem postopku obsojen na tako kazen, da bi
moral biti po vštetju že prestane kazni izpuščen, da bo oproščen obtožbe ali da bo obtožba zoper njega zavrnjena, odredi,
da se izvršitev sodbe odloži oziroma začasno ustavi.
(5) Ko postane sklep, s katerim je dovoljena obnova kazenskega postopka, pravnomočen, se izvršitev kazni ustavi; vendar pa odredi sodišče pripor, če so podani razlogi iz 199.
člena tega zakona.
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416. člen

417. člen
(1) O zahtevi za izredno omilitev kazni odloča vrti"'iVl*
sodišče.
kij'
(2) Zahteva za izredno omilitev kazni se poda pri sodišču,
izdalo sodbo na prvi stopnji.
(3) Predsednik senata sodišča prve stopnje zavrže zahtev"'1
jo poda nekdo, ki nima te pravice.
I (i
(4) Sodišče prve stopnje razišče, ali so podani razlogc j(
omilitev, nato pa pošlje po zaslišanju državnega tožilca. „
postopek tekel na njegovo zahtevo, spise s svojim obrazi
nim predlogom vrhovnemu sodišču.
I P*
(5) Če gre za kaznivo dejanje, za katero je postopek
zahtevo državnega tožilca, pošlje vrhovno sodišče, Pr1%j
odloči o zahtevi za izredno omilitev kazni, spise držav/ ®^
tožilcu Republike Slovenije. Ta lahko poda sodišču svoj P
predlog.
■70"''
(6) Vrhovno sodišče zavrne zahtevo, če spozna, da nisoan
ij^i
njeni zakonski pogoji za izredno omilitev kazni. Če Z
poročev

JJ9pdi,
spremeni s sklepom pravnomočno sodbo glede
0dl
°čbe o kazni.
3

' Zahtieva za varstvo zakonitosti

418. člen
['J Zoper pravnomočno
sodno odločbo in zoper sodni postoPek t- jePravnom
°čno sodno odločbo in zoper sodni postotekel reci <ako ravnom no
1
Vtožitf
P
°č
odločbo,
se sme
J. tdh
zahteva
za ^varstvo zakonitosti
v naslednjih
primerih:
zaradi kršitve kazenskega zakona;
prviaracl
3 ' bistvene kršitve določb kazenskega postopka iz
31 radl
odstavka 369. člena tega zakona;
L® drugih kršitev določb kazenskega postopka, če so te
t»e vplivale na zakonitost sodne odločbe.
0

S^htev za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi
foDer*6^' neP°P°lne ugotovitve dejanskega stanja in tudi ne
■ ,ah odločbo vrhovnega sodišča, s katero je bilo odločeno
'evi za varstvo zakonitosti.
držav6 9lede na določbo prvega odstavka tega člena sme
lil !ak0nn| '°žilec Republike Slovenije vložiti zahtevo za varstvo
„i nitosti zaradi vsake kršitve zakona.
419. člen
^PuhrtV0 s|za varstv0 zakonitosti smejo vložiti državni tožilec
čevi s
ovenije, obsojenec in zagovornik. Po obsojenPa i° smejo v njegovo korist vložiti osebe iz druodstavka 365. člena tega zakona.
varsDtvtrŽavni ,ož'lec
«

Slovenije
zahtevo
za
o zakonitostiRepublike
tako v škodo,
kakorsme
tudivložiti
v korist
obdolca.

ene
fe°i
c, zagovornik in osebe iz drugega odstavka 365.
v rQ,u,e,re
9a zakona smejo vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti
ti0<
h mesecev od dneva, ko je obsojenec prejel pravnome n° soclno odločbo. Če zoper odločbo sodišča prve stopOdi^'b^lo pritožbe, se ta rok šteje od pravnomočnosti te

u 0 8 Z odločbo
9ot 'i
Evropskega sodišča za človekove pravice
v
Sk°H obs da
'e l3"a s Pravnomočno sodno odločbo
enca
^obn« - na se
°j rok kršena človekova pravica ali temeljna
^ejo od '
za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti
l6nCu dneva vročitve odločbe Evropskega sodišča obso-

9lede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena je
2a tevo za
"'ožit ,udi
^zoper odločbo
varstvovrhovnega
zakonitostisodišča.
iz prejšnjega odstavka
420. člen
eva za vars,v0
0
^o^'
se poda pri sodišču, ki je
odločbo na prvi zakonitosti
stopnji.

senata sodišča prve stopnje zavrže s sklepom
za varstvo zakonitosti, če je vložena zoper odločbo
W 9a sodišča (drugi odstavek 418. člena), če jo je vložil
Brepf*' ki ni imel te pravice (prvi odstavek 419. člena), ali če je
.a (,retii odstavek 419. člena). Zoper ta sklep je dovoPritožba na sodišče druge stopnje.
ne

prve sto n e sme
P i
' 9,ede na vsebino zahteve za
2ak
dn06°odločbe
onitosti
odrediti,
da se izvršitev pravnomočne
odloži ali prekine.

421. člen
(l)0
2ah
®*ii.
tevi za varstvo zakonitosti odloča vrhovno sodišče na
"°ro čevalec
ii.

(2) Vrhovno sodišče s sklepom zavrže zahtevo za varstvo
zakonitosti, če je ta nedovoljena ali prepozna (drugi odstavek
prejšnjega člena), sicer pa izvod zahteve pošlje nasprotni
stranki, ki lahko v petnajstih dneh od prejema zahteve nanjo
odgovori. Državnemu tožilcu Republike Slovenije se zahteva
za varstvo zakonitosti pošlje s spisi.
(3) Preden se zadeva predloži v odločanje, lahko preskrbi
sodnik, ki je določen za poročevalca, po potrebi poročilo
o zatrjevanih kršitvah zakona.
(4) Glede na vsebino zahteve lahko Vrhovno sodišče odredi,
da se izvršitev pravnomočne sodne odločbe odloži oziroma
prekine.
422. člen
(1) Pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti se omeji
sodišče samo na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se
sklicuje vložnik v svoji zahtevi.
(2) Če sodišče spozna, da so razlogi, zaradi katerih je izdalo
odločbo v obsojenčevo korist, podani tudi v korist kakšnega
drugega soobtoženca, glede katerega ni bila vložena zahteva
za varstvo zakonitosti, ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi
bila taka zahteva vložena.
(3) Če je vložena zahteva za varstvo zakonitosti v obsojenčevo
korist, je sodišče pri odločanju vezano na prepoved, ki je
predpisana v 383. členu tega zakona.
423. člen
Vrhovno sodišče zavrne s sodbo zahtevo za varstvo zakonitosti kot neutemeljeno, če ugotovi, da ni podana kršitev zakona,
na katero se sklicuje vložnik v svoji zahtevi ali če je zahteva za
varstvo zakonitosti vložena zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.
424. člen
(1) Če vrhovno sodišče ugotovi, da je zahteva za varstvo
zakonitosti utemeljena, izda sodbo, s katero glede na naravo
kršitve: ali spremeni pravnomočno odločbo; ali v celoti ali
delno razveljavi odločbo sodišča prve stopnje in višjega
sodišča ali pa samo odločbo višjega sodišča in zadevo vrne
v novo odločitev ali sojenje sodišču prve stopnje ali višjemu
sodišču; ali pa se omeji samo na to, da ugotovi kršitev zakona.
(2) Če je zahteva za varstvo zakonitosti vložena v obdolženčevo škodo in vrhovno sodišče spozna, da je utemeljena,
ugotovi le, da je bil zakon prekršen, ne da bi posegalo v pravnomočno odločbo.
(3) Če sodišče druge stopnje po določbah tega zakona ni
imelo pravice odpraviti kršitev zakona, ki je bila storjena
v odločbi sodišča prve stopnje ali v sodnem postopku pred
njo, vrhovno sodišče pa spozna, da je zahteva utemeljena in
da je treba za odpravo storjene kršitve razveljaviti ali spremeniti odločbo sodišča prve stopnje, razveljavi ali spremeni tudi
odločbo sodišča druge stopnje, čeprav z njo ni bil prekršen
zakon.
425. člen
Če nastane pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti
precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev, ki so bila
ugotovljena v odločbi, zoper katero je zahteva vložena, razveljavi vrhovno sodišče s sodbo, s katero odloči o zahtevi za
varstvo zakonitosti, to odločbo in odredi, da se opravi nova
glavna obravnava pred istim ali drugim stvarno pristojnim
sodiščem prve stopnje.
426. člen
(1) Če se pravnomočna sodba razveljavi in zadeva vrne v novo
razsojo, se vzame za podlago prejšnja obtožnica ali tisti njen
del, ki se nanaša na razveljavljeni del sodbe.
(2) Sodišče mora opraviti vsa procesna dejanja in pretresti
vprašanja, na katera ga je opozorilo vrhovno sodišče.
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(3) Pred sodiščem prve oziroma druge stopnje smejo stranke
navesti nova dejstva in predložiti nove dokaze.
(4) Sodišče je pri izdaji nove odločbe vezano na prepoved, ki
je predpisana v 383. členu tega zakona.
(5) Če se poleg odločbe nižjega sodišča razveljavi tudi
odločba višjega sodišča, se pošlje zadeva nižjemu sodišču po
višjem sodišču.

D. POSEBNE DOLOČBE ZA SKRAJŠANI POSTOPEK, ZA
IZREKANJE SODNEGA OPOMINA IN ZA POSTOPEK PROTI
MLADOLETNIKOM
XXV. poglavje
SKRAJŠANI POSTOPEK PRED OKRAJNIM SODIŠČEM
427. člen
V postopku pred okrajnim sodiščem se uporabljajo določbe
428. do 442. člena tega zakona, za vprašanja, ki niso urejena
v teh določbah, pa smiselno druge določbe tega zakona.
428. člen
(1) Kazenski postopek se uvede na podlagi obtožnega predloga državnega tožilca oziroma oškodovanca kot tožilca ali na
podlagi zasebne tožbe.
(2) Državni tožilec sme vložiti obtožni predlog tudi na podlagi
same kazenske ovadbe.
(3) Obtožni predlog in zasebna tožba se vložita v toliko izvodih, kolikor jih je treba za sodišče in obdolženca.
429. člen
(1) Pred vložitvijo obtožnega predloga lahko državni tožilec
predlaga sodniku posamezniku (sodnik),'da opravi posamezna preiskovalna dejanja. Če se sodnik strinja z njegovim
predlogom, opravi preiskovalna dejanja, nato pa pošlje vse
spise državnemu tožilcu. Preiskovalna dejanja je treba opraviti kar se da hitro in kratko.
(2) Če se sodnik ne strinja s predlogom za preiskovalna
dejanja, obvesti o tem državnega tožilca.
(3) Ko v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
državni tožilec prejme spise oziroma obvestilo od sodnika,
lahko odloči, da bo vložil obtožni predlog ali pa izda sklep,
s katerim kazensko ovadbo zavrže.
430. člen
(1) Pripor se sme odrediti zoper tistega, za katerega je utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje:
1) če se skriva, če se ne da ugotoviti njegova istovetnost ali če
so podane druge okoliščine, ki očitno kažejo na nevarnost, da
bo sicer pobegnil;
2) če gre za kaznivo dejanje zoper javni red in mir, zoper
spolno nedotakljivost ali za kaznivo dejanje s prvinami nasilja,
za katera se sme izreči kazen zapora dveh let, pa posebne
okoliščine opravičujejo bojazen, da bo obdolženec to kaznivo
dejanje ponovil ali da bo storil kaznivo dejanje, s katerim
grozi.
(2) Pred vložitvijo obtožnega predloga sme trajati pripor le
toliko, kolikor je treba, da se opravijo preiskovalna dejanja,
vendar ne več kot osem dni. O pritožbi zoper sklep o priporu
odloča senat okrožnega sodišča (šesti odstavek 25. člena).
(3) Glede pripora od izročitve obtožnega predloga do konca
glavne obravnave se smiselno uporabljajo določbe 205. člena
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tega zakona; pri tem mora sodnik vsakih mesec dni pf®izk
siti, ali so še dani razlogi za pripor.

i) S
(4) Če je obdolženec v priporu, mora sodišče postoP* *j£
posebno hitro.
431. člen
Če poda kazensko ovadbo oškodovanec, pa državni to'
v enem mesecu po prejemu ovadbe ne vloži obtožnegavP'a ^
loga in tudi ne obvesti oškodovanca, da je zavrgel ° . J
oziroma odložil kazenski pregon (160. člen), ima oSk ^lav1
vico. da kot tožilec začne Dreaon
nec pravico,
pregon s tem, da P ,
sodišču obtožni predlog.
432. člen

(1) Obtožni predlog oziroma zasebna tožba mora 0 0 (lot
ime in priimek obdolženca z osebnimi podatki, koli* ., ^
znani, opis kaznivega dejanja, sodišče, pred katerim "'1 J
opravi glavna obravnava, predlog, kateri dokazi naj s®/
dejo na glavni obravnavi, in predlog, da se obdolZ®
spozna za krivega in obsodi po zakonu.
(2) V obtožnem predlogu se sme predlagati, da se obdolžfj
'a
pripre. Če je obdolženec že v priporu ali če je bil med Pre j
valnimi dejanji v priporu, je treba v obtožnem predlogu"
sti, koliko časa je bil priprt.
433. člen
(1) Ko sodišče prejme obtožni predlog ali zasebno t0^
preizkusi sodnik najprej ali je sodišče pristojno in ali
g
ipogoji, da se obtožni predlog oziroma zasebna tožba »
'(2) Če sodnik ne izda nobenega od sklepov iz pf®i*'
odstavka, odredi vročitev obtožnega akta obdolžencu W0 ,
razpiše glavno obravnavo. Če v enem mesecu ne
glavne obravnave, obvesti o razlogih za to pre<,dsto
sodišča. Predstojnik sodišča ukrene, kar je potrebno
glavna obravnava čim prej določi.
434. člen

K
ris

(1) Če sodnik spozna, da je za sojenje krajevno P !javi
drugo okrajno sodišče, odstopi po pravnomočnosti ® Jag
zadevo temu sodišču. Če pa spozna, da je za sojenje S'^
pristojno okrožno sodišče, odstopi zadevo v nadaljnji P ,
pek pristojnemu državnemu tožilcu. Če državni tožilec . r6(
da je za sojenje stvarno pristojno sodišče, ki mu je
zahtevo, zahteva odločitev senata okrožnega sodišča ('In
odstavek 25. člena).
jfci
(2) Ko je razpisana glavna obravnava, se sodišče po u
dolžnosti ne more več izreči za krajevno nepristojno.
435. člen

G
(1) Sodnik zavrže obtožni predlog ali zasebno t0uS.^l 'l<
spozna, da je podan kakšen od razlogov za 0 .;fSf»a
postopka, ki so določeni v 1. do 3. točki prvega
v drugem odstavku 275.
zakona; če so ■ bila
...člena tega ...
4. 15»
Ijena preiskovalna dejanja, pa tudi iz razloga IZ
prvega odstavka omenjenega člena.
(2) Sklep s kratko obrazložitvijo se vroči tožilcu'in t"
žencu.
436. člen

Ho,
;i I '»n
Če ni pogojev za obvezno obrambo, se obdolžencu.
svojih gmotnih razmerah ne more plačati stroš* 1j^i b,,
obrambo, na njegovo zahtevo lahko postavi zagovo^ j
uradni dolžnosti, če je to v interesu pravičnosti. O
ii>
odloči sodnik.
poroče

437. člen
rfj*«nik povabi na glavno obravnavo obdolženca in njego9« zagovornika, tožilca, oškodovanca in njihove zakonske
jtrgPP'1*0 in pooblaščence, priče, izvedence in tolmača; po
tka z pa Preskrbi tudi predmete, ki naj se uporabijo kot
na glavni obravnavi.
!dl ivobd°IŽencu se v vabi,u sporoči, da sme na glavno obravo»'avo?r''' 2 s^°krazi za svojo obrambo ali da lahko dokaze
jodavnno obravnavo.
P° °č'V vabilu
sodišču,
bi se mogli
preskrbeti
za
se da
obdolženec
opozori,
da se bo
ravnava
2a°k
,0

)do
opravila tudi
v njegovi
nenavzočnosti,
če
Ijd ,
podani zakonski
pogoji
(prvi odstavek
440. člena).
se 2
Sdlfi
vabilom vred vroči tudi prepis obtožnega
'sla 02'r°ma zasebne tožbe, če mu obtožni akt ni bil
ij^in tak°j po preizkusu (drugi odstavek 433. člena) in se
r* obv 'ma Pravico vzeti si zagovornika, da pa, če obramba
.jI m0 na'.9lavna obravnava ne bo preložena, če zagovornik
iz* 9ovorn'k' pr'Sel a,i če s' obdolženec Sele na niei vzel
j^''° se vroči obdolžencu tako, da mu ostane med
la in
^lramh° vab
obravnavo zadosti časa za pripravo
na 'man g'avno
litd srnl f'
j
j Pa triie dnevi. Z obdolženčevo privolitvijo
1
'3 rok
I skrajšati.
438. člen
av
jI® obravnava se opravi v kraju sodišča. V nujnih primeče e treba
#edh
'
°Praviti ogled
ali če
je to koristnopredsedza lažjo
4 0d|dokaznega
postopka,
se sme
z dovoljenjem
a
l(l°k° Sč odrediti glavna obravnava tudi v kraju, kjer je
kraj n,Vo dejanje storjeno ali kjer naj se opravi ogled, če je
I na območju tega sodišča.
439. člen
av!°16r

krajevne nepristojnosti se sme podati le do začetka
obravnave.
440. člen

ene
101' 16 k°, °'*
reclu c ne pride na glavno obravnavo kljub temu,
glavna V
povabljen, sme sodnik odločiti, da se opravi
bravnava ,ud v n e ovi
i 9 in da
nenavzočnosti,
s pogojem,
da
i»>9ovaa° navzočnost ni' nujna
je bil pred tem
že zaslišan.
e
na
avno
V
obravnavo ne pride zagovornik, ki je bil
Va9'
!«ij<lu
a P° bljen in ne obvesti sodišča, zakaj je zadržan, brž
Ve ali
brez dovo|
s0<? * odre
'
jenja zapusti obravnavo ali če
'''ttih'k
če
nadaljno
obrambo zaradi motenja reda,
1
Pa n
ji *: ne v
' obvezna, se glavna obravnava, če si obdolžei$t, a *ame takoj drugega zagovornika, opravi v nenavzoč9ovornika.

441. člen
|Q|
'v' '^Seh3 obra
vnava se začne z branjem obtožnega predloga
r/^se dh ,ožbe' ki jo prebere tožilec. Začeta glavna obravpf<
°konča, če je mogoče, brez prekinitve.
r

alk,°nćan
i
z

glavni obravnavi sodnik takoj izreče sodbo in
bistvenimi razlogi. Sodba mora biti izdelana
°srnih dneh od»razglasitve.

*<>0v

sodbo je dovoljena pritožba v osmih dneh od vroči'sa sodbe.

p

'toj^ke in oškodovanec se lahko odpovedo pravici do
Kil Vj
• tal<0i P° razglasitvi sodbe. V takem primeru se vroči
v 1 So Jn oškodovancu prepis sodbe samo, če to zahtevata.
i^'^Vorf °l3era stranki in oškodovanec po razglasitvi sodbe
n^tve
' P vici
do pritožbedainbičepisno
nihčeizdelana
od njih sodba
ni zahteval
tjl sodbe,
ni potrebno,
vse°braziožitev.
e

®va/ec

(5) Določbe 359. člena tega zakona se uporabljajo smiselno
tudi glede odprave pripora potem, ko je izrečena sodba.
(6) Če izreče sodnik v sodbi kazen zapora, sme odrediti, da se
obdolženec pripre oziroma da ostane v priporu, če so dani
razlogi iz prvega odstavka 430. člena tega zakona. Pripor sme
trajati v takem primeru do pravnomočnosti sodbe, vendar
največ dotlej, dokler obdolžencu ne izteče kazen, ki jo je
izreklo sodišče prve stopnje.
(7) Če sodnik med ali po končani glavni obravnavi spozna, da
je za sojenje stvarrjo pristojno okrožno sodišče ali da je podan
primer iz prvega odstavka 350. člena tega zakona, zavrže
s sklepom obtožni akt.
442. člen
(1) Preden je razpisana glavna obravnava za kaznivo dejanje
iz pristojnosti sodnika posameznika, za katero se storilec
preganja na zasebno tožbo, lahko sodnik povabi zasebnega
tožilca in obdolženca, naj prideta določenega dne sama na
sodišče, da se vnaprej razjasni stvar, če misli, da bi bilo to
smotrno za hitrejši konec postopka. Obdolžencu se vroči
z vabilom tudi prepis zasebne tožbe.
(2) Če ne pride do poravnave strank in umika zasebne tožbe,
sprejme sodnik izjave strank in jima naroči, naj predlagata
dokaze, ki naj se preskrbijo.
(3) Če sodnik ne zavrže tožbe, ker je spoznal, da za to niso
podani pogoji, odloči o tem, kateri dokazi naj se izvedejo na
glavni obravnavi, in praviloma takoj razpiše glavno obravnavo
ter to sporoči strankama.
(4) Če sodnik misli, da ni treba zbirati dokazov in da tudi ni
drugih razlogov, da se posebej razpiše glavna obravnava,
lahko takoj začne glavno obravnavo in po izvedbi dokazov, ki
so pred sodiščem, odloči o zasebni tožbi. Na to je treba
zasebnega tožilca in obdolženca v vabilu posebej opozoriti.
(5) Če zasebni tožilec na vabilo iz prvega odstavka tega člena
ne pride, velja 58. člen tega zakona.
443. člen
(1) Kadar odloča sodišče druge stopnje o pritožbi zoper
sodbo, ki jo je izdalo sodišče prve stopnje po skrajšanem
postopku, obvesti stranki o seji svojega senata samo, če
predsednik senata ali senat spozna, da bi bila navzočnost
strank koristna za razjasnitev stvari.
(2) Če gre za kaznivo dejanje, za katero teče postopek na
zahtevo državnega tožilca, pošlje predsednik senata pred sejo
senata spise državnemu tožilcu, ki lahko da svoj pisni predlog.
XXVI. poglavje
POSEBNE DOLOČBE O IZREKANJU SODNEGA OPOMINA
444. člen
(1) Sodni opomin se izreče s sklepom.
(2) Če ni v tem poglavju določeno kaj drugega, se uporabljajo
tiste določbe tega zakona, ki se nanašajo na sodbo, s katero
je obdolženec spoznan za krivega, smiselno tudi za sklep
o sodnem opominu.
445. člen
(1) Sklep o sodnem opominu se razglasi takoj po končani
glavni obravnavi z bistvenimi razlogi. Za odpoved pravici do
pritožbe in za pisno izdelavo sklepa se smiselno uporablja
četrti odstavek 441. člena tega zakona.
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(2) V izreku sklepa o sodnem opominu navede sodišče poleg
osebnih podatkov o obdolžencu samo, da se obdolžencu
izreka sodni opomin za dejanje, ki je predmet obtožbe, in
zakonsko označbo kaznivega dejanja. Izrek sklepa o sodnem
opominu mora obsegati tudi potrebne podatke iz 5. in 7. točke
prvega odstavka 357. člena tega zakona.
(3) V obrazložitvi sklepa navede sodišče razloge, po katerih se
je ravnalo pri izreku sodnega opomina.
446. člen

t
(1) Sklep o sodnem opominu se sme izpodbijati iz razlogov, ki
so našteti v 1., 2. in 3. točki 368. člena tega zakona, in zaradi
tega, ker niso bile podane okoliščine, ki bi bile opravičevale
izrek sodnega opomina.
(2) Če obsega sklep o sodnem opominu odločbo o varnostnih
ukrepih, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških kazenskega postopka ali o premoženjskopravnem zahtevku, se sme
izpodbijati taka odločba iz razloga, da sodišče ni pravilno
uporabilo varnostnega ukrepa ali odvzema premoženjske
koristi oziroma da je odločilo o stroških kazenskega postopka
ali o premoženjskopravnem zahtevku v nasprotju z določbami
zakona.

mlajšemu polnoletnemu, če se do začetka glavne obrt*
ugotovi, da prihaja glede njega v poštev izrek vzg°l
ukrepa po 93. členu kazenskega zakonika Republike J/
rsti
nije, in če takrat še ni star enaindvajset let.
li
ste
me
450. člen

Če se med postopkom ugotovi, da mladoletnik ob s'® K;
kaze |<etl
kaznivega dejanja še ni bil star štirinajst let, se k®
postopek ustavi in o tem obvesti organ socialnega varc^J
451. člen

M
(1) Mladoletnik ne sme biti sojen v nenavzočnosti.
a>
(2) Pri procesnih dejanjih, pri katerih je mladoletnik n na
zlasti pa pri njegovem zaslišanju, morajo organi, ki sod«11 ■
v postopku, ravnati obzirno in upoštevati mladole'a ^ ^
duševno razvitost, občutljivost in osebne lastnosti, ° n0
kazenski postopek škodljivo vplival na njegov razvoj, u,
(3) Hkrati morajo ti organi s primernimi ukrepi prepre e
vsako nedisciplinirano obnašanje mladoletnika.
452. člen

447. člen
Poleg kršitev, ki so navedene v 1. do 4. točki 370. člena tega
zakona, je podana kršitev kazenskega zakona tudi v primeru,
ko se izreče sodni opomin, če je sodišče z odločbo o sodnem
opominu, o varnostnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske
koristi prekoračilo pravice, ki jih ima po zakonu.
448. člen

(1) Mladoletnik sme imeti zagovornika od začetka
nega postopka.

(2) Mladoletnik mora imeti zagovornika od začetka za
pW'
nega postopka, če teče proti njemu postopek .|?J
dejanje, za katero je predpisana kazen zapora nad tri w i,
druga kazniva dejanja, za katera je predpisana milejša0 1'gj
idi
pa mora imeti zagovornika, če sodnik za mH "spozna, da mu je potreben.

(1) Če se je zoper sklep o sodnem opominu pritožil tožilec
v obdolženčevo škodo, sme sodišče druge stopnje izreči
sodbo, s katero spozna obdolženca za krivega in ga obsodi na
kazen ali s katero izreče pogojno obsodbo, če spozna, da je
sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo odločilna dejstva, da
pa prihaja ob pravilni uporabi zakona v poštev izrek kazni.

(3) Če si v primerih iz prejšnjega odstavka ne vzame zafl
nika sam mladoletnik ali mu ga ne vzamejo njegov *
zastopnik ali sorodniki, mu ga postavi sodnik za
po uradni dolžnosti.

(2) Na čigarkoli pritožbo zoper sklep o sodnem opominu sme
sodišče druge stopnje izdati sklep o zavrženju obtožnice
oziroma obtožnega predloga ali izdati sodbo, s katero zavrne
obtožbo ali obdolženca oprosti obtožbe, če spozna, da je
sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo odločilna dejstva, da
pa prihaja ob pravilni uporabi zakona v poštev ena od teh
odločb.

Nihče ne more biti oproščen dolžnosti pričevanja o
nah, ki so potrebne za presojo mladoletnikove dušev"®,
tosti ter za spoznanje njegove osebnosti in razmer, v
živi (467. člen).

(3) Kadar so podani pogoji iz 389. člena tega zakona, izda
sodišče druge stopnje sklep, s katerim zavrne pritožbo kot
neutemeljeno in potrdi sklep sodišča prve stopnje o sodnem
opominu.

(1) Če je mladoletnik sodeloval pri kaznivem
s polnoletnimi, se postopek proti njemu izloči in op"
določbah tega poglavja.

XXVII. poglavje
POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM
1. Splošne določbe
449. člen
(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo v postopku proti
osebam, ki so storile kaznivo dejanje kot mladoletniki, pa ob
uvedbi postopka oziroma ob sojenju še niso stare enaindvajset let. Druge določbe tega zakona se uporabljajo, če niso
v nasprotju z določbami tega poglavja.
(2) Členi 451 do 453, 456 do 459, 467, 469, 471 prvi in drugi
odstavek in 479 tega zakona se uporabljajo v postopku proti
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av

453. člen

454. člen

(2) Postopek proti mladoletniku se sme združiti s pos'^
zoper polnoletne in opraviti po splošnih določba^ i1- S'
zakona samo, če je združitev postopka nujna za vseS%
razjasnitev stvari. Sklep o tem izda senat za mlad0 pristojnega sodišča na obrazložen predlog državnega1
Zoper tak sklep ni pritožbe.
(3) Če se opravi enoten postopek za mladoletnika ■ 0 tfl
letne storilce, se glede mladoletnika vselej uporabijo
.
členov: 451 do 453, 456 do 459, 467, 469, 471 prvj;
t>r
s
odstavek in 478, kadar se na glavni obravnavi razja ,j^
vprašanja, ki se nanašajo na mladoletnika, ter določbe ,,
479, 485 in 486 tega zakona, druge določbe tega po0'" .i
če njihova uporaba ni v nasprotju z združenim pos'
455. člen
Če je kdo storil neko kaznivo dejanje kot mladolete"1 j|i JJ'
pa kot polnoleten, se opravi enoten postopek po 3*
tega zakona pred senatom, ki sodi polnoletne.
poroči

456. člen
y Postopku proti mladoletnikom ima organ socialnega
*a poleg pravic, ki so mu izrecno dane v tem poglavju,
Pravico seznaniti se s potekom postopka, dajati med
PKom predloge in opozarjati na dejstva in dokaze, ki so
ernbn
i za pravilno odločbo.
r dr avni

ni
r?t

* totožilec
zahteva uvedbo
postopka
proti
mla*u, mora
vselej sporočiti
pristojnemu
organu
social•arstva.
457. člen

vJ'®do
'e'nika vabi sodišče
as
,f
topniku,
razen če to
n

po starših oziroma po zakonni mogoče, ker je treba hitro
ali zaradi drugih okoliščin.

il(f

r

sodnika za mladoletnike v primerih, ki so določeni v tem
zakonu, kot tudi v primerih, ko je v tem zakonu določeno, da
odloča senat za mladoletnike višjega sodišča.
462. člen
Za postopek proti mladoletniku je krajevno pristojno praviloma sodišče njegovega stalnega prebivališča, če mladoletnik
nima stalnega prebivališča ali če ni znano, pa sodišče, ki je
pristojno za njegovo začasno prebivališče. Postopek se sme
izvesti pred sodiščem, pristojnim za začasno prebivališče
mladoletnika, ki ima stalno prebivališče, ali pred sodiščem,
pristojnim za kraj storitve kaznivega dejanja, če je očitno, da
se bo pri tem sodišču lažje izvedel.
3. Uvedba postopka

an

y °^ je odločb in drugih pisanj se uporabljajo smia°l°čbe
119. člena tega zakona; pri tem se mladoletln SIT1ej0 vročati pisanja na ta način, da bi se pritrdila na
* inL1*0 in tudi ne uporabiti drugi odstavek 115. člena
'akona.
458. člen
d
°voljenja sodišča se ne sme objaviti potek kazen0s,o
av„P
Pka proti mladoletniku in tudi ne odločba, ki je
n
Jem izdana.
Se sme samo tisti del
postopka
oziroma
samopatisti
°e/,' ki ga je sodišče dovolilo
objaviti,
vendar
se
'
tem
jgj
rprimeru
'iiiGru ne sme od
objaviti mladoletnikovo ime in ne
e
c a, <
Tadr>u? ! ' '' iz katerih bi se dalo sklepati, za katerega
•nika gre.
vt.

463. člen
(1) Kazenski postopek proti mladoletniku se uvede za vsa
kazniva dejanja samo na zahtevo državnega tožilca.
(2) Postopek za kazniva dejanja, za katera se storilec preganja
po predlogu ali na zasebno tožbo, se sme uvesti, če predlaga
oškodovanec uvedbo postopka pri pristojnem državnem
tožilcu v roku, ki ga določa 52. člen tega zakona.
(3) Če državni tožilec ne zahteva uvedbe postopka proti mladoletniku, obvesti o tem oškodovanca. Oškodovanec ne more
prevzeti postopka oziroma ne more vložiti pri sodišču
zasebne tožbe, pač pa lahko zahteva v osmih dneh, ko prejme
sporočilo državnega tožilca, naj senat za mladoletnike pristojnega sodišča uvede postopek.
464. člen

459. člen
fc'*' s°delujejo v postopku proti mladoletniku, in drugi
2avodi od
' postopati
katerih sokar
zahtevana
sporočila,
poročila
■rnnen
p la> morajo
se da hitro,
da se postopek
r

•tava sodišča
460. člen
""^olet6' ^r'
fi

.9. n vrhovnem sodišču so senati za
*
'^'h i8 P° en a'' več sodnikov

okro nih soci

> a23 "Mladoletnike pri sodiščih prve stopnje sestavljajo
V)|et,n|
mladoletnike in dva sodnika porotnika. Sodnik za
ke je predsednik senata.

06jjos°diščih druge stopnje in pri vrhovnem sodišču se
oredom de a
a1 Zijajo tra2Psodniki.
' senati za mladoletnike, ki jih
toi !)'Porotniki se volijo izmed profesorjev, učiteljev,
«ikovl|6v 'n drugih oseb, ki imajo izkušnje ? vzgojo mladolati
iz tretjega odstavka tega člena
5 Sjaj za mladoletnike
Onu ° tožbah in v drugih primerih, ki so določeni v tem
C* za mladoletnike sodišča prve stopnje opravlja
"^Orri' pos<°Pek 'n dru9e zadeve v postopku proti mla461. člen

(jfjh

je pristojno za odločanje na drugi stopnji, odloča
si opnje zoper
odločbe zoper
senatasklepe
za mladoletnike
sodišča
in o pritožbah
državnega tožilca
in
hvaleč

(1) Kadar gre za kaznivo dejanje, za katero je predpisana
kazen zapora do treh let ali denarna kazen, lahko državni
tožilec odloči, da ne bo zahteval uvedbe kazenskega
postopka, čeprav so dokazi, da je mladoletnik storil kaznivo
dejanje, če glede na naravo kaznivega dejanja in okoliščine,
v katerih je bifo storjeno, ter glede na mladoletnikovo prejšnje
življenje in njegove osebne lastnosti spozna, da postopek
proti njemu ne bi bil smotrn. Za ugotovitev teh okoliščin lahko
zahteva državni tožilec sporočila od mladoletnikovih staršev
oziroma skrbnika ter od drugih oseb in ustanov; če je
potrebno, pa lahko pokliče te osebe in tudi mladoletnika na
državno tožilstvo, da zve take okoliščine neposredno od njih.
Prav tako lahko zahteva mnenje o smotrnosti postopka proti
mladoletniku tudi od organa socialnega varstva.
(2) Kadar je izvrševanje kazni ali vzgojnega ukrepa v teku, sme
državni tožilec odločiti, da ne bo zahteval uvedbe kazenskega
postopka za drugo mladoletnikovo kaznivo dejanje, če glede
na težo tega kaznivega dejanja ter glede na kazen oziroma
vzgojni ukrep, ki se izvršuje, postopek in izrek kazenske
sankcije zanj ne bi imela smisla.
(3) Če državni tožilec v primerih iz prvega in drugega odstavka
tega člena spozna, da uvedba postopka proti mladoletniku ne
bi dosegla svojega namena, obvesti o tem organ socialnega
varstva in oškodovanca ter jima sporoči razloge; oškodovanec lahko v osmih dneh zahteva od senata za mladoletnike,
naj uvede postopek.
465. člen
(1) V primerih iz tretjega odstavka 463. člena in iz tretjega
odstavka prejšnjega člena odloči senat za mladoletnike na
seji, ko dobi spise od državnega tožilca.
(2) Senat za mladoletnike lahko odloči, naj se postopek proti
mladoletniku ne uvede ali pa naj se uvede pred sodnikom za
mladoletnike. Zoper sklep senata za mladoletnike ni pritožbe.
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(3) Če senat odloči, naj se uvede proti mladoletniku postopek
pred sodnikom za mladoletnike, se lahko državni tožilec tega
postopka udeležuje in ima vse pravice, ki mu gredo
v postopku po tem zakonu.
4. Pripravljalni postopek
466. člen
(1) Uvedbo pripravljalnega postopka zahteva državni tožilec
pri sodniku za mladoletnike pristojnega sodišča. Če se sodnik
za mladoletnike s tem ne strinja, zahteva, naj o tem odloči
senat za mladoletnike višjega sodišča.
(2) Sodnik za mladoletnike lahko prepusti organu za notranje
zadeve, naj na način, ki je predpisan v tem zakonu, izvrši
odredbo o hišni preiskavi ali o zasegu predmetov.
467. člen
(1) V pripravljalnem postopku proti mladoletniku je treba
poleg dejstev, ki se nanašajo na kaznivo dejanje, zlasti ugotoviti mladoletnikovo starost in okoliščine, ki so potrebne za
presojo njegove duševne razvitosti, ter preučiti okolje in razmere, v katerih mladoletnik živi, in druge okoliščine, ki se
tičejo njegove osebnosti.
(2) Da se ugotove te okoliščine, je treba zaslišali mladoletnikove starše, njegovega skrbnika in druge, ki lahko dajo o njih
potrebne podatke. O teh okoliščinah se zahteva po potrebi
poročilo organa socialnega varstva; če je bil pri mladoletniku
uporabljen vzgojni ukrep, pa poročilo o tem.
(3) Podatke o mladoletnikovi osebnosti zbira sodnik za mladoletnike. Zahteva pa lahko, naj te podatke zbere določen
strokovni delavec (socialni delavec, defektolog in drugi), če je
tak pri sodišču; lahko pa prepusti to tudi organu socialnega
varstva.
(4) Kadar je za ugotovitev mladoletnikovega zdravstvenega
stanja, njegove duševne razvitosti, psihičnih lastnosti ali nagnjenj potrebno, da ga pregledajo izvedenci, se določijo za tak
pregled zdravniki, psihologi in pedagogi. Tak pregled mladostnika se lahko opravi v zdravstvenem ali v kakšnem drugem zavodu.
468. člen
(1) Sodnik za mladoletnike sam določi, kako bo opravil posamezna dejanja; pri tem se mora ravnati po določbah tega
zakona v taki meri, da so zavarovane pravice obdolženca do
obrambe, pravice oškodovanca in zbiranje dokazov, ki so
potrebni za odločitev.
(2) Pri dejanjih v pripravljalnem postopku smeta biti navzoča
državni tožilec in zagovornik. Kadar je potrebno, se zaslišanje
mladoletne osebe opravi s pomočjo pedagoga ali druge strokovne osebe. Sodnik za mladoletnike lahko dovoli, da so pri
dejanju v pripravljalnem postopku navzoči predstavnik
organa socialnega varstva ter mladoletnikovi starši oziroma
skrbnik. Kadar so te osebe navzoče pri omenjenih dejanjih,
lahko dajejo predloge in postavljajo vprašanje tistemu, ki se
zaslišuje.
469. člen
(1) Sodnik za mladoletnike sme odrediti, naj se mladoletnik
med pripravljalnim postopkom odda v prehodni dom,
v vzgojni ali kakšen podoben zavod, postavi pod nadzorstvo
organa socialnega varstva ali izroči drugi družini, če je to
potrebno, da se izloči iz okolja, v katerem je živel, ali da se mu
zagotovi pomoč, varstvo ali nastanitev.
(2) Stroški za mladoletnikovo nastanitev se izplačajo naprej iz
proračunskih sredstev in spadajo med stroške kazenskega
postopka.
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470. člen

(1) Izjemoma sme sodnik za mladoletnike odreditiw
mladoletnik pripre, če so za to podani razlogi iz P
5,
drugega odstavka 199. člena tega zakona.

(2) Po sklepu o priporu, ki ga je izdal sodnik za ml^jj irr
sme trajati pripor najdalj en mesec. Senat za mla®1 ivi
istega sodišča sme iz opravičenih razlogov podaljša"
največ še za dva meseca.
če
la
'or
471. člen
Mc

(1) Mladoletnik mora biti priprt praviloma ločeno C" Ki
letnih.
W
(2) ooaniK
Sodnik za miaaoieiniKe
mladoletnike sme oaream,
odrediti, naj au
bo ""-jr'
priprt skupaj s polnoletnimi, če bi mladoletnikova 1la
predolgo trajala, podana pa je možnost, da je ""'j v priporu skupaj s polnoletnim, ki nanj ne bo škodljiv
(3) Sodnik za mladoletnike ima nasproti priprtim m''
kom enake pravice, J<ot jih ima po tem zakonu p'el
sodnik glede pripornikov.
472. člen

(1) Ko preizkusi vse okoliščine, ki se nanašajo na
dejanje in na mladoletnikovo osebnost, pošlje sodni*
doletnike spise pristojnemu državnemu tožilcu; 'J .■
v osmih dneh zahteva, naj se pripravljalni postopek«
i{
ali poda senatu za mladoletnike obrazložen predlog2"*®'
vanje oziroma za vzgojni ukrep.
'
»rii
(2) Predlog državnega tožilca mora obsegati: ime infz >r
mladoletnika, njegovo starost, opis dejanja, dokaze, '
izhaja, da je mladoletnik storil kaznivo dejanje, oW
ki mora navajati oceno mladoletnikovo duševne razvi <o
predlog, naj se mladoletnik kaznuje oziroma zanj s|ii
vzgojni ukrep.
,
473. člen

(1) Če državni tožilec med pripravljalnim postopke"1^
da ni podlage za postopek proti mladoletniku ali dal
kakšen razlog iz prvega ali drugega odstavka 464. ćl®.«
zakona, predlaga sodniku za mladoletnike, naj usta'T10
pek. O predlogu za ustavitev postopka obvesti drža*
tudi organ socialnega varstva.

(2) Če se sodnik za mladoletnike ne strinja s P'%
državnega tožilca, zahteva o tem odločitev senata z®
letnike višjega sodišča.
'
(3) Tretji odstavek 465. člena tega zakona velja t^'d S(
senat za mladoletnike ne ugodi predlogu državneS®
naj se ustavi postopek.
V
tir
X
474. člen
Kadar državni tožilec v primerih iz 465. in 473. -jie"; l
zakona ni sodeloval v postopku proti mladoletnih'r0
sodnik za mladoletnike po končanem prip
postopku zadevo senatu za mladoletnike v sojenje
475. člen
Sodnik za mladoletnike mora poročati predsednik
vsak mesec, katere mladoletniške zadeve še niso ""
zakaj v posameznih zadevah postopek še teče.
sodišča ukrene, kar je potrebno, da se postopek

'0,|opek pred senatom za mladoletnike
-veS

letnika (469. člen), sme pa tudi razveljaviti poprejšnjo odločbo
o tem.

476. člen

Sodnik za mladoletnike razpiše sejo senata ali glavno
me
predlog državnega tožilca, kakor tudi
,„n"jiinBri
""eru ,a1*0<ePre
ei
ivno
'
postopek
proti mladoletniku brez predloga
ti ( vne9a tožilca.
Ut0j ® Postopek proti mladoletniku brez predloga državrazl
°it)a i3,VnS
°*'
sodnik za mladoletnike na začetku seje
M
obravnave ka,ere a
°letrVk
'
9 kaznivega dejanja je
zavodsk
10^ni
ukrepi se smejo izreči imladoletniku
Do .i? *«voqski' uKrepi
, {i 01 avni obravnavi. Drugi vzgojni ukrepi :se mu smejo
dd
na seji senata.

480. člen
(1) Sodnik za mladoletnike mora razpisati glavno obravnavo
ali sejo senata v osmih dneh od dneva, ko prejme predlog
državnega tožilca ali ko je končan pripravljalni postopek (474.
člen) oziroma ko je bilo na seji senata sklenjeno, naj se opravi
glavna obravnava. Za vsako podaljšanje tega roka mora imeti
sodnik za mladoletnike odobritev predsednika sodišča.
(2) Glavna obravnava se preloži ali prekine samo izjemoma.
Vsako preložitev ali prekinitev mora sodnik za mladoletnike
sporočiti predsedniku sodišča in mu pojasniti razloge za to.
(3) Sodnik za mladoletnike mora v treh dneh po razglasitvi
izdelati pisno sodbo oziroma pisni sklep.

senata se lahko odloči, naj se opravi glavna obravitavn ®0na,a se obvestijo državni tožilec, zagovornik in
'oSi f. or9ana socialnega varstva, ki so lahko na njej
5n,
8 8krb ^olre'3no' Pa tud' nnladoletnik in njegovi starši
za
•p k?~
niu . niladoletnike sporoči mladoletniku vzgojni
je bil izrečen na seji senata.

Id!

477. člen

odloća
'Nflav
senat za mladoletnike
na podlagi
glavne
dtfripf. eatl' se
uporabljajo
smiselno določbe
tega zakona
awe. 0 * za glćivno obravnavo, o vodstvu glavne obravin rekini<vi lavr|
® Poteifu
P
9
e obravnave, o zapisniku
ano ? glavne obravnave; sodišče pa na ta pravila ni
f a no 01
P? spozna, da v posameznem primeru njihova upobila smotrna.
zl
i Pole« ose
i» abijo na b.av ki so naštete v 286. členu tega zakona, se
Uhitili i n 0r9' anno obravnavo mladoletnikovi starši oziroma
d$taVn L 9 socialnega varstva. Če starši, skrbnik ali
5°dij?celk organa socialnega varstva ne pridejo, to ni ovira,
ne bi opravilo glavne obravnave.

&?,ladole,nika mora biti navzoč na glavni obravnavi
W., ®c'če i0 podal predlog po 472. členu tega zakona,
obvezne obrambe pa tudi zagovornik
:■>«
' «0l0Chal
9a zakona
o spremembi
in senat
razširitvi
obtožbe
proti
mladoletniku;
za mladoletji'i' 'i°turt
i d9 v postopku
0J®.Judi brez predloga državnega tožilca upravičen
na
lvn«ui
podlagi dejanskega stanja, ki se je na glavni
spremenilo.

481. člen
(1) Senat za mladoletnike ni vezan na predlog državnega
tožilca pri odločanju o tem, ali naj mladoletniku izreče kazen
ali pa uporabi zanj vzgojni ukrep. Če pa teče postopek proti
mladoletniku brez predloga državnega tožilca ali če državni
tožilec umakne predlog, mu senat ne sme izreči kazni, temveč
samo vzgojni ukrep.
(2) Senat ustavi s sklepom postopek v primerih, v katerih izda
sodišče po 2., 3. ali 4. točki 355. člena tega zakona sodbo,
s katero obtožbo zavrne ali s katero obtoženca oprosti
obtožbe (356. člen) kakor tudi, kadar spozna, da ne bi bilo
smotrno izreči mladoletniku niti kazni niti vzgojnega ukrepa.
(3) Senat izda sklep tudi, če izreče mladoletniku vzgojni
ukrep. V izreku takpga sklepa navede samo, kateri ukrep mu
izreka, ne izreče pa, da je mladoletnik kriv za kaznivo dejanje,
katerega je bil obdolžen. V obrazložitvi sklepa opiše dejanje in
navede okoliščine, ki opravičujejo izrečeni vzgojni ukrep.
(4) Sodba, s katero se izreče mladoletniku kazen, mora biti
izdana v obliki, določeni v 357. členu tega zakona.
482. člen

iv

478. člen
Kr

Se

sodi mladoletnik, se javnost vselej izključi.

6r

»at
V ki Sme
dovoliti,2 da so na glavni obravnavi navzoče
8 ukvar a
"''anift
i i° varstvom
in vzgojotermladoletnikov
ali
■{ l®ni mladoletniške
kriminalitete,
znanstveni deVn
'^SflH
da ° obravnavo sme senat odrediti, naj se odstraf" 'tj
1 ®
a nja vse ali posamezne osebe, izvzemši državnega
ffl,
9ovornika in predstavnika organa socialnega var-

odrediti, naj se mladoletnik med izvedbo posa°kazov ali med govori strank odstrani z zasedanja.
479. člen
Rt5,0Pkom pred sodiščem sme sodnik za mladoletnike
^*8miadoletnike odločiti o začasni nastanitvi mlado^'*alec

(1) Sodišče sme obsoditi mladoletnika na plačilo stroškov
kazenskega postopka in na izpolnitev premoženjskopravnih
zahtevkov, če mu je izreklo kazen. Če pa mu je izreklo vzgojni
ukrep, obremenjujejo stroški postopka proračun, oškodovanec pa se s premoženjskopravnim zahtevkom napoti na
pravdo.
(2) Če ima mladoletnik lastne dohodke ali premoženje, se mu
lahko naloži plačilo stroškov kazenskega postopka in izpolnitev premoženjsko pravnega zahtevka, tudi če se mu izreče le
vzgojni ukrep.
6. Pravna sredstva
483. člen
(1) Zoper sodbo, s katero je mladoletniku izrečena kazen,
zoper sklep, s katerim je mladoletniku izrečen vzgojni ukrep,
in zoper sklep, s katerim je postopek ustavljen (drugi odstavek 481. člena), se lahko pritožijo vsi, ki imajo pravico do
pritožbe zoper sodbo (365. člen), in sicer v osmih dneh po
prejemu sodbe oziroma sklepa.
(2) Zagovornik, državni tožilec, zakonec, krvni sorodnik
v ravni vrsti, posvojitelj, skrbnik, brat, sestra in rejnik se smejo
pritožiti v mladoletnikovo korist tudi proti njegovi volji.
(3) Pritožba zoper sklep, s katerim je mladoletniku izrečen
vzgojni ukrep, ki se prestaja v zavodu, zadrži njegovo izvršitev, če sodišče v soglasju z mladoletnikovimi starši in po
zaslišanju mladoletnika ne odloči drugače.
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(4) Na sejo senata sodišča druge stopnje (376. člen) povabi
sodišče mladoletnika samo, če predsednik senata ali senat
spozna, da bi bila njegova navzočnost koristna.
484. člen
(1) Senat sodišča druge stopnje sme spremeniti odločbo
sodišča prve stopnje in izreči mladoletniku hujši ukrep, samo
če je tako predlagano v pritožbi.
(2) Če z odločbo sodišča prve stopnje ni bila izrečena kazen
mladoletniškega zapora, denarna kazen ali zavodski ukrep,
sme senat sodišča druge stopnje izreči to kazen oziroma ta
ukrep samo, če opravi obravnavo. Daljši mladoletniški zapor,
višjo denarno kazen ali hujši zavodski ukrep od onega, ki je bil
izrečen z odločbo sodišča prve stopnje, sme izreči senat
sodišča druge stopnje tudi na seji.
485. člen
Zahteva za varstvo zakonitosti se sme vložiti tako v primeru,
če je bil s sodno odločbo prekršen zakon, kakor tudi v primeru, če je bila za mladoletnika nepravilno uporabljena kazen
ali kakšen vzgojni ukrep.
486. člen
Določbe o obnovi kazenskega postopka, dokončanega
s pravnomočno sodbo, se uporabljajo smiselno tudi za
obnovo postopka, končanega s pravnomočnim sklepom
o uporabi vzgojnega ukrepa.
7. Nadzorstvo sodišča nad Izvajanjem ukrepov
487. člen
(1) Uprava zavoda, v katerem se izvršuje vzgojni ukrep proti
mladoletniku, mora vsakih šest mesecev poročati sodišču, ki
je izreklo vzgojni ukrep, o mladoletnikovem obnašanju. Sodnik za mladoletnike tega sodišča lahko tudi sam obiskuje
mladoletnike v zavodu.
(2) Sodnik za mladoletnike si sme po organu socialnega
varstva preskrbeti obvestila o izvrševanju drugih vzgojnih
ukrepov, sme pa odrediti tudi, naj to opravi določen strokovni
delavec (socialni delavec, defektolog in drugi), če je tak pri
sodišču. Organ socialnega varstva mora najmanj vsakih šest
mesecev poročati sodišču, ki je izreklo vzgojni ukrep o poteku
izvajanja izrečenega vzgojnega ukrepa.
8. Ustavitev izvrševanja in sprememba odločbe o vzgojnih
ukrepih
488. člen
(1) Kadar so izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon za spremembo odločbe o izrečenem vzgojnem ukrepu, odloči o tem
sodišče, ki je na prvi stopnji izdalo sklep o vzgojnem ukrepu,
če samo spozna, da je to potrebno, ali če to predlaga državni
tožilec, upravnik zavoda ali organ socialnega varstva, ki mu je
zaupano nadzorstvo nad mladoletnikom.
(2) Preden sodišče izda odločbo, zasliši državnega tožilca,
mladoletnika, njegovega roditelja ali skrbnika ali druge
osebe, poleg tega pa zahteva potrebna poročila od zavoda,
v katerem mladoletnik prestaja zavodski ukrep, od organa
socialnega varstva ali od drugih organov in ustanov.
(3) Po prvem in drugem odstavku tega člena ravna sodišče
tudi, kadar odloča o ustavitvi izvrševanja vzgojnega ukrepa.
(4) O ustavitvi ali spremembi vzgojnega ukrepa odloča senat
za mladoletnike.
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TRETJI DEL
POSEBNI POSTOPKI
XXVIII. poglavje
POSTOPEK ZA UPORABO VARNOSTNIH UKREPOVi.
ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI IN ZA
POGOJNE OBSODBE
489. člen

(1) Če je obdolženec storil kaznivo dejanje v nepr^'®^
stanju, predlaga državni tožilec sodišču, naj izreče ot»
psihiatrično zdravljenje in varstvo takega storilca v zdra*
nem zavodu oziroma obvezno psihiatrično zdravljenje
na prostosti, če so za tak varnostni ukrep podani p
določeni v 64. in 65. členu kazenskega zakonika
<ri
Slovenije.
Ive
(2) Obdolženec, zoper katerega je odrejen prip°f. s6JJ ^
postopkom za uporabo varnostnega ukrepa namesti v "T <
zen zdravstveni zavod.
(3) Ko je podan predlog iz prvega odstavka tega člena, iff
obdolženec imeti zagovornika.
»h
tej

490. člen

zdrJ®
(1) O varnostnem ukrepu obveznega psihiatričnega z°'^
nja in varstva v zdravstvenem zavodu ali obveznega P® aVin0
nega zdravljenja na prostosti odloči po glavni od<*
sodišče, ki je pristojno za sojenje na prvi stopnji.
k |fti
(2) Poleg oseb, ki morajo biti povabljene na ,9|avn°
navo, se povabijo kot izvedenci tudi zdravniki zve J
zdravstvenega zavoda, kateremu je bilo zaupano
ino izv<
l ~? (ij
alede
orištevnosti. Obdolženec se povaD.
glede obdolženčeve prištevnosti.
povibra'r
njegovo stanje tako, da je lahko navzoč pri glavni o!
O glavni obravnavi je treba obvestiti obdolženčevega -zaK"
in njegove starše oziroma skrbnika, glede na okoliscl !)■
tudi druge bližnje sorodnike.
»n
(ji ^r|
(3) Če sodišče na podlagi izvedenih dokazov ugotovi.. ^
obdolženec storil določeno kaznivo dejanje in da i® ^
storitvi kaznivega dejanja neprišteven, odloči po zas'
povabljenih na podlagi izvida in mnenja izvedencev, ^
mu izreče varnostni ukrep obveznega psihiatričnega
zo -i^,
nja in varstva v zdravstvenem zavodu oziroma obv .(ios
psihiatričnega zdravljenja na prostosti. Pri odločanjiv^ nj,
katerega teh varnostnih ukrepov naj izreče, sodišče ni *»■
na predlog državnega tožilca.
-.Ml
(4) Sodišče ustavi postopek za uporabo varnostnega "j Jj
če spozna, da za uporabo varnostnega ukrepa niso
pogoji, ali če državni tožilec na glavni obravnavi u (9
predlog za izrek varnostnega ukrepa
(5) Zoper sklep sodišča se smejo v osmih dneh po
prejemu pritožiti vsi tisti, ki imajo pravico do pritožb«
sodbo (365. člen), razen oškodovanca.

iillj
(6) Če se državni tožilec v primeru iz četrtega odsta^
^
b
člena, ko je bil obdolženec navzoč na glavni ° v', 05i !<0r
odpove pravici do pritožbe, sme takoj, najpozneje pa 0, ^ r
dneh od dneva, ko se je odpovedal pravici do pritožb <»h
obtožnico oziroma obtožni predlog.
h
491. člen

^ l)
Varnostni ukrepi iz prvega odstavka 489. člena tega zajj^j
Jfli
smejo izreči tudi, kadar državni tožilec na glavni op (J %
spremeni vloženo obtožnico oziroma obtožni predl°»
v
da predlaga, naj se izrečejo omenjeni ukrepi.
porot6

492. člen
stan 'Zlkće sodiSće kazen osebi, ki je storila kaznivo dejanje
udi v "'s,veno zmanjšane prištevnosti, izreče z isto sodbo
Stni ukre
arstv°
P obveznega psihiatričnega zdravljenja in
av

,l " , zdravstvenem zavodu, če ugotovi, da so za to podani
jonski P090)i
p- • --•
W,T*64' ć,en kazenskega zakonika Republike
enije).
493. člen
favni
, "omočna odločba, s katero je izrečen varnostni ukrep
ern?
Psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstve»ost stiodu oz'rorna obveznega psihiatričnega zdravljenja na
dl0j° (490- in 492. člen), se pošlje sodišču, ki je pristojno
eHHi (Vri 0 odvzemu poslovne sposobnosti. Odločba se spočel
Ofganu socialnega varstva.
avs"
494. člen
tan^k40, ki 'e na P™' stopnji izreklo storilcu varnostni
tane11 zne9a psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdrav«1 'o«® }, zavodu ali obveznega psihiatričnega zdravljenja na
4 °st|. sprejema vse ponovne odločitve glede trajanja in
e
Puh'rianSloveni
'a ukreP0a iz ura in 65- člena kazenskega zakonika
%neja zavoda
i P°
dni dolžnosti
ali na predlog zdravter
na podlagi
mnenja zdravnikov.
iata'<?«i,ve iz Prejšnjega odstavka sprejme sodišče na seji
liil ® !®esti odstavek 25. člena). O seji se obvestita državni
6
za ov
10
ietn
9 ornik.
odločitvijo
zasliši storilca,
Potrebno
in čePred
njegovo
stanjesodišče
to dopušča.
,g' 3) v n
^""fliarv varn
°pku ponovnega odločanja glede trajanja ali spre'gf "0r» i"neti storilec
ostnega
ukrepa iz prvega odstavka tega člena
zagovornika.
i) k
36 »oteka 8otl
'^e odredi odpust neprištevnega storilca zaradi
roka iz
aH lika rPub,
tretjega odstavka 64. člena kazenskega zako'ke Slovenije, obvesti o tem sodišče, ki je pri)(i)JojnQ od
(iem, '°čati o pridržanju oseb v psihiatričnem zdravstve^ 'avodu.
w
495. člen
n»
') 01 1 ali bo
j6nja »[D
uporabilo varnostni ukrep obveznega zdravh0lik0V
«<i^H
in narkomanov, odloči sodišče, ko si prej) udi o,te " 'n rnnenje izvedencev. Izvedenec se mora izjaviti
jj
m, ali je zdravljenje obdolženca mogoče.
b
i1 %\ierav,
"° Pri izreku pogojne obsodbe obdolžencu nalof "'avli n,e 'en'e na prostosti, ta pa se ni začel zdraviti ali je
t loatj l? samovoljno opustil, sme sodišče po uradni dolž"oral rtnaa Podlog
zavoda, v katerem se je zdravil ali bi se
0}j|ca jCe Y'ti. 'n P° zaslišanju obdolženca ter državnega
W
'
je
tekel
postopek
na njegovo zahtevo, preklicati
, 80'no obsodbo.

ustavi izvrševanje varnostnega ukrepa iz prvega
k je a tega člena, če zdravljenje ni več potrebno oziroma
"»toniL eke' r°k iz četrtega odstavka 66. člena kazenskega
j
'ka Republike Slovenije.
ji
496. člen

«.1) pr
11»t| ®dm®ti, ki se po kazenskem zakonu smejo ali morajo
nj'a vzamejo tudi tedaj, kadar se kazenski postopek ne
levtf 80dl30
katero
se obdolženec spozna za krivega, če
0 da 'bis bi
a
" uPOra
bljeni zaalikaznivo
)o koristi splošne
varnosti
razlogi dejanje
morale. ali če to
S ben
C0Pe
sklep
izda organ,
predoziroma
katerimustavljen.
je tekel
n®
k takrat,
ko oje tem
bil postopek
končan

„ 5®P° odvzemu predmetov iz prvega odstavka tega člena
j% a
tudi, če v sodbi, s katero je bil obtoženec spozkrivega, manjka taka odločba.
valeč

(4) Overjen prepis odločbe o odvzemu predmetov se vroči
lastniku predmetov, če je ta znan.
(5) Zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega člena
ima lastnik predmetov pravico pritožbe, če misli, da za odvzem predmetov ni zakonske podlage. Če sklepa iz drugega
odstavka tega člena ni izdalo sodišče, odloči o pritožbi senat
(šesti odstavek 25. člena) sodišča, ki bi bilo pristojno za
sojenje na prvi stopnji.
497. člen
(1) Premoženjska korist, ki je bila dosežena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, se ugotavlja v kazenskem postopku po
uradni dolžnosti.
(2) Sodišče in drugi organi, pred katerimi teče kazenski postopek, morajo med postopkom zbirati dokaze in raziskovati
okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi.
(3) Če uveljavlja oškodovanec premoženjskopravni zahtevek,
naj se mu vrnejo stvari, ki so bile pridobljene s kaznivim
dejanjem, oziroma znesek, ki ustreza njihovi vrednosti, se
ugotavlja premoženjska korist samo v tistem delu, ki ni zajet
s premoženjskopravnim zahtevkom.
498. člen
(1) Kadar pride v poštev odvzem premoženjske koristi drugemu prejemniku koristi (96. člena in 98. člen kazenskega
zakonika Republike Slovenije), ga je treba povabiti zaradi
zaslišanja v predhodnem postopku in na glavni obravnavi. Za
pravno osebo se povabi njen predstavnik. V vabilu ga je treba
opozoriti, da bo postopek izveden tudi brez njegove navzočnosti.
(2) Predstavnik pravne osebe se zasliši na glavi obravnavi za
obdolžencem. Enako se ravna tudi glede drugega prejemnika
koristi, če ni bil povabljen kot priča.
(3) Prejemnik koristi ter predstavnik pravne osebe imata
v zvezi z ugotavljanjem premoženjske koristi pravico predlagati dokaze in z dovoljenjem predsednika senata postavljati
vprašanja obdolžencu, pričam in izvedencem.
(4) Izključitev javnosti glavne obravnave ne velja za prejemnika koristi in predstavnika pravne osebe.
(5) Če sodišče šele med glavno obravnavo ugotovi, da pride
v poštev odvzem premoženjske koristi, prekine glavno obravnavo in povabi prejemnika koristi oziroma predstavnika
pravne osebe.
499. člen
Sodišče odmeri znesek premoženjske koristi po prostem preudarku, če bi bilo njeno ugotavljanje zvezano z nesorazmernimi težavami ali če bi se zaradi tega postopek preveč zavlekel.
500. člen
Kadar prihaja v poštev odvzem premoženjske koristi, odredi
sodišče po uradni dolžnosti po določbah, ki veljajo za izvršilni
postopek, začasno zavarovame zahtevka. V takem primeru
veljata smiselno drugi in tretj odstavek 108. člena tega zakona.
501. člen
(1) Odvzem premoženjske koristi sme izreči sodišče v sodbi,
s katero spozna obtoženca za krivega, v sklepu o sodnem
opominu ali v sklepu o vzgojnem ukrepu ter v sklepu, s katerim izreče varnostni ukrep iz 64. in 65. člena kazenskega
zakonika Republike Slovenije.
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(2) V izreku sodbe ali sklepa navede sodišče, kateri predmet
oziroma kolikšen denarni znesek se odvzame. V upravičenih
primerih sme sodišče dovoliti obročno plačilo premoženjske
koristi, pri čemer določi rok plačila in višino obrokov.
(3) Overjen prepis sodbe oziroma sklepa se vroči tudi prejemniku koristi ter predstavniku pravne osebe, če je sodišče
izreklo odvzem premoženjske koristi prejemniku koristi ali
pravni osebi.
502. člen
Pravna oseba in prejemnik koristi iz 498. člena tega zakona
lahko zahtevata obnovo kazenskega postopka glede odločbe
o odvzemu premoženjske koristi.
503. člen
Drugi in tretji odstavek 366. člena ter 374. in 378. člen tega
zakona se uporabljajo smiselno glede pritožbe zoper odločbo
o odvzemu premoženjske koristi.
504. člen
(1) Če je v pogojni obsodbi določeno, da bo kazen izrečena,
če obsojenec ne vrne premoženjske koristi, ne povrne škode
ali ne izpolni kakšne druge obveznosti, obsojenec pa v določenem roku tega ne stori, izvede sodišče, ki je sodilo na prvi
stopnji, postopek za preklic pogojne obsodbe na predlog
upravičenega tožilca ali oškodovanca, lahko pa tudi po uradni
dolžnosti.
,
(2) Sodnik, ki je za to določen, zasliši obsojenca, če je dosegljiv, in opravi potrebne poizvedbe, da ugotovi dejstva in zbere
dokaze, ki so pomembni za odločitev, nakar pošlje spise
senatu (šesti odstavek 25. člena).
(3) Nato razpiše predsednik senata sejo senata in obvesti
o njej tožilca, obsojenca in oškodovanca. Če stranke in oškodovanec, ki so bili v redu obveščeni, ne pridejo, ni to ovira, da
senat ne bi imel seje.
(4) Če sodišče ugotovi, da obsojenec ni izpolnil obveznosti, ki
mu je bila naložena s sodbo, izda sodbo, s katero pogojno
obsodbo prekliče in izreče kazen ali določi nov rok za izpolnitev obveznosti, ali pa odpravi ta pogoj. Če pa spozna, da ni
podlage za nobeno od teh odločb, ustavi s sklepom postopek
za preklic pogojne obsodbe.
505. člen
Če ni v tem poglavju določeno drugače, se glede postopka za
uporabo varnostnih ukrepov, za odvzem premoženjske koristi
in za postopek za preklic pogojne obsodbe uporabljajo smiselno druge določbe tega zakona.

•d
teče morda zoper obsojenca kazenski postopek zare<^ o.
kaznivo dejanje, ki ga je storil pred pretekom roka, P
odi
nega za izbris obsodbe.
»ga
'F
U
507. člen

(1) Če ministrstvo za pravosodje ne izda odločbe o ®
obsodbe, sme obsojenec zahtevati, naj se ugotovi. To I
obsodba po zakonu izbrisana.
P
tel
(2) Če ministrstvo za pravosodje v tridesetih dneh po P' t
ne izda odločbe, lahko obsojenec zahteva, naj izda sojj^ op
je izreklo sodbo na prvi stopnji, sklep o izbrisu ol
(3) O taki zahtevi odloča sodišče po zaslišanju
tožilca, če je tekel postopek na njegovo zahtevo.

.i
hia
"s

508. člen
Če pogojna obsodba ni preklicana niti po enem letu, ^
pretekla preizkusna doba, izda sodišče, ki je sodilo"
stopnji, sklep, s katerim ugotovi njen izbris. Ta sklep |Q|
obsojencu, državnemu tožilcu, če je tekel postopek " -M
govo zahtevo in ministrstvu za pravosodje.
N
509. člen
(1) Postopek za izbris obsodbe na podlagi sodne
(104. člen kazenskega zakonika Republike Slov« iar
uvede na obsojenčevo prošnjo.
itOP'
(2) Prošnja se vloži pri sodišču, ki je sodilo na prv' s'
(3) Sodnik, ki je za to določen, preizkusi najprej, ali j®1 Pj
čas, ki se zahteva po zakonu, nato pa opravi potre05o
vedbe in ugotovi dejstva, na katera se sklicuje p'
zbere dokaze o vseh okoliščinah, ki so pomembne i
ločbo.

*a
(4) Sodišče lahko zahteva o obsojenčevem obnašanj1^
čilo od organa za notranje zadeve, na katerega od^
obsojenec prebival po prestani kazni, lahko pa zani
poročilo tudi od uprave zavoda, v katerem je obsojen®
prestal.
(5) Po poizvedbah in zaslišanju državnega tožilca,
postopek na njegovo zahtevo, pošlje sodnik spise z
ženim predlogom senatu (šesti odstavek 25. člena)-

(6) Zoper odločbo sodišča o prošnji za izbris obs1
tio
lahko pritožita prosilec in državni tožilec.
5^
(7) Če sodišče zavrne prošnjo zato, ker obsojenec . p
obnašanjem ni zaslužil izbrisa obsodbe, sme obsojen
JS,
viti prošnjo po preteku dveh let, odkar je sklep 0
prošnje postal pravnomočen.
«ir
510. člen

XXIX. p o g I a v | e
POSTOPEK ZA ODLOČBO O IZBRISU OBSODBE IN O PRENEHANJU VARNOSTNIH UKREPOV IN PRAVNIH POSLEDIC
OBSODBE
506. člen
(1) Če se obsodba po zakonu izbriše s pretekom določenega
časa in s pogojem, da obsojenec v tem času ne stori novega
kaznivega dejanja (103. člen kazenskega zakonika Republike
Slovenije) izda po uradni dolžnosti odločbo o izbrisu obsodbe
ministrstvo za pravosodje.
(2) Preden se izda odločba o izbrisu obsodbe, se opravijo
potrebne poizvedbe, zlasti pa se zberejo podatki o tem, ali ne
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V potrdilu, ki se daje na podlagi kazenske evidence^
za uveljavljanje njihovih pravic, se izbrisana obsodb® 't
omenjati.
511. člen
rti
(1) Postopek za prenehanje varnostnih ukrepov P.a(i Do,
opravljanja poklica in odvzema vozniškega dovoljeni ^ ^
odstavek 67. in peti odstavek 68. člena kazenskega i t j
Republike Slovenije) in za prenehanje pravne P ^
obsodbe (tretji odstavek 101. člena kazenskegas „
Republike Slovenije) se uvede na obsojenčevo pf° '
vloži pri sodišču, ki je sodilo na prvi stopnji.
%
1
P
*
$
(2) Sodnik, ki je za to določen, preizkusi najprej, 0<re
čas, ki se zahteva po zakonu, nato pa opravi P
-jK*
vedbe in ugotovi dejstva, na katera se sklicuje P'° ^
poroti

'dokaze o vseh okoliščinah, ki so pomembne za odW o.
«
lahko zahteva o obsojenčevem obnašanju poročilo
sana za notranje zadeve, na katerega območju je obsoPrebival po prestani, odpuščeni ali zastarani glavni
k° .P3 zahteva tako poročilo tudi od zavoda, v kate°bsojenec prestal kazen.
I In
I Poizvedbah in po zaslišanju državnega tožilca, če je
Postopek na njegovo zahtevo, pošlje sodnik spise
odstavek 25. člena).
°*enim predlogom senatu (šesti odstav
l(t
! Sc8kl0p
8

sena,a se lahko

pritožita državni tožilec in

j ! ie obsojenčeva prošnja zavrnjena, ni dovoljena nova
3s preden ne preteče eno leto od pravnomočnosti
katerim je bila prejšnja prošnja zavrnjena.

Po 9 I a v j
K2a

uL!
IBEh

e

mednarodno pravno pomoč in izvršipogodb v
kazenskopravnih
512. člen

iak^na
kazenskopravna pomoč se daje po določbah
K
°na, če ni z mednarodno pogodbo določeno dru-

513. člen
%
»vah"'® dornačih sodišč za pravno pomoč v kazenskih
D«*?® Pošiljajo tujim organom po diplomatski poti. Na
,. C|n se nnftiiiain domačim sodiščem prošnje tujih orgapomoč.
Plinih primerih se lahko prošnje za pravno pomoč
Po ministrstvu za notranje zadeve, če velja vzajem514. člen
t Si
nj a rstvo za zunanje zadeve pošlje prošnjo tujega
Pravno pomoč ministrstvu za pravosodje, ta pa jo
6 v Pos|
«,at opek okrožnemu sodišču, na katerega območju
Li ali,!'■soočiti
ki mu je
vročiti kako
pisanje,
ki ga je
treba
alitreba
na katerega
območju
je treba
opraviti
ar
ugo preiskovalno dejanje.
»J^ehh
|2 drugega odstavka 513. člena tega zakona
M
°snjo sodišču ministrstvo za notranje zadeve.
tj^P'ienosti ejanja, za katero prosi tuji organ, in
njegove izvršitve odloči sodišče po domačih pred2Pa

P^šnja tiče kaznivega dejanja, za katero po doma'h ni dovoljena izročitev, zahteva sodišče od miniPravosodje mnenje, ali naj prošnji ugodi ali ne.

515. člen
] Ho a6a
\ ^ s sodišča smejo ugoditi prošnji tujega organa,
j i |,, ® zahteva izvršitev kazenske sodbe tujega sodišča,
$
določeno z mednarodno pogodbo ali če velja
JNe
'Orn
'z prejšnjega odstavka izvrši domače sodišče
a t j'io sodbo glede sankcije, ki jo je izreklo tuje
"]iLlk
. da izreče sankcijo po kazenski zakonodaji
® Slovenije.
J/^a/ec

(3) Pristojno sodišče izda sodbo v senatu iz šestega odstavka
25. člena tega zakona. O seji senata se obvestita državni
tožilec in zagovornik.
(4) Krajevna pristojnost sodišča se določi po zadnjem stalnem
prebivališču obsojenca v Republiki Sloveniji, če pa obsojenec
ni imel stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se določi
po rojstnem kraju. Če obsojenec ni imel stalnega prebivališča
in ni bil rojen v Republiki Sloveniji, določi vrhovno sodišče
eno od stvarno pristojnih sodišč, pred katerim se bo izvedel
postopek.
(5) V izrek sodbe iz tretjega odstavka tega člena vnese sodišče
celoten izrek in ime sodišča iz tuje sodbe in izreče sankcijo.
V obrazložitvi sodbe navede sodišče razloge, ki jih je upoštevalo pri izreku sankcije.
(6) Zoper sodbo se lahko pritožijo državni tožilec, obsojenec
in njegov zagovornik.
(7) Če poda tuj državljan, ki ga je obsodilo domače sodišče, ali
oseba, pooblaščena s pogodbo, pri sodišču prve stopnje
prošnjo, naj obsojenec prestaja kazen v svoji državi, sme
sodišče ugoditi tej prošji, če je tako določeno z mednarodno
pogodbo ali če velja vzajemnost.
516. člen
Kadar gre za kazniva dejanja ponarejanja denarja in spravljanja ponarejenega denarja v obtok, neupravičenega izdelovanja, predelovanja in prodaje mamil in strupov, trgovine
z belim blagom, izdelovanja in širjenja pornografskega gradiva ali za kakšno drugo kaznivo dejanje, glede katerega je po
mednarodnih pogodbah dogovorjena centralizacija podatkov, mora organ, pred katerim teče kazenski postopek, brez
odlašanja poslati ministrstvu za notranje zadeve podatke
o kaznivem dejanju in storilcu, sodišče prve stopnje pa tudi
pravnomočno sodbo.
517. člen
(1) Če je na ozemlju Republike Slovenije storil kaznivo dejanje
tujec, ki ima stalno prebivališče v tuji državi, se smejo tej
državi mimo pogojev iz 520. člena tega zakona odstopiti vsi
kazenski spisi za kazenski pregon in sojenje, če tuja država
temu ne nasprotuje.
(2) Preden je izdan sklep o preiskavi, odloča o odstopu pristojni državni tožilec. Med preiskavo odloča o tem na predlog
državnega tožilca preiskovalni sodnik, do začetka glavne
obravnave pa senat (šesti odstavek 25. člena), tudi za zadeve
iz pristojnosti okrajnega sodišča.
(3) Odstop kazenskih spisov se sme dovoliti za kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen zapora do desetih let, kot
tudi za kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa.
(4) Ni dovoljen odstop kazenskih spisov, če je oškodovanec
državljan Republike Slovenije, ki temu nasprotuje, razen če je
dano zavarovanje za uveljavitev njegovega premoženjskopravnega zahtevka.
(5) Če je obdolženec v priporu, se od tuje države po najkrajši
poti zahteva, naj v petnajstih dneh sporoči, ali prevzema
pregon.
518. člen
(1) Zahteva tuje države, naj se v Republiki Sloveniji prevzame
pregon državljana Republike Slovenije ali osebe, ki ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveriji, zaradi kaznivega dejanja,
storjenega v tujini, se pošlje s spisi pristojnemu državnemu
tožilcu, na katerega cbtnočju ima ta oseba stalno prebivališče.
(2) Če je pri pristojnem organu tuje države podan premoženj131

skopravni zahtevek, se ravna, kot da bi bil ta zahtevek podan
pri pristojnem sodišču.

522. člen

(3) O zavrnitvi prevzema kazenskega pregona in o pravnomočni odločbi, izdani v kazenskem postopku, se obvesti tuja
država, ki je poslala zahtevo.

(1) Ministrstvo za zunanje zadeve pošlje prošnjo za izro'1
tujca po ministrstvu za pravosodje preiskovalnemu sodit ^
sodišča, na katerega območju tujec prebiva ali na kate" 0;
območju se najde.
)(j

XXXI. poglavje

(2) Če se ne ve za stalno ali začasno prebivališče W pr,
katerega izročitev se zahteva, se najprej ugotovi njw„|
prebivališče po organu za notranje zadeve.
Dbv

POSTOPEK ZA IZROČITEV OBDOLŽENCEV IN OBSOJENCEV
519. člen
Če ni v mednarodni pogodbi določeno drugače, se zahteva in
opravlja izročitev obdolžencev in obsojencev po določbah
tega zakona.
520. člen
Pogoji za izročitev so:
1) da tisti, katerega izročitev se zahteva, ni državljan Republike Slovenije;
2) da dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, ni bilo
storjeno na ozemlju Republike Slovenije, zoper njo ali njenega državljana;
3) da je dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, kaznivo
dejanje tako po domačem zakonu, kakor po zakonu države,
v kateri je bilo storjeno;
4) da po domačem zakonu ni zastaral kazenski pregon ali ni
zastarala izvršitev kazni, preden je bil tujec priprt ali zaslišan
kot obdolženec;
5) da tujec, katerega izročitev se zahteva, ni bil zaradi istega
dejanja od domačega sodišča že obsojen ali ni bil za isto
dejanje od domačega sodišča pravnomočno oproščen ali je
bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen ali
je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena; ali da ni
zoper tujca v Republiki Sloveniji zaradi istega proti Republiki
Sloveniji storjenega dejanja uveden kazenski postopek, če pa
je uveden postopek zaradi dejanja, storjenega proti državljanu Republike Slovenije, da je dano zavarovanje za Uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka oškodovanca;
6) da je ugotovljena istovetnost tistega, katerega izročitev se
zahteva;
7) da je dovolj dokazov za utemeljenost suma, da je tujec,
katerega izročitev se zahteva, storil določeno kaznivo dejanje,
ali da obstaja o tem pravnomočna sodba.
521. člen
(1) Postopek za izročitev obdolženega ali obsojenega tujca se
uvede na prošnjo tuje države.
(2) Prošnja za izročitev se poda po diplomatski poti.
(3) Prošnji za izročitev se morajo priložiti:
1) sredstva za ugotovitev istovetnosti obdolženca oziroma
obsojenca (natančen opis, fotografije, prstni odtisi in pod.);
2) potrdilo ali drugi podatki o tujčevem državljanstvu;
3) obtožnica ali sodba ali odločba o priporu ali kakšen drug
akt, ki je enak tej odločbi, v izvirniku ali overjenem prepisu.
V njih mora biti navedeno: ime in priimek tistega, katerega
izročitev se zahteva, in drugi podatki, ki so potrebni za ugotovitev njegove istovetnosti, opis dejanja, zakonska označba
kaznivega dejanja in dokazi za utemeljenost suma;
4) izpisek iz besedila kazenskega zakona tuje države, ki naj se
uporabi ali ki je bil uporabljen proti obdolžencu zaradi dejanja, ki je povod za zahtevano izročitev; če je bilo dejanje
storjeno na območju kakšne tretje države, pa tudi izpisek iz
besedila kazenskega zakona te države.
(4) Če so prošnja in priloge sestavljene v tujem jeziku, mora
biti priložen tudi overjen prevod v slovenskem jeziku.
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(3) Če prošnja ustreza pogojem iz prejšnjega členafe,s
in j
razlogi za pripor iz 199. člena tega zakona, izda P *°l
sodnik nalog, da se tujec pripre, oziroma stori druge uk™
da se zagotovi njegova navzočnost, razen če je že iz **
prošnje očitno, da izročitev ni dopustna.
(4) Ko preiskovalni sodnik ugotovi tujčevo istovetnost '
brez odlašanja naznani, zakaj in na podlagi katerih 3
se zahteva njegova izročitev; nato pa zahteva od njefl
navede, kar ima povedati v svoj zagovor.

(5) O zaslišanju in zagovoru se napravi zapisnik. Prei? "yi>ni
sodnik pouči tujca, da si sme vzeti zagovornika, ali 1^
postavi po uradni dolžnosti, če gre za kaznivo deja "
katero je obramba po tem zakonu obvezna, ali če je
tujca odrejen pripor.
523. člen

Mii
(1) V nujnih primerih, ko je nevarno, da bi tujec pobegni'®
skril, sme organ za notranje zadeve na prošnjo
tujega organa, ne glede na to, na kakšen način je P1
tujcu vzeti prostost. V prošnji je treba navesti Poda'
ugotovitev tujčeve istovetnosti, naravo in označbo kazfl
dejanja, številko odločbe ter datum, kraj in naslov j
organa, ki je odredil pripor, in izjavo, da bo izročitev z
toir
šena po redni poti.

(2) Organ za notranje zadeve mora tujca, kateremus Je,( 'o;
prostost, brez odlašanja odpeljati k preiskovalnemu °s ia
pristojnega sodišča, da ga zasliši. Če preiskovalni ya
zoper tujca odredi pripor, poroča o tem ministrstvu za
nje zadeve.

(3) Preiskovalni sodnik izpusti tujca, če prenehajo razjojj
pripor ali če se ne poda prošnja za izročitev v roku, ki 9Zi8L
določil, upoštevajoč pri tem oddaljenost države, ki
vu
izročitev; ta rok ne sme biti daljši kot tri mesece odr0dn® [>'9 a\
je bil tujec priprt. Ta rok se sporoči tuji državi. Na P fl 1
države sme senat pristojnega sodišča v opravičenih P Nvi
podaljšati rok največ za dva meseca.

(4) Če se predpisana prošnja poda v danem roku 1
preiskovalni sodnik po tretjem in četrtem odstavku pr®' »o
^5
člena.
%
524. člen
%
olt
(1) Po zaslišanju državnega tožilca in zagovornika .p
preiskovalni sodnik po potrebi še druga poizvedovalni^
nja, da se ugotovi, ali so podani pogoji za izročite%
oziroma za izročitev predmetov, na katerih ali s kal®'
storil kaznivo dejanje, če so mu bili vzeti.
(2) Po opravljenem poizvedovanju pošlje preiskovalni jJ ^
poizvedovalne spise s svojim mnenjem senatu (šesti o" k,.
25. člena).

(3) Če teče zoper tujca, katerega izročitev se zatfffl
^
domačem sodišču kazenski postopek zaradi istega a1 1 ^ ^ ■
nega drugega kaznivega dejanja, navede preiskovaln ^
to v spisih.
525. člen
(1) Če senat okrožnega sodišča spozna, da niso iz^|j«
zakonski pogoji za izročitev, izda sklep, da se Pr0"
poroči

so^j
*avrne
- Tastopnje,
sklep pošlje
sodišče po
uradni dolžnooaišču
druge
ki po to
zaslišanju
državnega
tožilca
Sf P Potrdi, razveljavi ali spremeni.
^ ie tujec priprt, sme senat sodišča prve stopnje odločiti,
Jčitvj10 V priporu do pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi
t

Uj?lrVn°m°čni sklep, s katerim se zavrne izročitev, se pošlje
"strstvu za pravosodje ministrstvu za zunanje zadeve,
es
ti o tem tujo državo.

državljan je ta oseba; če ta država ne zahteva izročitve, prošnji
države, na katerem ozemlju je bilo kaznivo dejanje storjeno;
če je bilo dejanje storjeno na ozemlju več držav ali če se ne ve,
kje je bilo storjeno, pa prošnji države, ki je prva zahtevala
izročitev.
(2) Če zahteva izročitev iste osebe več tujih držav zaradi
raznih kaznivih dejanj, se da prednost prošnji tiste države,
katere državljan je ta oseba; če ta država ne zahteva izročitve,
prošnji države, na katere ozemlju je bilo storjeno najhujše
kaznivo dejanje; če so dejanja enako huda, pa prošnji države,
ki je prva zahtevala izročitev.

526. člen
I Iokrožnega sodišča spozna, da so izpolnjeni zakonI za izročitev (520. člen), ugotovi to s sklepom. Zoper
ima tujec pravico pritožbe na sodišče druge stopnje.
527. člen
6 dru e
'*1 irisk'
obtujca,
pritožbi
spozna,
so izpolnjeni
ski pogoji9 zastopnje
izročitev
oziroma
če da
zoper
tak sklep
>3
Drvo
,.i_i ' pritožba, se zadeva
I
■Jjjt"u P^e stopnje ni vložena
pošlje
*a pravosodje, ki nato odloči o izročitvi.

532. člen
(1) Če teče zoper nekoga, ki je v tuji državi, v Republiki
Sloveniji kazenski postopek ali če ga je domače sodišče
kaznovalo, lahko vloži minister za pravosodje prošnjo za
njegovo izročitev.
(2) Prošnja se pošlje tuji državi po diplomatski poti; priložijo
se ji listine in podatki iz 521. člena tega zakona.
533. člen

528. člen
2a

2'oiiar
Pravosodje
izda tudi
odločbo,
s katero
%i a" ne dovoli.
Lahko izda
odločbo,
da se izročitev
izročitev
,e a ker
i tevaradi
9
'
teče
zoper
tujca,
katerega
izročitev se
pri d
Snen dru °mačem
sodišču kazenski postopek zaradi
G
■J «n i?n
9
ga
kaznivega
v
Republiki Sloveniji. dejanja ali ker prestaja tujec
'®[?r za pravosodje ne dovoli izročitve tujca, če uživa ta
io ar S'over>ij' pravico pribežališča ali če gre za polii J'' v°jaško kaznivo dejanje. Izročitev lahko zavrne, če
31
ana univa dejanja, za katera je v domačem zakonu pred6n za ra
0cJ
do treh
let, ali leta.
če je tuje sodišče izreklo
V2ema P°
prostosti
do enega

(1) Če je nevarnost, da bi tisti, katerega izročitev se zahteva,
pobegnil ali se skril, lahko zahteva minister za pravosodje, še
preden ravna po prejšnjem členu, naj se zoper njega ukrene,
kar je potrebno, da se pripre.
(2) V prošnji za začasen pripor je treba posebej navesti
podatke o istovetnosti zahtevane osebe, naravo in označbo
kaznivega dejanja, številko odločbe ter datum, kraj in naslov
organa, ki je odredil pripor, oziroma podatke o pravnomočnosti sodbe in pa izjavo, da bo izročitev zahtevana po redni poti.

1

529. člen
tli y
'' 0s
s katero dovoli izročitev tujca, navede minister
o ua ^ °dje:
" live atU'ec ne sme preganjati zaradi kakšnega drugega
dj s® dejanja,
storjenega pred izročitvijo;
njv0 ?°Per njega ne sme izvršiti kazen za kakšno drugo
"a dejanj storjeno pred izročitvijo;
sil0 16*oper njega ne sme uporabiti hujša kazen od tiste, na
- obsojen;
pregon zaradi
!niVg® ane sme izročiti kakšni tretji državi v pre<
te.J dejanja, ki ga je storil, preden je bila dovoljena
I, !e ®a9.0rnenjenih pogojev lahko postavi minister za pravoJ
Vročitev tudi druge pogoje.

534. člen
(1) Če se zahtevana oseba izroči, se sme kazensko preganjati
oziroma kazen izvršiti samo za kaznivo dejanje, za katero je
bila dovoljena izročitev.
(2) Če je bila taka oseba pravnomočno obsojena od domačega sodišča tudi za druga pred izročitvijo storjena kazniva
dejanja, za katera izročitev ni bila dovoljena, se smiselno
uporabijo določbe 405. člena tega zakona.
(3) Če je izročitev dovoljena z določenimi pogoji glede vrste
ali višine kazni, ki se sme izreči oziroma izvršiti, in s temi
pogoji sprejeta, je sodišče pri izrekanju kazni vezano na te
pogoje. Če pa gre za izvršitev že izrečene kazni, spremeni
sodišče, ki je sodilo na zadnji stopnji, sodbo in prilagodi
izrečeno kazen pogojem izročitve.
(4) Če je bila izročena oseba v tuji državi priprta zaradi
kaznivega dejanja, zaradi katerega je bila izročena, se ji čas,
ki ga je prebila v priporu, všteje v kazen.

530. člen
i'Oai,
i)Vj Po

s katero je odločeno o izročitvi, se sporoči tuji
diplomatski poti.

^ Odi
s
lil
katero se dovoli izročitev, se pošlje ministrstvu
pf Hj ?nie zadeve, ki odredi, da se tujec odpelje do meje, kjer
govorjenem kraju izroči organom tuje države, ki je
izročitev.
i

531. člen

,jl Všteva
izročitev iste osebe več tujih držav zaradi istega
qa
dejanja, se da prednost prošnji države, katere
e

^a/ec

535. člen
(1) Če zahteva izročitev tuja država od druge tuje države,
zahtevano osebo pa bi bilo treba prepeljati čez ozemlje Republike Slovenije, sme na prošnjo prizadete tuje države to dovoliti minister za pravosodje s pogojem, da ne gre za državljana
Republike Slovenije in ne za izročitev zaradi političnega ali
vojaškega kaznivega dejanja.
(2) Prošnja za prevoz osebe čez ozemlje Republike Slovenije
mora obsegati vse podatke iz 521. člena tega zakona.
(3) Če velja vzajemnost, obremenjujejo stroški za prevoz
osebe čez ozemlje Republike Slovenije proračun.
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XXXII. poglavje
POSTOPEK ZA POVRNITEV ŠKODE, REHABILITACIJO IN
UVELJAVITEV DRUGIH PRAVIC OSEB, KI SO BILE NEUPRAVIČENO OBSOJENE ALI JIM JE BILA NEUTEMELJENO
VZETA PROSTOST
536. člen
(1) Pravico do povrnitve škode zaradi neupravičene obsodbe
ima tisti, ki mu je bila pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali je bil spoznan za krivega, pa mu je bila odpuščena
kazen, pozneje pa je bil v zvezi z izrednim pravnim sredstvom
novi postopek pravnomočno ustavljen ali je bil s pravnomočno sodbo oproščen obtožbe ali je bila obtožba zoper
njega zavrnjena ali je bila s pravnomočnim sklepom obtožnica zavržena, razen v primerih:
1) če je bil postopek ustavljen ali sodba, s katero je bila
obtožba zavrnjena, izrečena zaradi tega, ker je v novem
postopku oškodovanec kot tožilec oziroma zasebni tožilec
odstopil od pregona ali ker je oškodovanec umaknil predlog,
do odstopa oziroma umika pa je prišlo po sporazumu z obdolžencem;
2) če je bila s sklepom v novem postopku obtožnica zavržena
zaradi tega, ker sodišče ni bilo pristojno, upravičeni tožilec pa
je začel pregon pred pristojnim sodiščem.
(2) Obsojenec nima pravice do povrnitve škode, če je s svojim
krivim priznanjem ali kako drugače namenoma povzročil
svojo obsodbo, razen če je bil v to prisiljen.
(3) Pri obsodbi za kazniva dejanja v steku se pravica do
povrnitve škode lahko nanaša tudi na posamezna kazniva
dejanja, glede katerih so izpolnjeni pogoji za priznanje odškodnine.
537. člen
(1) Pravica do povrnitve škode zastara v treh letih od pravnomočnosti sodbe, s katero je bil obdolženec na prvi stopnji
oproščen obtožbe ali s katero je bila obtožba zavrnjena,
oziroma v treh letih od pravnomočnosti sklepa, s katerim je
bila obtožnica zavržena ali postopek na prvi stopnji ustavljen;
če je na pritožbo odločalo višje sodišče, pa v treh letih od
prejema njegove odločbe.
(2) Preden vloži pri sodišču tožbo za povrnitev škode, se mora
oškodovanec s svojo zahtevo obrniti na ministrstvo za pravosodje, da se z njim sporazume o obstoju škode ter o vrsti in
višini odškodnine.
(3) V primeru iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena je
mogoče odločiti o zahtevi le, če upravičeni tožilec ni začel
pregona pred pristojnim sodiščem v treh mesecih od prejema
pravnomočnega sklepa. Če začne upravičeni tožilec pregon
pred pristojnim sodiščem po preteku tega roka, se postopek
za povrnitev škode prekine, dokler se ne konča kazenski
postopek.
538. člen
(1) Če zahtevi za povrnitev škode ni ugodeno ali če ministrstvo za pravosodje in oškodovanec ne dosežeta sporazuma
v treh mesecih od njene vložitve, sme vložiti oškodovanec pri
pristojnem sodišču tožbo za povrnitev škode, če je bil dosežen sporazum le glede dela zahtevka, sme vložiti tožbo glede
ostanka.
(2) Dokler traja postopek iz prejšnjega odstavka, ne teče
zastaranje iz prvega odstavka 537. člena tega zakona.
(3) Tožba za povrnitev škode se vloži zoper Republiko Slovenijo.
539. člen
(1) Dediči podedujejo samo oškodovančevo pravico do povrnitve premoženjske škode. Če je oškodovanec že vložil zahte134

vek, morejo dediči nadaljevati postopek le v mejah njego" ira\
prejšnjega odškodninskega zahtevka.
Mi
. fikc
(2) Dediči oškodovanca lahko po njegovi smrti nadalje
postopek za povrnitev škode oziroma lahko začno p?sl0'
če je oškodovanec umrl, preden je potekel zastaralni f°"
da bi se bil zahtevku odpovedal.
»se
ler
540. člen
Pis
(1) Pravico do povrnitve škode ima tudi:
^ jjjf
1 1
1) kdor je bil v priporu, ni pa bil uveden zoper njega M * j «
postopek ali je bila s pravnomočnim sklepom obtožnica Ov
žena, ali pa je bil postopek ustavljen, ali je bil s pravn0iW" luj
sodbo oproščen obtožbe, ali je bila obtožba zavrnjen^ ,
2) kdor je prestajal prostostno kazen, v zvezi z obnovoaK
skega postopka ali z zahtevo za varstvo zakonitosti Pei
bila izrečena krajša prostostna kazen, kot jo je že p' !
mu je bila izrečena kazenska sankcija, ki ni bila v oi,dvz«, .
prostosti, ali je bil spoznan za krivega, pa mu je bila w,9
»s
čena kazen;
3) komur je bila zaradi napake ali nezakonitega dela Ojjj
tli
r
neutemeljeno vzeta prostost ali je bil dalj pridržan v p ™
ali v zavodu za prestajanje kazni ali ukrepa;
.j4) kdor je prebil v priporu dalj časa, kot traja zap° ]H
in
katerega je bil obsojen.

(2) Tisti, ki mu je bila brez zakonskega razloga vzeta r
po 156. členu tega zakona, ima pravico do povrnitve šk° j «li
zoper njega ni bil odrejen pripor in mu čas, kolikor mul^ 't
vzeta prostost, ni bil vštet v kazen, izrečeno za kaznivo"
ali za prekršek.

(3) Do povrnitve škode nima pravice, kdor je s svoji"1
Ijenim ravnanjem povzročil, da mu je bila vzeta r416
|gn*j'
V primerih iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega 1 l?t
izključena pravica do povrnitve škode tudi, če so bile p
okoliščine iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 536. člena ,

(4) V postopku za povrnitev škode v primerih
drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo o°T'at
tega poglavja.
541. člen
5)
vH®
(1) Če je bil primer, na katerega se nanaša neupra '
obsodba ali neutemeljen odvzem prostosti neke osebe.zaP,
zan v sredstvu javnega obveščanja in je bilo s tem pfj .
njeno dobro ime, objavi sodišče na njeno zahtevo v ?i0{ 0(
ali drugem sredstvu javnega obveščanja sporočilo o od'
iz katere izhaja neupravičenost prejšnje obsodbe oZ'
u
neutemeljenost odvzema prostosti. Če primer ni bil Prl0L
v sredstvu javnega obveščanja, pošlje na zahtevo te
tako sporočilo njenemu delodajalcu. Po obsojenčevi
imajo to pravico njegov zakonec oziroma oseba, s k?'
živel v zunajzakonski skupnosti, otroci, starši, bratje in
A
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka je dopustna, tudi če" L
zahtevana povrnitev škode.
(3) Neodvisno od pogojev, ki so določeni v 536. členU1"
zakona, je zahteva iz prvega odstavka tega člena doP J
tudi v primeru, ko je bila v zvezi z izrednim pravnim sred'z .
spremenjena pravna kvalifikacija dejanja, če je bilo 'u
pravne kvalifikacije v prejšnji sodbi huje prizadejano
ime obsojenca.
(4) Zahtevo iz prvega, drugega in tretjega odstavka te9a .)|!
je treba podati v šestih mesecih (prvi odstavek 537.0
sodišču, ki je v kazenskem postopku sodilo na P "
O njej odloča senat (šesti odstavek 25. člena). Pri od'
o zahtevi se smiselno uporabljajo drugi in tretji odstav «
člena in tretji odstavek 540. člena tega zakona.
542. člen

jl

Sodišče, ki je v kazenskem postopku sodilo na pp*'
izda po uradni dolžnosti sklep, s katerim razveljavi vp
poročiJ

' Wfiene obsodbe v kazenski evidenci. Sklep pošlje ministr1
O la^vcijavijciiciii
razveljavljenem vpisu se ne smejo
k:. za kpravosodje.
avuouujc. v-/
*omur dajati podatki iz kazenske evidence.
543. člen
®ba, kateri je bil dovoljen pregled in prepis spisov (127.
rt), ki se nanašajo na neupravičeno obsodbo ali na neute3s en odvzem prostosti, ne sme uporabiti podatkov iz teh
76°v3 na tak način, da bi bilo to škodljivo za rehabilitacijo
j®, !) , proti kateremu je tekel kazenski postopek. Predsed■sodišča je dolžan na to opozoriti osebo, ki je dobila
*°ljenje za pregled, in se to proti njenemu podpisu zaznali na spisu.
544. člen
JjOsebi, ki ji je zaradi neopravičene obsodbe ali neutemeljej°.a odvzema prostosti prenehalo delovno razmerje ali lastf [im avarovanca socialnega zavarovanja, se prizna delovna
ipd .^"^zavarovalna
doba, kot da bi bila delala tisti čas, ki ga
°radi neopravičene obsodbe ali neutemeljenega odvzema
i j? ,'i izgubila. V to dobo se všteje tudi čas nezaposlenosti,
to«e 6 'e Pr'®'° zaradi neupravičene obsodbe ali neuteme9a odvzema prostosti, če se to ni zgodilo po njeni krivdi.
(|fri vsakem odločanju o pravici, na katero vpliva dolžina
el 0^ne oziroma zavarovalne dobe, upošteva pristojni organ
,jj °' Priznano po prejšnjem odstavku.
ijn. or9an iz prejšnjega odstavka ne upošteva dobe, prizdo Bva ^
P^sm odstavku tega člena, lahko oškodovanec zahst igQi nai sodišče iz prvega odstavka 538. člena tega zakona
in
V c a mu e ta as
zakonu
'' ' ki ne
' priznava
' P°priznane
priznan.
Tožba
se vloži
)i'°D6°'Organ,
dobe
in zoper
Republiko
®riijo.
') Na zahtevo organa, pri katerem se pravica iz drugega
ivka tega člena uveljavlja, se izplača iz proračunskih
ater®9a Fte
Publike
Slovenije
predpisani
prispevek
čas, za
je bila
po prvem
odstavku
tega člena
doba za
priznana.
fl»yavar
°valna
Ce,

doba, priznana po prvem odstavku tega člena,
°ti všteva v pokojninsko dobo.

p,

(4) Odredba za tiralico, ki jo izda sodišče ali upravnik zavoda,
se pošlje organom za notranje zadeve v izvršitev.
(5) Organi za notranje zadeve vodijo evidenco izdanih tiralic.
Podatki o osebah, zoper katere je bila odrejena tiralica, se iz
evidence zbrišejo, brž ko pristojni organ tiralico prekliče.
547. člen
(1) Če so potrebni podatki o posameznih predmetih, ki so
v zvezi s kaznivim dejanjem, ali če je treba take predmete
najti, posebno pa, če je to potrebno, da se ugotovi istovetnost
najdenega neznanega trupla, se odredi razpis razglasa,
v katerem se zahteva, naj se podatki ali sporočila pošljejo
organu, ki vodi postopek.
(2) Organi za notranje zadeve smejo objavljati tudi fotografije
trupel in pogrešanih, če so razlogi za sum, da je smrt oziroma
izginotje posledica kaznivega dejanja.
548. člen
Organ, ki je odredil tiralico ali razglas, ju mora takoj preklicati,
ko se izsledi iskana oseba ali najde predmet, ko zastara
kazenski pregon ali izvršitev kazni ali ko se pokažejo drugi
razlogi, zaradi katerih tiralica oziroma razglas nista več potrebna.
549. člen
(1) Tiralico in razglas razpiše ministrstvo za notranje zadeve.
(2) Za obveščanje javnosti o tiralici ali razglasu se smejo
uporabljati tudi sredstva javnega obveščanja.
(3) Če je verjetno, da je tisti, za katerim je odrejena tiralica,
v tujini, sme ministrstvo za notranje zadeve razpisati tudi
mednarodno tiralico.
(4) Na prošnjo tujega organa sme ministrstvo za notranje
zadeve razpisati tiralico tudi za nekoga, za katerega se sumi,
da je v Republiki Sloveniji, če da tuji organ v prošnji izjavo, da
bo zahteval njegovo izročitev, če bo najden.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za primere, ko organi za notranje zadeve razpišejo iskanje oseb ali
stvari.

o"*Xl||. Poglavje
Air,°PEK ZA IZDAJO TIRALICE IN RAZGLASA
545. člen
Sft
i^dar ene ve za stalno a" začasno prebivališče obdolženca,
fcd Qr ' '° po določbah tega zakona nujno, zahteva sodišče
^f 9anov za notranje zadeve, naj obdolženca poiščejo in
°oijo sodišču njegov naslov.
C
546. člen
r
bh
,, ' alica se sme odrediti, če je obdolženec, zoper katerega
<*en kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, za
|Ar0
i, tj-L se storilec preganja po uradni dolžnosti in za katero je
. onu predpisana
dveh ali wo^
več lot
let, na begu
idr Ji .Onu
nra^niptnt kazen
l/afon zapora
vonnra Huoh
honn in
obdolženec privede, ali sklep, da
iJ^ana
odredba, da sei obdolži
ri
® Pre,
!)'t, .
palico odredi sodišče, pred katerim teče kazenski poTi ca se
'!av0t)
odredi tudi v primeru, če obdolženec pobegne
Hij
a, v katerem prestaja kazen, ne glede na njeno višino,
f
Or, i j7 Pobegne iz zavoda, v katerem prestaja zavodski ukrep,.
' ®riiti ^ezan z odvzemom prostosti. Odredbo izda v takem
^^^upravnik zavoda.
r

°tevalec

XXXIV. p o g I a v | e
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
550. člen
(1) Za kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po
določilih kazenskega zakonika Republike Slovenije na predlog, začne rok iz prvega odstavka 52. člena tega zakona teči
od dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Kazenski postopek za kazn'va dejanja, ki so se pred uveljavitvijo tega zakona preganjala do uradni dolžnosti ali na
zasebno tožbo, po uveljavitvi tega zakona pa na predlog, se
vodi po predpisih, ki so se uporabljali pred uveljavitvijo
zakona, če je bila do dneva uveljavitve vložena obtožba.
(3) Če se po uveljavitvi tega zakona v zvezi z rednim ali
izrednim pravnim sredstvom razveljavi sodba ali dovoli
obnova kazenskega postopka za kaznivo dejanje, ki se po
uveljavitvi zakona preganja na predlog, velja zasebna tožba za
predlog upravičenca, za nadaljevanje postopka za kaznivo
dejanje, ki se je pred uveljavitvijo zakona preganjalo po
uradni dolžnosti, pa je potreben predlog. Rok za podajo
predloga teče od dneva, ko je bil upravičenec obveščen
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o razveljavitvi sodbe oziroma dovolitvi obnove kazenskega
postopka.
551. člen
Predpise o povrnitvi stroškov kazenskega postopka iz 98.
člena ter predpise o vodenju kazenske evidence in evidence
izrečenih vzgojnih ukrepov mladoletnikom iz 134. člena tega
zakona, minister za pravosodje izda v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
552. člen
Ministrstvo za pravosodje v roku šestih mesecev po uveljavitvi
tega zakona iz kazenske evidence izbriše vse obsodbe, za
katere so izpolnjeni pogoji za zakonsko rehabilitacijo (506.
člen).
553. člen
Ministrstvo za pravosodje prevzame od ministrstva za notranje zadeve kazensko evidenco v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
554. člen
(1) O zahtevi za obnovo kazenskega postopka zoper sodbo
vojaškega sodišča, ki je bilo pristojno za območje Republike
Slovenije, ki je postala pravnomočna pred 25. junijem 1991,
odloča sodišče prve stopnje, ki bi bilo po določbah tega
zakona pristojno za sojenje na prvi stopnji.
(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi
glede postopkov, predpisanih v XXIX. in XXXII. poglavju tega
zakona.
555. člen
Za odločanje o obnovi kazenskega postopka v zadevah,
v katerih je pred 1. januarjem 1954 na prvi stopnji sodilo
Vrhovno sodišče LR Slovenije, je pristojno sodišče, ki bi bilo
po določbah tega zakona pristojno za sojenje na prvi stopnji.
556. člen
Za obsojenca, ki je bil do uveljavitve tega zakona pravnomočno obsojen v nenavzočnosti na podlagi določbe tretjega
in četrtega odstavka 300. člena Zakona o kazenskem
postopku (Uradni list SFRJ, štev. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/
90), se lahko kazenski postopek obnovi pod pogoji določenimi v 410. členu navedenega zakona.

557. člen

Ne glede na rok iz tretjega odstavka 419. člena tega zakon
smejo obsojenec, zagovornik in osebe iz drugega odsta«[
365. člena tega zakona zoper sodno odločbo, ki je post*
pravnomočna pred uveljavitivijo tega zakona, in zoper so® (
postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo, vloijier
zahtevo za varstvo zakonitosti v roku dveh let po uveljavi11
tega zakona.
558. člen
Zoper sodbo vojaškega sodišča, ki je bilo pristojno r
območje Republike Slovenije, ki je postala pravnomočna P *L
25. junijem 1991, se sme, po določbah tega zakona, v|<w51
zahteva za varstvo zakonitosti in zahteva za izredno omili'
kazni.
559. člen

Če do uveljavitve tega zakona ni bilo odločeno o obsojen01 ti
zahtevi za izreden preizkus pravnomočne sodbe, se °!ioc
zahtevi odloči po določbah tega zakona o zahtevi za vai^ m,
zakonitosti.
560. člen
k
Osebam, ki so bile neupravičeno obsojene pred 1. janua'j?J'v
1954 in katere zaradi preteka roka iz prvega odstavka
člena tega zakona ne bi mogle uveljavljati pravice do P°VcL
tve škode, ta pravica zastara v treh letih od dneva, ko za
veljati ta zakon.
561. člen

Pravico do povrnitve škode po 536. členu tega zakona 0
tudi tisti, ki je prestajal prostostno kazen v zvezi z zahtev
' wb
izreden preizkus pravnomočne sodbe, pa mu je bila izre !j?'"J
krajša prostostna kazen, kot jo je že prestal, ali mu i®. jj*
. «
izrečena kazenska sankcija, ki ni bila v odvzemu prostosti' 'Pol
je bil spoznan za krivega, pa mu je bila odpuščena kaze"- iii(
dru
tod
£62. člen

Pravice in dolžnosti, ki jih ima po tem zakonu predse'! 9
sodišča, razen po 189. in 211. členu, ima glede kaznivih o®'8 jy
iz pristojnosti okrajnega sodišča predstojnik tega sodiš'
1,
Sfl/
iiic
563. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Slov®J1
preneha uporabljati zakon o kazenskem postopku (Uradu "]%(i
SFRJ, štev. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90).
Si
S
564. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1995.
to
%

S
i
%,
%

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji 8.10.1993
obravnaval predlog zakona o kazenskem postopku in ga
v predloženem besedilu v prvi obravnavi sprejel. Hkrati je
Državni zbor sprejel določena stališča in sklepe, ki naj jih
predlagatelj upošteva pri pripravi besedila predloga zakona
za drugo obravnavo. S temi stališči in sklepi je predlagatelju
naloženo, da naj:
- upošteva, da je v kazenskem postopku treba kot temeljno
načelo sprejeti načelo kontradiktornosti. Sprejetje tega
načela pa terja uskladitev celotnega zakona takemu izhodiščnemu načelu. Zato je potrebno vse določbe zakona na novo
pregledati in prilagoditi temu izhodišču. Pred tem predlog ne
more biti predložen v drugo obravnavo;
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- upošteva, da je v kazenskem postopku potrebno
roke, v katerih smejo ali morajo biti opravljena posan"
5
procesna dejanja;
- upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in
zadeve in upoštevajoč dvomesečni»vacatio legis« terp°vlj^
nost zakonodajnih faz s kazenskim zakonikomi ustrezno
i
P' J
goditi določbe o uveljavitvi zakona v 560. členu;
if
- poenotiti navajanje upravnih organov vezano na pris^JN
za posamezna področja in ne na njihovo trenutno organ'1 v
sko ureditev;
- v besedilu upošteva variante v drugem odstavku 7. ^ V
poroče*8'

J>rvem odstavku 195. člena, v 413. členu in v drugem
glavicu 433. člena ter variantna dodatka v drugem odstavku
*■ člena v sedmem odstavku 509. člena;
"e upošteva variante v petem odstavku 201. člena;
'Pri varianti v 19. členu upošteva le prvi odstavek variante ter
'itiu ustrezno prilagodi oziroma zaostri kriterije v varianti
'56 členu (v 156. a in 156. b členu);
dopolni prvi odstavek 354. člena tako, da se izključi zakon0
domnevo obtoženčeve begosumnosti in naj se odločitev
m
Pusti senatu;
■Pohodnih določbah kazenskega postopka je potrebno
Saditi določili:
se po uradni dolžnosti izvrši revizija vseh takoimenovaj? Političnih
procesov (kazniva dejanja zoper ustavni red in
na
J? i sovražne propagande), vseh sodb, izrečenih po
* P°"u o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko
čast (Uradni list SNOS in NVS, št. 7/81 - 1945) ter
itrfj■ • ki so jih izrekla vojaška sodišča ne glede na sedaj
wno obnovitvene razloge;
a
se takoj odredi začasen suspenz sodnikov, tožilcev in
"9'h uradnih oseb, ki so sodelovali v takih procesih, če bi
jzija prišla do ugotovitve, da so bili obsojenci žrtve krivične

j.

:emPo,m določbi 549. in 553. člena tako, da se vsem Sloven^oziroma tujim državljanom slovenskega rodu omogoči
obnovo postopka.
a

9atelj zakona je vsa navedena stališča in sklepe Državo »i 3'bora temeljito proučil in na njihovi podlagi pripravil
g tega zakona za drugo obravnavo. Hkrati je predlagav
Upo
&teval tudi določene pripombe, ki so jih na predlog
a v
i, jpoi!rl P™' obravnavi dali pravosodni organi, Komisija za
in d ! slstem Državnega sveta, Pravna fakulteta v Ljubljani
flton ' ^ Predlogu tega zakona so zato oblikovane nekatere
tufjjne zakonske rešitve, zaradi novih določb pa je izvršena
Ptenumeracija posameznih členov.
1

s
d^ ktališči in sklepi Državnega zbora je stališče,

ki se nanaša
jw 8n°ntradiktornost kazenskega postopka, načelnega
celotno vsebino
' |(q, a, saj
ca i zadeva
vaWaua /»fl/nfnn
i/cohin.n zakona
7attnn:i in l/v bistvu
hifttvu tudi
Nfr®?'
Preden podamo prikaz pripomb, ki jih je in
C, zakona.
So n na6in Predlagatelj upošteval pri pripravi zakona za
Hln v Uravnavo, želi predlagatelj zakona dati uvodno pojaszvezi s kontradiktornostjo kazenskega postopka,
n,.. 0n
\'1r)*Z odajno ureditev kazenskega postopka v posameznih
'ligl . h vpliva vrsta dejavnikov kot so: ustavna ureditev, orgaorganov odkrivanja, pregona in sojenja, razširjenost
L
kazenska materialna zakonodaja, stopnja razvila države in nenazadnje tudi iskustva prakse ter tradicija.
» v državah parlametnarnih demokracij zakonodajna
(j
kazenskega postopka ni tako poenotena, kot to velja
% \ tera druga pravna področja (na primer gospodarsko
I),, ®'' čeprav se sčasoma zmanjšujejo razlike med anglosaC kontradiktornim postopkom in evropskim kontinental- kazenskim postopkom takoimenovanega mešanega tipa.
Jona značilnost čistega kontradiktornoga kazenskega
V, aca
ie' da so vse tri funkcije glavnih procesnih subjek%a e ln- obdolženca in sodišča, torej funkcija pregona,
"m^
sojenja strogo ločene. Kazenski postopek se
Ua kot spor dveh povsem enakopravnih strank pred pasivi^^odiščem. Pri mešanem tipu kazenskega postopka pa
ti ~°dišče aktivno vlogo pri ugotavljanju dejanskega stanja
V *ern ugotavljanja resnice. Ločitev funkcij pregona
C«» in sojenja v mešanem tipu kazenskega postopka ni
w %uan izpeljana, predvsem zaradi ugotavljanja resnice ter
^ ia interesov obdolženca. Čisti kontradiktorni posto! 0rn°g°ča večjo nepristranskost sodišča, mešani tip
ipfi' V>Pka pa zagotavlja v večji meri pravilno in pravično
^r,-° °dločitev - da je obdolženec obsojen samo za tisto,
S« deiar>sko storil. Vsak model kazenskega postopka ima
9) L Prednosti in slabe strani. Za nobenega ni mogoče reči,
,j/ nBjboljši oziroma edino primeren.
^^5* valeč

Veljavni zakon o kazenskem postopku iz leta 1977, ki se
v Republiki Sloveniji uporablja kot republiški predpis, med
temeljnimi načeli sicer nima načela kontradiktornosti
postopka. Toda to ne pomeni, da ta zakon nima elementov
kontradiktornosti postopka. Nasprotno v teku celotnega
kazenskega postopka: v preiskavi, na glavni obravnavi in
v postopku o pravnih sredstvih so vsebovani zelo močni
elementi, ki so značilni za čisti konkradiktorni postopek. Kontradiktornost postopka se odraža v številnih zakonskih rešitvah kot so: kazenski postopek se ne začenja po uradni
dolžnosti, ampak le na zahtevo tožilca. Sodišče mora postopek ustaviti, če tožilec to zahtevo umakne. Pri obsodbi je
sodišče vezano na obtožbo in je ne sme prekoračiti. Tožilec in
obdolženec sta izenačena glede dajanja dokaznih predlogov
in sodelovanja pri izvajanju posameznih preiskovalnih dejanj
oziroma izvedbi dokazov. Obe stranki imata pravico odgovoriti na trditve nasprotne stranke ter jih pobijati z ustreznimi
pravnimi sredstvi (pritožba, odgovor na pritožbo, ugovor
zoper obtožnico itd.).
Predlog zakona o kazenskem postopku, ki je bil predložen
v prvo obravnavo, je vseboval v primerjavi z ureditvijo po
veljavnem zakonu, tudi nekatere nove elemente, ki vplivajo na
večjo enakopravnost strank in s tem tudi na večjo kontradiktornost postopka. To so naprimer določbe, da ima zagovornik
pravico pregledati spise in zbrane dokaze še pred prvim
zaslišanjem obdolženca, da ni cenzure glede kontaktiranja
zagovornika s priprtim obdolžencem, da sta tožilec in obdolženec v bistvu izenačena glede vlaganja zahteve za varstvo
zakonitosti in podobno.
Iz sklepa Državnega zbora, da je v kazenskem postopku treba
kot načelo sprejeti načelo kontradiktornosti in celotni zakon
uskladiti s tem načelom, ne izhaja izrecno, da se je Državni
zbor opredelil za takoimenovani čisti kontradiktorni kazenski
postopek po zgledu Velike Britanije, ZDA in drugih držav, ki
imajo anglosaški pravni sistem, za kar so se sicer zavzemali
poslanci, na pobudo katerih je bil sprejet ta sklep Državnega
zbora. Predlagatelj zakona meni, da čistega kontradiktornoga
kazenskega postopka v sedanji fazi ni mogoče sprejeti iz več
razlogov: Predloga zakona o kazenskem postopku, ki je bil
v prvi obravnavi sprejet, ni mogoče spremeniti za drugo
obravnavo v zakon, ki bi temeljil na anglosaškem kontradiktornom postopku, saj gre za dva povsem različna modela
postopka. Čisti kontradiktorni postopek ne temelji na legalitetnem načelu kazenskega pregona, ampak na oportunitetnem načelu (ki omogoča tožilcu, da se z obdolžencem tudi
dogovori, katerega dejanja ga bo obtožil, obdolženec pa
dejanje priznal, zaradi česar v veliki večini primerov sploh ne
pride do sojenja pred porotnim sodiščem). Naš zakon pa
temelji na legalitetnem načelu kazenskega pregona (razen
nekaj izjem), in tudi Državni zbor se je v svojih sklepih izrecno
opredelil za legalitetno načelo kazenskega pregona. V čistem
kontradiktornom kazenskem postopku je izključena procesna
aktivnost sodišča pri ugotavljanju dejanskega stanja; Državni
zbor pa se v svojih sklepih in stališčih ni opredelil proti temu
temeljnemu načelu kazenskega postopka - da je sodišče
dolžno po resnici in popolnoma ugotoviti vsa dejstva, od
katerih je odvisna zakonita odločitev in zato lahko izvaja tudi
take dokaze, ki jih stranke niso predlagale. Čistega kontradiktornoga kazenskega postopka nimamo pri nas niti v civilnem
(pravdnem) postopku, v katerem je država mnogo manj zainteresirana za ugotavljanje resnice, kot to mora veljati za
kazenski postopek, v katerem oržavni tožilec ne zastopa svojih« interesov, ampak interes države ter oškodovanca - žrtve
kaznivega dejanja. Tudi sicer se taka radikalna reforma
kazenske procedure ne da izvršit> v nekem kratkem času. Delo
na povsem novem kazenskem postopku bi zahtevalo zelo
dolgotrajne in znanstvene predpriprave, potrebna bi bila drugačna ureditev zbiranja dokazov za obtožbo, ustanoviti bi bilo
potrebno sodno policijo ali drugo službo, ki bi bila podrejena
državnemu tožilcu (v čistem kontradiktornom postopku ni
preiskave in preiskovalnega sodnika, izjave, ki jo dajo priče
policiji, imajo dokazno vrednost), uvesti bi bilo potrebno
porotno sojenje, spremeniti celotni sistem rednih in izrednih
pravnih sredstev. (Da take reforme ni mogoče izvesti v kratkem času dokazuje primer Italije, kjer je delo na novem
zakonu o kazenskem postopku trajalo več kot deset let). In
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končno tudi konsistentnost našega pravosodnega sistema in
sploh pravnega sistema, ki ga gradimo zaradi naše zgodovinske tradicionalne navezanosti na srednjeevropski prostor,
govorijo proti temu, da bi imeli kazenski postopek urejen
v celoti po anglosaškem zgledu. Ta predlog zakona je še
najbližje ureditvi, kakršno imajo v Avstriji in ZR Nemčiji.
Iz navedenih razlogov se je predlagatelj zakona odločil, da
v predlog zakona o kazenskem postopku za drugo obravnavo
v večji meri vgradi elemente kontradiktornosti, tako da se
v maksimalni možni meri zagotovi enakopravnost tožilca in
obdolženca v celotnem poteku kazenskega postopka - predvsem pa v rednem postopku (pred okrožnim sodiščem),
v katerem se obravnavajo najtežja kazniva dejanja.
Kljub novim kontradiktornim elementom ostaja dolžnost
sodišča, da razvija lastno procesno aktivnost pri ugotavljanju
dejanskega stanja. Tako da ta dodatna kontradiktornost ne
izključuje, temveč le zmanjšuje aktivnost sodišča in s tem
povečuje njegovo večjo nepristranskost.
S tako širitvijo kontradiktornosti bodo poleg dobrih nastale
tudi slabe posledice za kazenski postopek. Postopek bo
nujno počasnejši oziroma daljši, obdolženci pa bodo dejansko v neenakopravnem položaju glede na njihovo premoženjsko stanje. Slednji nevarnosti se zakon skuša vsaj deloma
izogniti s širjenjem obvezne obrambe v vseh primerih, ko bo
vložena obtožnica, torej za kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen zapora nad tri leta. Za popolno uvedbo obvezne
obrambe, torej tudi za zadeve, ki se bodo obravnavale v skrajšanem postopku (pred okrajnim sodiščem), naša država vsaj
zaenkrat finančno ni sposobna.
Najpomembnejši novi elementi kontradiktornosti kazenskega
postopka bodo zahtevali dodatna proračunska sredstva predvsem iz dveh razlogov. Zaradi obvezne obrambe v vseh zadevah iz pristojnosti okrožnega sodišča bo v vseh tistih primerih, ko bo obdolženec oproščen povrnitve stroškov kazenskega postopka, stroške obrambe trpel proračun. Obvezna
navzočnost državnega tožilca pri posameznih preiskovalnih
dejanjih ter na vseh glavnih obravnavah (tudi pred okrajnem
sodiščem) pa bo zahtevala povečanje števila državnih tožilcev. Po zelo približni oceni predlagatelja zakona bo potrebno
na računu obvezne obrambe letno zagotoviti 50 % več sredstev (leta 1992 je bilo v ta namen izplačano 20.382.174 SIT) ter
povečati število državnih tožilcev oziroma pomočnikov za 50,
kar znaša letno cca 150 mio SIT za zagotovitev plač, v tej
oceni pa ni upoštevana razrešitev prostorske problematike, ki
obstaja že pri obstoječi kadrovski zasedbi.
Glede na posamezna stališča Državnega zbora so v predlogu zakona o kazenskem postopku oblikovane sledeče
rešitve:
1. glede načela kontradiktornosti
Skladno z uvodoma navedenim pojasnilom se v predlogu tega
zakona predlagajo številne drugačne zakonske rešitve, katerih namen je zagotoviti večjo kontradiktornost kazenskega
postopka. Najpomembnejše so naslednje:
Načelo kontradiktornosti je vgrajeno med temeljna načela
kazenskega postopka v novi določbi (16. člen), ki poudarja, da
imata obe stranki, to je obdolženec in tožilec v kazenskem
postopku položaj enakopravnih strank. Enakopravnost obeh
strank v kazenskem postopku ni popolna, že iz razloga, ker je
tožilec dolžan obdolžencu dokazovati krivdo, medtem ko
obdolženec ni dolžan dokazovati svoje nedolžnosti. Zato se
v temeljnem načelu tudi poudarja, da ima tožilec dolžnost,
obdolženec pa le pravico navajati dejstva in predlagati
dokaze.
Ker v kazenskem postopku obtožbo praviloma zastopa strokovno kvalificirana oseba, to je državni tožilec, kateremu
dokaze zbirajo organi za notranje zadeve, je načelo enakopravnosti obeh strank v kazenskem postopku dejansko doseženo le ob pogoju, da obdolžencu pri njegovi obrambi
pomaga prava vešča oseba. Zato so v predlogu tega zakona
razširjeni primeri obvezne obrambe (v primerjavi s predlogom
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zakona za prvo obravnavo). V rednem postopku, to f ^
v postopku pred okrožnim sodiščem se predvideva
'
obramba v vseh primerih po vložitvi obtožnice (tretji odsta"t'\
70. člena), kolikor gre za postopek zoper mladoletnika, P* f L
v lazi pripravljalnega postopka, če gre za kaznivo dejanji''
pristojnosti okrožnega sodišča (452. člen). Izjemoma se oS
-lah
tudi v skrajšanem postopku (pred okrajnim sodišče) P u\
zagovornika po uradni dolžnosti (436. člen). Pri temobve
v
logu zakona ostajajajo nespremenjeni primeri
A
obrambe, ko mora obdolženec imeti zagovornika že v p<" ]
skavi oziroma pri prvem zaslišanju (prvi in drugi odstavek \
člena).

Kontradiktornost kazenskega postopka tudi ni možna
navzočnosti tožilca. Zato se v predlogu zakona
obvezna navzočnost tožilca ne samo v rednem postopku^.
glavni obravnavi, ampak tudi pri zaslišanju obdolženca vs L
skavi (prvi odstavek 176. člen) in na glavni obravnavi v L\m
šanem postopku. Prav tako kontradiktornost postopka *
teva, da je v vseh primerih obvezne obrambe pri zasli#"*'^
obdolženca in na glavni obravnavi navzoč zagovornik. V55'L
pa zahteva drugačno ureditev prekinitve in preložitve
obravnave v primeru neudeležbe tožilca in zagovornika
300 in 306) oziroma, kdaj se šteje, da je tožilec odstopH ^ .
kazenskega pregona (drugi odstavek 184. člena).
'

K večji kontradiktornosti postopka že v fazi preiskave 0
pripomogle
določbep glede
oprave P '.1 "
il. preiskovalnih
...tudi spremenjene
rejSk0vainih dej.
meznih
dejanj. q
O vsgh
vseh preiskovalnih
daj*" .".jL
- razen če bi bilo nevarno odlašati - mora pretekov*
sodnik obvestiti obe stranki in zagovornika (peti
176. člena). Preiskovalni sodnik praviloma opravlja
skovalna dejanja, ki jih predlagajo stranke. Preiskovalni s0\
inr\ ne iiiuiu c.aviiiui fjiouiuya iućfiua lit uuraiiiuv oS
v j
izvedbe posameznih dokazov (175. člen). Obdolžencu P n,t pr)
Ija vprašanja najprej tožilec, nato zagovornik in šele na W JL
preiskovalni sodnik (sedmi odstavek 176. člena in šesti od*' L:
vek 225. člena).
L'

Kontradiktornost kazenskega postopka mora priti v nafi'
meri do izraza na glavni obravnavi. Zato je potek
obravnave bistveno spremenjen (členi 319 - 323, 327 in
Obtožni akt ne glede na to, ali ga je vložil državni tožiJ^S
oškodovanec kot tožilec ali zasebni tožilec, vedno PreJ-tožilec in, če obdolženec ne razume obtožnega akta,
mora na razumljiv način obrazložiti tožilec in ne več S0"J
Uvaja se nov institut odgovora na obtožbo. Ta odgovor p* p'
sme predstavljati obtoženčevega zagovora. Zato je vpred'0- „^
zakona določeno, da v odgovoru na obtožbo obramba
zame pravno stališče do obtožbe, obdolženec pa lahko ,
nje in premoženjskopravni zahtevek prizna. Za razliko
dosedanje ureditve, da zasliševanje obtoženca na 9>* ,
obravnavi opravlja predsednik senata, je v predlogu '%
zakona določeno, da mu v primeru, če se obtoženec *
zagovarjati, potem, ko neovirano konča svojo izpoved'' '
postavljajo vprašanja najprej državni tožilec, nato zagovor ^
in druge osebe (oškodovanec in izvedenec) in šele na
Mi
predsednik senata in člani senata. Od odgovora na obtožb0 .
obtoženčevega zagovora je odvisen tudi potek dokazni' ^
postopka na glavni obravnavi. Ker kljub načelu kontradik'" )l/(
nosti postopka v predlogu zakona ostaja dolžnost sodišča, i
mora po resnici in popolnoma ugotoviti vsa dejstva, ki ^
pomembna za izdajo zakonite odločbe, bo sodišče izVn nji te
dokazni postopek tudi v primeru obtoženčevega priZ *$ ?
dejanja, čeprav bo praviloma v tem primeru dokazni postoP ^ ^
krajši, sodišče pa bo po uradni dolžnosti izvajalo doka#0 i
v primeru, če bo obstajal razlog za sum, da gre za izsiljen
lažno priznanje. Glede dokaznega postopka je določeno, j
se praviloma najprej izvajajo dokazi obtožbe, nato dOk*
obrambe in na koncu dokazi, ki jih je sodišče odredilo r 5((
uradni dolžnosti. Tudi pri zasliševanju prič in izveden^ .
postavlja vprašanja naprej stranka, ki je izvedbo dokaza Pr
lagala, nato nasprotna stranka in šele na koncu sodiščePomemben nov element kontradiktornosti kazensk
postopka predstavljajo spremembe glede poteka seje PrlL„o
benega senata (375. člen in 376. člen). O seji je sodišče d? tu
j Ji
obvestiti obe stranki ter omogočiti udeležbo na seji
obtožencu, ki je v priporu. Na ta način sta obe stranki
poročev*

«"jj' ^tožencu pa je omogočena navzočnost pri sojenju tudi
« klopku na drugi stopnji.
i"
i8nem
'E
je spremenjena
433.akta
člena
■ ; ' °a sodnikpostopku
posameznik
po preizkusudoločba
obtožnega
in
r

*lbn'ih*Pre
'Som
obravnave ni več pooblaščen opravljati posarfMof v?^ večjo
'sk°vakontradiktornost
lnih dejanj. Tudi ta
spremembapostopka
ima namen
JSul?
kazenskega
na
ravnav
/(T °^
i v skrajšanem postopku.
tor funkcijo tožilca v kazenskem postopku opravlja
L tožilec, ima le-ta v postopku določene pravice in
oz roma
'
pooblastila kot državni organ. Torej ima
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Državnega zbora glede potrebne
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if Jii)0 '?akazenskega zakonika Republike Slovenije je predaj ' " bi zakon začel veljati s 1.1.1995.
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%PlS stališčem Državnega zbora, »da je v kazenskem
°Pra ?otrebno določiti roka, v katerih smejo ali morajo
\pena posamezna procesna dejanja«, predlagatelj
ta' le naslednje: v kazenskem postopku se opravljajo
\g pr0°cesna dejanja. Nekatera so taka, da se lahko
\ falan™a določiti rok za njihovo opravo. Za vsa ta prov
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obravnavo (na primer roki za končanje preiskave, za vložitev
obtožnice, za razpis glavne obravnave, za vložitev pritožbe in
drugih pravnih sredstev itd.) in ti roki so določeni tudi v predlogu zakona za drugo obravnavo. Določena procesna dejanja
pa so po naravi taka, da jih ni mogoče vnaprej časovno
opredeliti (na primer, v kakšnem roku bi moralo sodišče
zaključiti glavno obravnavo oziroma rešiti posamezno kazensko zadevo). V zvezi s procesnimi roki je potrebno tudi upoštevati, da so procesni roki lahko prekluzivni ali pa zgolj
instrukcijski. Slednji roki veljajo za sodišče (in izjemoma tudi
za državnega tožilca). Predlagatelj tega zakona meni, da bi
bilo nesprejemljivo tudi za sodišče določiti prekluzivne roke
za opravo posameznih procesnih dejanj. Aktualnega problema dolgotrajnih kazenskih postopkov ni mogoče učinkovito reševati samo z določanjem procesnih rokov, temveč na
druge načine, predvsem s popolno zasedbo sistemiziranih
sodniških mest, s stalnim strokovnim usposabljanjem sodnikov ter odpravljanjem vseh drugih številnih objektivnih in
subjektivnih okoliščin, ki vplivajo na dolgotrajnost kazenskih
postopkov. Kolikor gre za zavlačevanje kazenskega postopka,
imajo stranke pravico pritožbe na predsednika sodišča, ki je
dolžan ukreniti vse, kar je potrebno za pospešitev postopka
(189. člen). V smislu predloga zakona o sodniški službi pa bo
mogoče zoper take sodnike tudi disciplinsko ukrepati. Iz
navedenih razlogov ostajajo v predlogu zakona za drugo
obravnavo določbe o procesnih rokih večinoma enake, kot so
že bile v predlogu zakona za prvo obravnavo. Edini novi
procesni rok je določen v drugem odstavku 433. člena, da
mora biti v skrajšanem postopku glavna obravnava razpisana
v enem mesecu. Seveda pa je tudi ta rok samo instrukcijski,
podobno, kot to velja za rok dveh mesecev za razpis glavne
obravnave v rednem postopku (drugi odstavek 284. člena).
Vprašanje revizije vseh takoimenovanih političnih procesov
bo celovito - vključno s procesnimi določbami - urejeno
v posebnem zakonu o popravi krivic. Zato ni potrebe, da bi se
to vprašanje urejalo tudi v prehodnih določbah zakona
o kazenskem postopku. Vendar predlagatelj pri tem opozarja,
da je sklep Državnega zbora glede navajanja dejanj, ki naj bi
se štela za takoimenovane politične procese zelo nepopoln,
ker ne zajema vseh takih dejanj, po drugi strani pa so v tem
sklepu navedena tudi dejanja, ki se po nobenem kriteriju ne bi
smela šteti za politične procese.
V katerih primerih in ob katerih pogojih se lahko odredi
suspenz sodnika, je določeno v veljavnem zakonu o rednih
sodiščih kot tudi v predlogu novega zakona o sodniški službi.
Suspenz sodnika je lahko le individualen in je lahko odrejen le
kot predhodna faza v postopku za njegovo razrešitev. Sodnik
je lahko suspendiran le, če se zoper njega uvede disciplinski
ali kazenski postopek. Razlogi za takšen postopek morajo biti
vnaprej z zakonom določeni in torej ni mogoče z retroaktivno
veljavnostjo določiti dejanja, ki naj bi bila razlog zk suspenz
sodnikov. Podobno velja tudi za državne tožilce. Sklep Državnega zbora na način, kot je formuliran, je, kolikor se nanaša
na sodnike, po oceni predlagatelja tudi v nasprotju z določbami ustave Republike Slovenije kot so: neodvisnost sodnikov (125. člen), prenehanje in odvzem sodniške funkcije (132.
člen), imuniteta sodnikov (134. člen), ter prepoved povratne
veljave pravnih aktov (154. člen). Zato predlagatelj zakona
tega sklepa Državnega zbora ni mogel upoštevati. Ker so bili
sodniki in tožilci tudi v prejšnjem političnem sistemu vezani
na zakone, se, kolikor teh zakonov niso očitno kršili, postavlja
tudi načelno vprašanje, oo kakšnih kriterijih bi se ugotavljalo,
ali je sodnik lahko ali ni brnel ,/porabili določenega zakona.
Vprašanje odgovornost/ sodnikov (in drugih funkcionarjev), ki
so sodili po takrat veljavnih zakonih, se postavlja tudi v drugih
bivših socialističnih drževah. V zvezi s tem vprašanjem je
zanimivo in za pravno državo tudi edino sprejemljivo stališče,
ki ga je sprejelo Vrhovne sodišče Zvezne republike Nemčije.
Po tem stališču je sodnikom iz Vzhodne Nemčije mogoče
soditi za njihove, v času obstoja NDR izrečene sodbe, le
v primeru, če so bile te sodbe samovoljne, torej če je šlo za
ekscesne primere zlorabe takrar veljavnega prava, ali če so
pomenile hudo kršitev temeljnih človekovih pravic.
Predlagatelj zakona ni mogel upoštevati mnenja komisije za
politični sistem Državnega sveta, da določba 154. člena (sedaj
156. člena) ni usklajeno z ustavo, ker da ustava govori le
139

o priporu, ki je v izključni pristojnosti sodišča, ne pozna pa
pravice pridržanja, ki je tudi oblika omejitve svobode in bi
zato pridržanje moralo biti v izključni pristojnosti sodišča. Po
oceni predlagatelja določbe o pridržanju niso v nasprotju
z ustavo (ki ne določa roka v katerem mora biti oseba, ki ji je
odvzeta prostost predana sodišču) in tudi ne v nasprotju
z evropskimi standardi o pooblastilih policijskih organov.
Večina zahodnoevropskih držav ima policijski pripor do treh
dni.
Po določbi 3. točke 5. člena Evropske konvencije o človekovih
pravicah je potrebno tistega, ki mu je odvzeta prostost, takoj
privesti pred sodnika. To določbo Evropsko sodišče za človekove pravice razlaga tako, da je dopusten policijski pripor,
celo do štirih dni, če gre za težja kazniva dejanja.
Predlagatelj zakona ponovno poudarja, da v določenih primerih organi za notranje zadeve ne bi mogli izpolniti svoje
zakonske obveznosti, da zberejo potrebna obvestila in dokaze
o storjenem kaznivem dejanju in storilcu, če jim ne bi bila
dana pravica pridržanja osebe, ki ji je odvzeta prostost. Ker
mora pridržana oseba dobiti pisno odločbo o razlogih pridržanja, zoper katero se lahko pritoži, o pritožbi pa odloča
sodišče, so po oceni predlagatelja dane ustrezne varovalke
pred morebitnimi zlorabami.
Predlagatelj je nekatere določbe predloga zakona po ponovni
preučitvi, pa tudi ob upoštevanju pripomb, ki so bile dane
v času obravnave predloga zakona, spremenil.
V predlogu tega zakona so upoštevane določene pripombe, ki
so jih k predlogu zakona za prvo obravnavo dali Vrhovno
sodišče Republike Slovenije in druga sodišča, Komisija za
politični sistem Državnega sveta in Sestavljeno PTT podjetje
Slovenije. Nekatere drugačne zakonske rešitve se predlagajo
tudi zaradi uskladitve tega zakona s predlogom zakona
o sodiščih (za drugo obravnavo).
Določba drugega odstavka 18. člena je dopolnjena tako, da se
sodna odločba ne sme opirati tudi na tiste dokaze, ki so bili
sicer pridobljeni na legalen način, vendar na podlagi drugega
nedovoljenega dokaza. Ocenjeno je, da brez take dopolnitve
ni mogoče preprečiti morebitnih zlorab pri zbiranju dokazov.
Zato je ustrezno spremenjena tudi določba glede absolutne
bistvene kršitve kazenskega postopka (8. točka prvega
odstavka 369. člena).
Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, storjena s tiskom, po
radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja
bodo obravnavala na prvi stopnji okrožna in ne okrajna
sodišča, ki bi sicer bila pristojna za ta kazniva dejanja glede
na predpisano kazen. Pri teh kaznivih dejanjih gre praviloma
za zelo občutljive zadeve, saj so to dejanja, s katerimi se
posega v človekove temeljne pravice in svoboščine. Zato je
potrebno, da v teh zadevah sodijo izkušeni sodniki. Glede na
tako opredeljeno stvarno pristojnost v zakonu o sodiščih, je
bilo potrebno tudi več določb v zakonu o kazenskem
postopku (prvi odstavek 25. člena, sedmi odstavek 168. člena
itd.) spremeniti tako, da se bodo ta kazniva dejanja obravnavala po določbah rednega in ne skrajšanega postopka. Po
predlogu zakona o sodiščih okrajna sodišča ne bi imela zunaj
obravnavnih senatov. Zato se, iz razloga racionalnosti oziroma hitrejšega dela okrajnih sodišč dajejo sodniku posamezniku širša pooblastila, da lahko opravlja posamezna dejanja,
za katera bi sicer bil pristojen zunaj obravnavni senat okrožnega sodišča (3. točka prvega odstavka 25. člena).
Zaradi zagotovitve večje nepristranskosti sodišča oziroma
sodnikov se predlagajo določene spremembe glede izločitve
sodnikov (člen 40 do 42) tako, da lahko stranke zahtevajo
izločitev sodnika zaradi dvoma v njegovo nepristranskost vse
do konca glavne obravnave (in ne le do začetka glavne obravnave). Sodnik za mladoletnike, ki je vodil pripravljalni postopek, ne more odločati o predlogu za izrek vzgojnega ukrepa
ali kazni mladoletniku. Sodnik, ki je sodil v določeni kazenski
zadevi, ne more v nobenem primeru odločati o obnovi kazenskega postopka v Isti zadevi (tretji odstavek 410. člena).
Enako kot v predlogu kazenskega zakonika Republike Slove140

nije se tudi v predlogu zakona o kazenskem postopki) ' e
osnova za disciplinske denarne kazni ter za odmero P°v^ ,
nine namesto bruto plače v Republiki Sloveniji predlaga <* /'•
plača v gospodarstvu v Republiki Sloveniji. Zato so ustr& ia
spremenjeni minimum in maksimum teh kazni (prvi odS'> °s
77. člena, drugi odstavek 91. člena in 129. člena).

Da bi se odpravili nekateri problemi, ki obstajajo v Pra*s'l "ij
vročanju sodnih pošiljk, se v določbah členov 116 00 £ .
predlagajo delno drugačne rešitve. Pri tem pa prt
meni, da ni mogoče sprejeti predloga Sestavljenega ti II
podjetja, da bi bila že pri prvi neuspeli vročitvi dop",5" '(
nadomestna vročitev vseh sodnih pošiljk, torej tudi tis«"' tva"
katere se zahteva osebna vročitev.
ton
V 134. členu je predlagan nov prvi odstavek, ki y sJ 1!
z zakonom o varstvu osebnih podatkov pooblašča minis^j
J
za pravosodje, kot upravljalca zbirke podatkov - 1(32
u ilc'
za
evidence in evidence izrečenih vzgojnih ukrepov - V
nje, obdelovanje, shranjevanje in posredovanje pod*'3
Vrste osebnih podatkov shranjenih v zbirki pa določa'
prvi in drugi odstavek 105. člena predloga kazenskega1'
nika RS.
Določbe členov 149 do 153, ki se nanašajo na posebne
tivne metode oziroma sredstva delovanja organov za nov
zadeve, ko gre za odkrivanje najtežjih oblik organizira™
kriminala, so spremenjene tako, da je jasneje določeno, * :
pogoji morajo biti izpolnjeni za uporabo posaff6
ukrepov.
S spremembo prvega odstavka 150. člena je razširjena ^
nost odrejanja prisluškovanja v prostorih s tehničnimi
vami na kazniva dejanja, za katera je mogoče odredili v
nadzorstva in snemanja telefonskih pogovorov in drugi"
komuniciranja s tehničnimi sredstvi. Možnost odrejanfi " '
navedenih ukrepov in ukrepa po 2. točki prvega odstavka
člena pa je razširjena še na kazniva dejanja zoper
in mednarodno pravo, za katera je v zakonu predpisana "
zapora petih ali več let.
Povsem novi določbi sta 142. člen in 155. člen. Zakon o
stvu osebnih podatkov določa (prvi odstavek 6. n W
lahko upravljalec zbirke podatkov, brez pisne P m
tistega, na katerega se ti podatki nanašajo, posreduje os
podatke le, če je za to pooblaščen z zakonom. Zato sej
določbo 142. člena daje sodiščem pooblastilo, da
podatke lahko zahtevajo in dobijo za potrebe kaze<].d
postopka (n.pr. zdravstveno dokumentacijo itd.). Po d°
drugega odstavka 61. člena zakona o bankah in hran*
smejo banke podatke o bančnih vlogah sporočiti sa .si
pisno zahtevo, če je zoper lastnika vloge uveden sodni P
pek. Po tej zakonski določbi mora biti kazenski P° Js
zoper obdolženca že uveden, da lahko sodišče zahtevaj
dene podatke od banke. Taka zakonska rešitev ne onT00U
organom odkrivanja, da bi lahko predlagali kot dokazp ^
o bančnih vlogah oseb, za katere obstajajo razlogi Z* <
(indici), da se ukvarjajo z kriminalno dejavnostjo,
sredstva, pridobljena s kaznivimi dejanji, pa nato Woi'/%
roma »operejo» v banki. Zato se z novo določbo predp1',^
pogoji, ob katerih bi preiskovalni sodnik take bančne P°°
lahko zahteval že v fazi predkazenskega postopka.
Zaradi operativnih težav pri izvajanju ogleda kaznivegasl%
nja, v zvezi z vprašanjem, kdaj se šteje, da preiskovalni 6 J j
ne more priti na kraj kaznivega dejanja, je sprem L
določba drugega odstavka 162. člena. Nova dikcija z&,j
organe za notranje zadeve, da o kaznivem dejanju
preiskovalnega sodnika, če ta, kljub obvestilu, ne,
na kraj kaznivega dejanja, pa so pooblaščeni, da sarm
vijo ogled.
Hišna preiskava, razen v primerih iz prvega odstavka ^
člena, se lahko opravi le na podlagi odredbe sodišča■
spremenjena določba petega odstavka 214. člena Pre $
zakona tako, da mora biti pri preiskavi vojaških objekto* ^
pravica pristojnemu vojaškemu starešini, da je navzoč, J
mogoče izvrševanja odredbe sodne oblasti po9°>
s posebnim dovoljenjem vojaškega starešine.
poroteV*'

I Jf tudi določba prvega odstavka 199. člena, s katero je
'Ve?ia kazniva dejanja predviden obvezni pripor, ki pa je
m wHran, saj ga sodišče ne mora odrediti, če oceni, da
" ?'a'° upravičeni razlogi za to, da obtoženec ostane na
0'OSti.
0 1
a
n/?
'* Prve9postopku,
odstavkapredlaga
366. člena
se tudi
.' a v'"rednem
podobna

i
glede
rešitev,sodb,
kot
' skrajšani postopek (četrti odstavek 441. člena): da je
p\ "Mana sodba lahko brez obrazložitve.

487. člena predpisuje nova obveznost za organ socialnega
varstva — da poroča sodišču o tem, kako poteka izvajanje
izrečenega vzgojenga ukrepa.
Evropska konvencija o človekovih pravicah obvezuje države
članice, da izvajajo odločbe Evropskega sodišča za človekove
pravice. Zato se predlagajo zakonske rešitve (414. in 419.
člen), ki bi omogočale vlaganje izrednih pravnih sredstev na
podlagi odločb Evropskega sodišča - po tem, ko bo Republika Slovenija ratificirala to konvencijo.

s

® «Mle/y zakona meni, da glede na funkcijo, ki jo ima
^ m postopku proti mladoletnikom organ socialnega
primerno, da ima ta organ tudi pooblastila, ki jih
or an
utk»Presivni
9 ' Zato sta spremenjeni določbi tretjega
464
Si iT 0c alne
' &aena m drugega odstavka 473. člena tako, da
d >J ' 9 varstva nima več pravice zahtevati uvedbe
lii te lenadalievania postopka proti mladoletniku, če državni
L to/ zahteva uvedbe postopka oziroma predlaga ustavia
ti!
- Hkrati pa se z novo določbo drugega odstavka

Ker po novem zakonu o sodiščih okrajna sodišča ne bodo
imela predsednika ampak predstojnika sodišča, je bilo
potrebno v prehodnih določbah (562. člen) določiti, katera
pooblastila, ki jih ima po tem zakonu predsednik sodišča, bo
imel predstojnik okrajnega sodišča.
Predlog zakona vsebuje tudi vrsto redakcijskih izboljšav besedila posameznih določb.
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Predlog zakona o DRŽAVNEM TOŽILSTVU - EPA 416 - DRUGA
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 70. seji, dne 17. februarja
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
17. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26. 1.
1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 26*
člena poslovnika Državnega zbora Republike slov®!l
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah D rt'
nega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
^
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za P<»
sodje,
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu zaP^
vosodje.

Predlog zakona o državnem tožilstvu
1. poglavje: TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za
katere je tako določeno z zakonom, izvajajo državni tožilci.
Državni tožilec opravlja svoje naloge na podlagi ustave in
zakona.
2. člen

Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madij8 ^
narodna skupnost, poslujejo državna tožilstva tudi v" .,'
skem oziroma madžarskem jeziku, če teče postopaj!,
sodiščem ali drugim državnim organom v tem jezijo
stranka, ki živi na tem območju, v občevanju z °'1
tožilstvom uporablja ta jezik.
7. člen
Navodila za notranje poslovanje državnih tožilstev izd®?
ralni državni tožilec v soglasju z ministrom za pravoso

Državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe ter opravlja
druga procesna dejanja tožilca v kazenskem postopku, kolikor zakon ne določa drugače.

Nadzor nad upravnim poslovanjem državnih tožilstev <4
generalni državni tožilec in ministrstvo za pravosodje

Državni tožilec vlaga predloge za pregon in pravna sredstva
v zadevah prekrškov, če tako določa zakon.

2. poglavje: SPLOŠNA PRISTOJNOST IN POOBLAS';T<

Državni tožilec vlaga procesne akte v civilnih in drugih sodnih
postopkih ter v upravnih postopkih, če tako določa zakon.
3. člen
Funkcija državnega tožilca je trajna.
Državni tožilec je glede pravic, ki izhajajo iz njegovega službenega razmerja z Republiko Slovenijo, izenačen s sodnikom,
kolikor ta zakon ne določa drugače.
4. člen
Državni tožilec opravlja svojo funkcijo pri državnem tožilstvu,
za katero je imenovan, kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno.
5. člen
Organizacijo in splošne pristojnosti državnih tožilstev ureja ta
zakon.
Državna tožilstva so samostojni državni organi: njihov položaj
in medsebojna razmerja ureja ta zakon.
Sredstva in druge pogoje za delo državnih tožilstev zagotavlja
Republika Slovenija.
6. člen
Državna tožilstva poslujejo v slovenskem jeziku.
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8. člen
n
Državni tožilec je v okviru temeljne funkcije vlaganja ir0
jj tu
panja kazenske obtožbe pristojen opravljati vsa 0Pz si »r
dejanja upravičenega tožilca po zakonu o k . u
postopku, sodelovati na narokih in sejah ter ukrenil''
potrebno, da se odkrijejo kazniva dejanja in njihovi sto

V izvrševanju funkcije pregona storilcev kaznivih d0j?!:o
drugih ravnanj, ki so kazniva, državni tožilec sodeluje l ^
odkrivanja, jih usmerja in ukrepa, kar je potrebno1 f
z odkrivanjem dejanj oziroma storilcev, v okviru P' ^
državnega tožilca v predhodnem postopku, ki ji'1
zakon o kazenskem postopku.
9. člen

ki
P0>8%

V civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih
državno tožilstvo vlaga procesne akte in druga prav"
stva, za katera je pooblaščeno z zakonom.

It

10. člen

1

j/ ,
Generalni državni tožilec Republike Slovenije lahko# jt|J
navo več zahtevnih kaznivih dejanj ali iz drugih zel°
razlogov določi enega ali skupino državnih tožilcev.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko generalni• 0Hrif
tožilec premesti državnega tožilca na delo v drugo
tožilstvo v skladu z določbami tega zakona.
11. člen

jf! j'
Če državni tožilec ugotovi, da je zaradi kršitve ustave^
,^
(C
ali mednarodne pogodbe dana podlaga, da upor3" ^
porot*

lv

0 sodno odločbo ali odločbo, izdano v upravnem ali
drugem postopku, pravno sredstvo, lahko zahteva,
kršitev takšne odločbe odloži ali prekine, če bi z njeno
Wl
l° utegnile nastati nepopravljive škodljive posledice.
J*0 za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe iz
! 'e9a odstavka vloži državni tožilec, ki je upravičen upo«ia!iVno em
sredstvo zoper takšno odločbo, pri sodišču
'«»■ m~'a ,ie teče,
9 organu,
ki je pristojen
za dovolitev izvršbe,
pa pri organu,
ki jo opravlja.
^•pristojen za dovolitev izvršbe ali za izvršitev odločbe,
dovolitev izvršbe oziroma prekine izvršbo do odločitve
|Vfr "•n sredstvu državnega tožilca.
Vt)i

° odložitvi oziroma prekinitvi izvršbe neha veljati, če
Jožilee v tridesetih dneh od prejema odločbe ne vloži
93 sredstva.
12. člen

^

o^'^'lstva
si pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti
e
°sebojno pravno pomoč.

V JtoBtatvo ima pravico zahtevati od državnih organov
<alne n
c' ssd°18V®- '°'
' ali
druge
samouprave,
naj mu za
pošljejo
"P'L;
predmete
obvestila,
ki jih potrebuje
deja18
*5
pristojnosti.
»1)0 stV0 ima
Hit, Q°^[)
pravico zahtevati od posameznikov ali
ftij nSel3
, ki so se nanj obrnili z vlogo, ali neposredno
e
l 9ovimi pristojnostmi pojasnila ali izjave.
13. člen
s

.jpaj.■?' položajem okrajnih in okrožnih sodišč lahko
6
9a tol|Vn'tožilci' ki imaj0 na'man> Po'ožaj okrožnega
3
..frihl'JS'
položajem višjih sodišč lahko nastopajo
Hej 0*'lci, ki imajo najmanj položaj višjega državnega

Za višjega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in je najmanj pet let
uspešno opravljala funkcijo okrožnega državnega tožilca.
Za vrhovnega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena in je najmanj
pet let uspešno opravljala funkcijo višjega državnega tožilca
ali najmanj deset let uspešno opravljala funkcijo okrožnega
državnega tožilca.
Za pomočnika državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo na položaj
okrajnega sodnika.
16. člen
Za višjega ali vrhovnega državnega tožilca je lahko ne glede
na določbe prejšnjega člena imenovana tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev oziroma imenovanje na položaj višjega ali vrhovnega sodnika.
17. člen
Državne tožilce imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imenuje generalnega državnega tožilca Republike Slovenije državni zbor na
predlog vlade.
Akt o imenovanju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen
Minister za pravosodje poda predlog iz prvega odstavka prejšnega člena potem, ko prejme mnenje personalne komisije
državnega tožilstva (v nadaljnjem besedilu: personalna komisija).
19. člen

iz
it »tnii^e
prejšnjih odstavkov lahko nadomeščajo
rf^dr} đrnern
*avnega tožilca na delu v okrožnem oziroma
'n5l »ni t0^
tožilstvu v okviru pooblastil, ki jim jih določi

ji I
' s3itinVn'm sodiščem Republike Slovenije lahko nastovrhovni državni tožilci.
U 'Or „j lem za
j Bčriik- h
konom drugače določeno, veljajo za
avnih
ir^vtie
,
tožilcev
določbe tega zakona, ki veljajo
'<*
tožilce.
S.: državni tožilci
^•1 k
'Covanj80''Zl> 'menovan'e državnih tožilcev in posto14. člen
to
v ,iilstvu

t

pravlja funkcijo državnega tožilca eden
nih tožilcev.

Ti

državnih tožilcev pri posameznih državnih tožilpredlog generalnega državnega tožilca Repur '»like s|q® min'ster za pravosodje v soglasju z Vlado
^J'"'h?,Vn0'i,vi mes<

se posebej določi število mest pomočega tožilca.
15. člen

»n
j finje®9.3 državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki
Na sod°'n<Za izv0"tev v sodniško funkcijo na položaj

Prosto mesto državnega tožilca razpiše ministrstvo za pravosodje na predlog generalnega državnega tožilca Republike
Slovenije, prosto mesto le-tega pa po uradni dolžnosti. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za
prijave ne more biti krajši kot petnajst dni.
Razpisni postopek vodi ministrstvo za pravosodje.
V postopku iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
določba 15. člena zakona o sodniški službi.
20. člen
Ko prejme razpisno gradivo od ministrstva za pravosodje,
personalna komisija povabi na razgovor prijavljene kandidate, ki prvič kandidirajo na prosto mesto državnega tožilca.
Na podlagi ugotovitev, ki temeljijo na razpisnem gradivu, in
na podlagi neposrednega vtisa, ki so ga kandidati napravili na
razgovoru, oblikuje razpisna komisija mnenje glede predlogov za imenovanje. V mnenju razvrsti personalna komisija
kandidate glede na svojo oceno o primernosti za imenovanje
ter utemelji razloge za sprejeto razvrstitev.
Mnenje iz prejšnjega odstavka pošlje personalna komisija
ministru za pravosodje v tridesetih dneh od dneva, ko prejme
razpisno gradivo.
Če je v mnenju personalne komisije za zasedbo prostega
mesta državnega tožilca najvišje uvrščen kandidat, ki je že
imenovan za državnega tožilca in se je prijavil na razpis zaradi
napredovanja, je minister za pravosodje tega kandidata dolžan predlagati v imenovanje, kolikor zakon ne določa drugače.
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21. člen
Personalno komisijo sestavlja sedem članov. Generalni
državni tožilec Republike Slovenije in njegov namestnik sta
člana komisije po položaju. Enega člana komisije imenuje
minister za pravosodje izmed vodij višjih ali okrožnih državnih
tožilstev. Štiri člane komisije izvolijo izmed državnih tožilcev,
ki nimajo vodstvenih položajev, državni tožilci po postopku, ki
ga določa zakon o sodniški službi za volitve članov personalnih svetov, od tega dva člana izmed okrožnih državnih tožilcev in dva člana izmed višjih državnih tožilcev.
Volitve članov personalne komisije razpiše generalni državni
tožilec.
Mandat imenovanega ter izvoljenih članov personalne komisije traja pet let in po poteku mandata ne morejo biti takoj
ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Delo personalne komisije vodi generalni državni tožilec Republike Slovenije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Personalna komisija oblikuje mnenja z večino glasov vseh
članov.
22. člen
Državni tožilec nastopi funkcijo z dnem, ko pred predsedni-1
kom vlade, generalni državni tožilec pa pred predsednikom
državnega zbora izreče naslednjo prisego:
»Prisegam, da bom varoval-a pravni red Republike Slovenije
in svoje delo opravljal-a vestno, po ustavi in zakonih.«
Po pooblastilu predsednika vlade lahko izrečejo državni
tožilci prisego pred ministrom za pravosodje.
2. oddelek: Napredovanje državnih tožilcev
23. člen
Z imenovanjem na funkcijo pridobi državni tožilec pravico do
napredovanja.
Napredovanje zajema napredovanje v plačilnih razredih,
napredovanje na višje mesto in napredovanje na položaj svetnika.
Kolikor ta zakon ne določa drugače, se za napredovanje
državnih tožilcev, za določitev kriterijev za izbiro in napredovanje in o postopku za ocenjevanje dela državnih tožilcev
smiselno uporabljajo določbe zakona o sodniški službi.
Za izdelavo ocene dela za državnega tožilca je pristojna
personalna komisija.
O napredovanju v plačilnih razredih in na položaj svetnika
odloča personalna komisija, o napredovanju na višje mesto
pa organ, ki je pristojen za imenovanje državnega tožilca
v skladu z določbami tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka in četrtega
odstavka 19. člena tega zakona odloči o imenovanju oziroma
napredovanju na mesto vodje višjega ali okrožnega državnega tožilstva Vlada Republike Slovenije na predlog ministra
za pravosodje in po poprejšnjem mnenju personalne komisije
in generalnega tožilca Republike Slovenije, kolikor ta zakon
ne določa drugače.
3. oddelek: Dolžnosti državnega tožilca In nezdružl|lvost
funkcije državnega tožilca
24. člen
Državni tožilec mora pri uresničevanju svojih pravic in svoboščin vselej ravnati tako, da varuje ugled in dostojanstvo
svoje službe. Zaradi uveljavljanja svojih pravic ne sme ovirati
delovanja državnega tožilstva.
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Državni tožilec je dolžan zase ohraniti vse, kar je a
o strankah in njihovih pravnih in dejanskih razmerjih jj*si
opravljanja službe, ter varovati tajnost vseh
katerih javnost nima dostopa.
25. člen
Državni tožilec ne sme sprejemati daril ali drugi"
v zvezi z njegovo službo. Prav tako ne smejo sprejema 1
ali drugih koristi v zvezi z njegovo službo njegov za*?K
drugi družinski člani, sorodniki in druge osebe,
z državnim tožilcem v skupnem gospodinjstvu.
26. člen
Če je državni tožilec izvoljen za predsednika fj>P ,C|
poslanca, sodnika ustavnega sodišča ali predsednik
varuha človekovih pravic oziroma njegovega namest".,,
roma imenovan za ministra, mu funkcija državnega'
vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz službenega
mirujejo.
27. člen
dol
Državni tožilec ne sme opravljati funkcij, ki sonilP°j
ustave nezdružljive s funkcijo državnega tožilca, ! V
nosti ali sprejeti zaposlitve ali dela, ki jih po določbi ^
zakona ne sme opravljati oziroma sprejeti sodnik.
O nezdružljivosti funkcije, dejavnosti ali dela s funkcij li
nega tožilca odloči personalna komisija. O odločitvi
obvesti generalni državni tožilec ministra za pravosO°w
4. oddelek: Pravice državnih tožilcev
28. člen
Plača državnega tožilca se določi po enakih osno',ivah.
kimi dodatki ter na enak način kot plača sodnika "s
položaja.
Plača pomočnika državnega tožilca se določi enako I1
Is
okrajnega sodnika.
O uvrstitvi v plačilni razred odloči personalna komi5'1*
29. člen
Predpisi o pokojninskem in invalidskem ter zdravsl"^
drugem socialnem zavarovanju, ki veljajo za oseb®n .jj
nem razmerju, se uporabljajo za državne tožilce, če
nom drugače določeno.
30. člen
Državni tožilec ima poleg plače pravico do drugih PW
in povračil v enakih primerih in v enaki višini kot so
31. člen
Državni tožilec ima pravico do letnega dopusta v
štirideset delovnih dni, vendar ne manj kot tridese'
dni.
Državni tožilec ima pravico do izrednega plačane*}8 ^
do sedem delovnih dni v posameznem koledars
zaradi osebnih razlogov.
, ild11
Če državni tožilec kandidira za poslanca ali predseduj
blike, ima od dneva potrditve kandidature pravico
porot*1

'Plačanega dopusta za pripravo na volitve v trajanju
Ikrt.""delovnih dni
Jflih izjemnih primerih se lahko državnemu tožilcu odobri
' Vplačani dopust do trideset dni v koledarskem letu.
ijj^in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi personalna

Premestitev in začasna premestitev ne vplivata na položaj,
plačo in druge pravice, ki jih je imel državni tožilec pred
premestitvijo.
38. člen
Državni tožilec je lahko dodeljen za opravljanje zahtevnejših
strokovnih nalog ministrstvu za pravosodje največ za šest let.

32. člen
^

f
aževanje
9

državnih tožilcev se smiselno uporabljajo
zakona o sodniški službi.
pna komisija odloči, katerim najboljšim kandidatom
.nii!, e na letna razpoložljiva sredstva za štipendije državnih
,a, dodelijo štipendije.
n»
li#
33. člen
ec na
teo'°^'
stopa pred sodiščem v službenem oblačilu,
(9a obliko in način nošenja predpiše minister za pravo-

34. člen
»nc"u<) izvajanja tega zakona ministrstvo vodi osebno
„o^vnih
tožilcev ter osebja, ki je zaposleno v držav1sv
' u, ki vsebuje enake podatke kot osebna evidenca
jo' life' v oziroma
sodnega osebja.
ko"
>di*ebi
0 13
kta!?'
'z prejšnjega
odstavka
je treba
ravnatisodna
iv C|1 Pkot* z"*'osebnimi
podatki
iz osebne
evidence

Premestitve in dodelitve na delo v drug državni
35. člen
e lahko premeščen na mesto v drugo državno
d ra

tsj? P vi državno tožilstvo, v katerem opravlja funkcijo;
0
'siva v
za daljši čas zmanjša obseg dela državnega
«Se' katerem državni tožilec opravlja funkcijo;
dru 9ltt
pomeni organizacija tožilstev;
Primerih, ki jih določa zakon.
Ie^6s,itvi po prejšnjem odstavku odloči generalni državni

Državni tožilec iz prejšnjega odstavka obdrži pravico uporabljati naziv državni tožilec, vendar hkrati ne more opravljati
funkcije državnega tožilca in mu vse druge pravice in dolžnosti iz službenega razmerja mirujejo.
Državnemu tožilcu iz prvega odstavka tega člena pripada
najmanj takšna plača, kot bi jo prejemal, če bi opravljal službo
državnega tožilca, varovane pa so tudi vse njegove pravice do
napredovanja po izteku dela v ministrstvu.
O dodelitvi odloči minister za pravosodje po predhodnem
mnenju personalne komisije in po pisni privolitvi državnega
tožilca.
6. oddelek: Prenehanje funkcije In razrešitev državnega
tožilca
39. člen
Državnemu tožilcu preneha funkcija:
1. z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let starosti;
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije;
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za
opravljanje službe;
4. če se odpove službi državnega tožilca;
5. če se odpravi državno tožilstvo in državnemu tožilcu ni
mogoče zagotoviti, da nadaljuje z delom v drugem državnem
tožilstvu;
6. če državni tožilec sprejme funkcijo, začne opravljati dejavnost ali sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi
opravlja dejavnost ali delo, ki ni združljivo s funkcijo državnega tožilca;
7. če iz ocene njegove službe dvakrat zaporedoma izhaja, da
ne ustreza državnotožilski službi.
Šteje se, da je razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka nastopil
z iztekom leta, v katerem je sodnik dosegel starostno mejo za
upokojitev, razlog iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka z dnem
pravnomočnosti odločbe pristojnega organa, razlog iz 5.
točke prejšnjega odstavka z dnem prenehanja dela državnega
tožilstva, razlog iz 7. točke pa z dnem, ko personalna komisija
sprejme drugo negativno oceno.
40. člen

il':

36. člen

iSm iei° okoliščine, v katerih bi bilo sicer ogroženo
C°9°čeno pravočasno izvajanje funkcij državnega
i) aii
v drugih primerih, določenih s tem zakonom (10.
i- 9generalni državni tožilec Republike Slovenije odre~*avni tožilec za čas največ šestih mesecev premelje funkcije v drugo državno tožilstvo (v nadaljl ru začasna premestitev) in sicer: okrožni državni
'ii Urjavn9emu višjemu državnemu tožilstvu ali k okrožSo.: emu tožilstvu, vrhovni državni tožilec k višjemu
., 6rn" tožilstvu.
^Sp« me
"iša
stitev lahko pod pogoji iz prejšnjega odstavka
^k0 "aSl. Predlog generalnega državnega tožilca persoia, vendar največ za čas šestih mesecev.
37. člen
iOi*'!"pSesti,
ni Dpo, P° 35 členu tega zakona in za začasno preme'rebna privolitev državnega tožilca.
C

®*a/ec

Državni tožilec se razreši, če je obsojen za kaznivo dejanje,
storjeno z zlorabo svoje funkcije, ali za drugo kaznivo dejanje
na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, ali na krajšo
zaporno ali neprostostno kazen, če gre za kaznivo dejanje,
zaradi katerega je osebnostno neprimeren za opravljanje
funkcije državnega tožilca.
Sodišče mora v primerih iz prejšnjega odstavka poslati pravnomočno sodbo ministru za pravosodje.
O razrešitvi državnega tožilci v Drimerih iz prvega odstavka
tega člena odloči vlada na predlog ministra za pravosodje,
o razrešitvi generalnega državnega tožilca pa državni zbor na
predlog vlade.
41. člen
Državni tožilec disciplinsko odgovarja, če je kršil dolžnosti
državnega tožilca ali ugled in dostojanstvo funkcije državnega tožilca.
Uvedbo disciplinskega postopka zoper državnega tožilca ima
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pravico zahtevati generalni državni tožilec in minister za pravosodje.
Na podlagi pismeno vložene zahteve iz prejšnjega odstavka je
disciplinski tožilec dolžan zahtevati uvedbo disciplinskega
postopka.
Določbe tega zakona o disciplinski odgovornosti se ne uporabljajo za generalnega državnega tožilca.
42. člen
Disciplinske sankcije po tem zakonu so:
1. razrešitev funkcije državnega tožilca;
2. ustavitev napredovanja;
3. zmanjšanje plače.
Ustavitev napredovanja se izreče za čas treh let.
Zmanjšanje plače se izreče do višine 20% za čas do enega
leta.
43. člen
Disciplinska sankcija iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega
člena se lahko izreče samo za naslednje kršitve dolžnosti:
1. neizpolnjevanje ali nevestno, nepravočasno ali malomarno
opravljanje službenih dolžnosti;
2. neupravičena odklonitev službene dolžnosti oziroma neizpolnjevanje navodil, ki so dana po določbah tega zakona;
3. kršitev predpisov o varovanju državne in uradne tajnosti;
4. hujša kršitev predpisov o varstvu pri delu, pred požarom ali
eksplozijo;
5. nedostojno in žaljivo obnašanje do posameznikov, državnih
organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem funkcije
državnega tožilca in zunaj nje.
44. člen
Disciplinskega postopka zoper državnega tožilca ni mogoče
uvesti, ko preteče pet let od dneva kršitve iz prejšnjega člena,
v drugih primerih pa ne, ko pretečeta dve leti od dneva kršitve.
Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v enem letu.
45. člen
V disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji disciplinsko
sodišče, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana prvostopnega disciplinskega sodišča za sodnike ter državni tožilci,
člani personalne komisije, izvoljeni izmed državnih tožilcev,
na drugi stopnji pa disciplinsko sodišče, ki ga sestavljajo
štirje sodniki, člani drugostopnega disciplinskega sodišča za
sodnike, in trije vrhovni državni tožilci, določeni z letnim
razporedom dela vrhovnega državnega tožilstva za dobo dveh
let.
Funkcijo disciplinskega tožilca v postopku proti državnemu
tožilcu opravlja z letnim razporedom dela določeni vrhovni
državni tožilec.
46. člen
V disciplinskem postopku zoper državnega tožilca se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo v disciplinskem
postopku zoper sodnika.
47. člen
V primeru lažje oblike disciplinske kršitve iz prvega odstavka
41. člena tega zakona se lahko disciplinski postopek zoper
državnega tožilca ustavi.
V primeru disciplinske kršitve iz 43. člena tega zakona se
državnemu tožilcu izreče glede na težo kršitve eden od disci146

»roži
plinskih ukrepov, če so podane posebne olajševalne ol« Miši
čine, pa se lahko disciplinski postopek ustavi.
inar
Če je zoper državnega tožilca, zoper katerega je bil
^ISL lk
0S
ski postopek ustavljen, uveden nov disciplinski P '°[L
postopek ne more biti ustavljen na način iz prejsnj npr,
stavkov.
fedn
48. člen
Če je zoper državnega tožilca uveden kazenskić
zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 40. ..® 0<jlokži|c
zakona, generalni državni tožilec Republike Slovenije ^
da se državni tožilec začasno odstrani z opravljanja
^
(suspenz).
O suspenzu generalnega državnega tožilca Republik® spo
nije v primeru iz prejšnjega odstavka odloči minister za K
sodje.

Če je zoper državnega tožilca uveden disciplinski
zaradi disciplinske kršitve iz 43. člena tega zakona.jji K
generalni državni tožilec zoper državnega tožilca oo
nflun|
spenz.
Zoper odločbo o suspenzu ni pritožbe.
V ostalem se glede suspenza državnega tožilca
uporabljajo določbe 4. oddelka VII. poglavja zakona
ški službi.

^
j,,,
m
todr
4. poglavje: ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA bdj,
ore
49. člen
i*'
irri
V Republiki Sloveniji so:
tor®
asi
1) Državno tožilstvo Republike Slovenije
»i
8rn
2) a. Višje državno tožilstvo v Celju
b. Višje državno tožilstvo v Kopru
c. Višje državno tožilstvo v Ljubljani
C. Višje državno tožilstvo v Mariboru
3) a. Okrožno državno tožilstvo v Celju
b. Okrožno državno tožilstvo v Kopru
c. Okrožno državno tožilstvo v Kranju
č. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
d. Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
e. Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
f. Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
g. Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu
h. Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.
0
Sedež državnega tožilstva Republike Slovenije je v Lju
1;

50. člen
Državno tožilstvo Republike Slovenije deluje za
Republike Slovenije
Slovenije.
Višje državno tožilstvo deluje za območje višjega
s splošno pristojnostjo.

id k
b
t
s0A

ot
Okrožno državno tožilstvo deluje za območje °kr0 [|rtio'<»
sodišča s splošno pristojnostjo in okrajnih sodišč z
i
tega okrožnega sodišča.
Svoje funkcije pred okrajnimi sodišči izvaja državno'0
s sedeža državnega tožilstva ali z zunanjega oddelka51. člen
Zunanji oddelek iz zadnjega odstavka prejšnjega
organizacijska enota državnega tožilstva, ki opravlja

,p»l
i

poroti

'Sišjj8®8 c'r^avne9a tožilstva pred enim ali več okrajnimi
l0 ^elek ustanovi ali ukine minister za pravosodje na
sk wP''
9 generalnega državnega tožilca Republike Slovenije.
i

8dnnaVnem
'n nadzornem
pogledudržavnega
je zunanjitožilstva.
oddelek nepo° Podrejen
vodji okrožnega

56. člen
Vodja Državnega tožilstva Republike Slovenije je generalni
državni tožilec Republike Slovenije.
Državni tožilci, imenovani pri Državnem tožilstvu Republike
Slovenije, imajo naziv vrhovni državni tožilec.
Državni tožilci, imenovani pri višjem državnem tožilstvu, imajo
naziv višji državni tožilec.

5,

52ČIOn
i a r 80
jl .
za to pooblaščeni po zakonu, nastopajo državni
mkl Han!V8li.'2vrševaniu svojih funkcij pred drugimi državnimi
lav e9a njihovimi
ki imajo funkcijo.
sedež na območju
tožilstva, izpostavami,
v katerem opravljajo
0
SI''!!
pristojnosti med državnimi tožilstvi odloči generalni
P1 n' tožilec Republike Slovenije.

53. člen

la'
9 lz

i ni- . Pristojnosti državnega tožilstva se razporejajo med
du Hiimenovane
državne tožilce po vnaprejšnjem razpoki a
9 za naslednje koledarsko leto določi vodja
ne a'
9 tožilstva.
3 Sko>aVnih toži,stvih z večjim obsegom istovrstnih zadev se
fjjciisf^Poredom
dela oblikujejo oddelki kot notranje orgae
enote, namenjene specializaciji in boljši učinkovini ' *ovan
ja državnega tožilstva na posameznem ožjem
njegovih pristojnosti. Delo oddelka vodi namestnik
tožilstva ali drug državni tožilec, ki ga z raz0,T
> dela določi vodja državnega tožilstva.
.
dela mora biti sestavljen tako, da so državni tožilci
ifl h a
'e obremenjeni. Med letom je dopustno raz>astj d ®.' spremeniti le, če so za to podani tehtni razlogi,
e o?i
odsotnost
tožilca
ali izjemno povečazmanjšanjedržavnega
obsega dela
pri posameznem
državen,., 'oma
2| C
' <J ali v oddelku kot celoti.
54. člen
|||^
a
C tožilstva pošljejo razpored dela vodji državnega tožilI® stopnje in ministrstvu za pravosodje.
. ja državnega tožilstva sme iz tehtnih razlogov
n,
ti razpored dela v državnem tožilstvu nižje stopnje.
Jljj
IVr,Q
sti

dela v državnem tožilstvu mora biti objavljen na
ki v prostorih državnega tožilstva, ki so dostopni

bli«

55. člen
'n nadzorstvene pristojnosti v zvezi z delovanjem
9a tožilstva ima vodja državnega tožilstva.

^avi!« ^r*avnega tožilstva Republike Slovenije je lahko
državni tožilec
položajem vrhnvnona
vrhovnega državnega
7 državni
to^ilnr.državnega
ss nnln^aiom
Hrtaunona
vodjo višjega
tožilstva je lahko
postavVni
ko Jr tožilec s položajem višjega državnega tožilca, za
S 0, °*nega državnega tožilstva pa državni tožilec s polo*"jk
°*nega državnega tožilca.
^ % (J 4 vn
% »i, ® ega tožilstva ima poleg pristojnosti, določenih
irn
•(ru9državnega
zakonom,
tudipo
druge
pristojnosti,
ki gredo
jilf1 Htomiku
organa
splošnih
predpisih.
rt
ne a ,0 s,va ma
Sen! driavn
9
^''
'
namestnika, ki ga na predlog
i'tor za pravosodje.
e9a tožilca Republike Slovenije imenuje
jI

vocl e
'W»i» ri8t
i državnega tožilstva opravlja funkcije in
* 'li >:P °inošti vodje državnega tožilstva, če je ta odso'adržan.
e
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Državni tožilci, imenovani pri okrožnem državnem tožilstvu,
imajo naziv okrožni državni tožilec.
57. člen
Pri vsakem državnem tožilstvu je potrebno število strokovnih
sodelavcev za opravljanje pravnih del in potrebno število
administrativnih in drugih delavcev.
Število in vrste delovnih mest delavcev iz prejšnjega odstavka
določi minister za pravosodje na predlog personalne komisije, potrdi pa Vlada Republike Slovenije.
58. člen
Ministrstvo za pravosodje skrbi za razvoj, enotnost in delovanje informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev.
59. člen
Okrožna državna tožilstva so dolžna skrbeti, da so državni
tožilci po razporedu dela dosegljivi za nujno izvajanje funkcij
po določbah zakona o kazenskem postopku in zakona o prekrških zunaj delovnega časa ter ob dela prostih dnevih
(dežurna služba).

5. poglavje: OBVEŠČANJE, POROČANJE, NAVODILA IN
NADZOR
60. člen
O kazenskih zadevah, ki so širšega javnega pomena ali v katerih niso jasna temeljna pravna vprašanja kazenskega pregona, so dolžna okrožna javna tožilstva nemudoma obvestiti
Državno tožilstvo Republike Slovenije.
Minister za pravosodje lahko določi, da so državna tožilstva
posameznih stopenj dolžna poročati ministrstvu za pravosodje o posameznih primerih kazenskih zadev ali o posameznih
primerih zadev iz drugih sodnih postopkov.
61. člen
Državna tožilstva pošiljajo letna poročila o delu državnim
tožilstvom višjih stopenj in ministrstvu za pravosodje,
Državno tožilstvo Republike Slovenije pošlje skupno letno
poročilo o delu državnih tožilstev tudi Državnemu zboru.
Minister za pravosodje lahko z.inteva za posamezne vrste
zadev poročanje državnega tožilstva za krajša obdobja.
62. člen
Generalni državni tožilec ali pc njegovem pooblastilu drug
državni tožilec posreduje obvestila o delu državnih tožilcev
sredstvom javnega obveščanja s pošiljanjem pismenih sporočil ali sklicevanjem tiskovnih konferenc oziroma na drug
primeren način, ki ga določi generalni državni tožilec.
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63. člen
Generalni državni tožilec Republike Slovenije daje splošna
navodila za ravnanje državnih tožilcev, ki se nanašajo na
enotno uporabo zakona pri državnih tožilstvih in na izenačevanje politike pregona.
V posameznih vrstah zadev ali v posameznih zadevah lahko
vodja državnega tožilstva ali vodja višjega državnega tožilstva
daje obvezna navodila za poslovanje državnih tožilcev in
državnih tožilstev.
Navodila iz prejšnjega odstavka morajo biti dana v pisni
obliki. Če je navodilo zaradi nujnosti zadeve dano ustno, ga
mora izdajatelj potrditi v pisni obliki brez odlašanja.
64. člen
Če državni tožilec meni, da je navodilo iz prejšnjega člena, ki
se nanaša na njegovo postopanje v posamezni zadevi,
v nasprotju z ustavo ali zakonom, ali če ima v zvezi z navodilom druge tehtne pomisleke, obvesti o tem (v pisni obliki)
nadrejenega vodilnega državnega tožilca in izdajatelja navodila. Obvestilo pošlje, predno opravi procesno dejanje ali
uporabi ukrep, na katerega se navodilo nanaša, razen če bi
odlašanje s procesnim aktom ali ukrepom povzročilo nepopravljive pravne ali dejanske posledice.

r
oziroma poročilo o okoliščinah ali dejstvih, ki jih navajalpfeio
«lc
tožnik.

68. člen

'ost
Kolikor zakon ne določa drugače, je vpogled v spise, vP'sf1i, ita
v
in drugo dokumentacijo državnega tožilstva dovoljen sa"T
državnim tožilcem in državnim uradnikom ministrstva za"5*
-vej
vosodje, ki so kot državni tožilci dodeljeni ministrstvu. ki
Sodišče oziroma državni zbor lahko zahteva listine iz Pj■reT
njega odstavka na vpogled, kolikor se nanašajo na predi^0
kazenskega postopka oziroma na parlamentarno preiskav

Minister za pravosodje lahko dovoli vpogled vpisnikov
nega tožilstva osebi, ki izkaže, da so ji podatki iz vP'sn'u«ilir
potrebni za znanstvenoraziskovalno delo. Dovoljenje se la" bnj
nanaša le na vpisnike, ki so arhivirani.
®l<
Irol
"rii
»Pi
6. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

olo
4il(

69. člen

65. člen

Državna tožilstva, ustanovljena s tem zakonom, za4"
z delom 1. julija 1994. S tem dnem prevzamejo zadeve,
mentacijo, sredstva, prostore in delavce iz 44. člena za*
o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, štev. 10/77, 7/86, 41'" r"
uiduui
|a< rt< ti
Uradni udi
list no,
RS, di
št o/»u/.
8/90):
- Državno tožilstvo Republike Slovenije od dotedanjega j«
JU |
nega tožilstva Republike Slovenije,
- višje državno tožilstvo od dotedanjega višjega ja'ivneS !a\
oiil
tožilstva,
- okrožno državno tožilstvo od dotedanjega
nega tožilstva.

Državni zbor daje na predlog vlade splošna navodila glede
prednostnega obravnavanja določenih vrst zadev in usmerjanja politike pregona.

Do ustanovitve okrajnih in okrožnih sodišč nastopajo ok^
državni tožilci pred temeljnimi sodišči z vsemi pristojno5
ki jih določa zakon.
^

Če je državni tožilec prepričan, da se od njega zahteva protipravno ali škodljivo ravnanje, ga nadrejeni državni tožilec
odveže nadaljnjega dela na zadevi, razen če je nevarno, da bi
zaradi tega prišlo do nepopravljive zakasnitve nujnega procesnega akta ali ukrepa.

AMANDMA:
Ta člen se črta.

70. člen
66. člen

Nadzorstveni pregled poslovanja okrožnih državnih tožilstev
z njegovega območja izvaja višje državno tožilstvo s pregledovanjem spisov, ki jih zahteva na vpogled, in na drug primeren
način, najmanj enkrat na tri leta pa z neposrednim pregledom
dokumentacije in vpisnikov pri okrožnem državnem tožilstvu.

Z dnem iz prvega odstavka prejšnjega člena nadaljujejo
tožilci z delom v državnih tožilstvih kot vodje državnih'
stev, namestniki javnih tožilcev pa kot državni tožilci 1
nega položaja oziroma pomočniki državnih tožilcev do i*
svojega mandata.
71. člen

Na način, določen v prejšnjem odstavku, izvaja nadzorstveno
pravico nad državnimi tožilstvi nižje stopnje tudi Državno
tožilstvo Republike Slovenije, s tem da mora neposredni pregled poslovanja višjih državnih tožilstev opraviti najmanj
enkrat na tri leta, poslovanja okrožnih državnih tožilstev pa
najmanj enkrat na štiri leta.

Javni tožilci in njihovi namestniki, ki ob uveljavitvi 5
zakona opravljajo funkcije javnega tožilstva, imajo
pred iztekom svojega mandata prijaviti kandidaturo za irtJJji
vanje v funkcijo državnega tožilca po določbah tega za
za mesto državnega tožilca, ki ga zasedajo. Kandidaturo P
vijo ministrstvu za pravosodje.

Poročila o splošnih nadzorstvenih pregledih iz prvega
odstavka tega člena se pošljejo generalnemu državnemu
tožilcu Republike Slovenije in ministru za pravosodje. Temu
se pošljejo tudi poročila o splošnih nadzorstvenih pregledih iz
prejšnjega odstavka. Z ugotovitvami pregleda morajo biti seznanjeni državni tožilci pri organu, katerega poslovanje je bilo
pregledano.

V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se javni
tojjL
oziroma namestnik javnega tožilca odpove svojemu rTian|n,
zaradi česar se njegovo tožilsko mesto šteje za prosto i ^
mora ministrstvo za pravosodje razpisati v petnajstih dn® ^
prejemu kandidature javnega tožilca oziroma namestnik'jSi
nega tožilca. Kandidatura mora vsebovati vse sestavine,
po določbah tega zakona zahtevajo za prijavo na P w
mesto državnega tožilca oziroma pomočnika državneS
žilca.

67. člen
Nadzorstvene pritožbe v zvezi z delom okrožnega državnega
tožilca se pošljejo pristojnemu vodji višjega državnega tožilstva, nadzorstvene pritožbe v zvezi z delom drugih državnih
tožilcev pa generalnemu državnemu tožilcu. Če nadzorstvena
pritožba ni očitno neutemeljena, pristojni vodja državnega
tožilstva z njeno vsebino seznani državnega tožilca, na katerega delo se pritožba nanaša, in zahteva od njega pojasnila
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Javnemu tožilcu ali njegovemu namestniku iz r ,|,
odstavka tega člena preneha mandat z dnem, ko ie na P°
razpisnega postopka imenovan državni tožilec. Če P°.r^p
nem postopku ni imenovan državni tožilec, se javni
ponovi.
n U
Osebe iz prvega odstavka tega člena, ki ne izpol,0
i |Jc),
pogoja za imenovanje na mesto okrožnega državnega

,lA
poročen*

^ 4iicaPraV'C0 *and'd'rati

na mes,

° pomočnika državnega

72. člen
mesta državnih tožilcev iz tretjega odstavka 8. člena
>ga zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije
list RS, št. 33/91) in državnih tožilcev, ki po določbi
*9® 'n drugega odstavka 8. člena citiranega ustavnega
"a nadaljujejo mandat, se razpišejo tri mesece pred izten
iihovega mandata.
l(lni

73. člen
Z3r
»J«""* tožilce in njihove namestnike oziroma državne
iz prve a
len6
9 odstavka 71. člena tega zakona in prejšnjega
ijj,3, W prijavijo kandidaturo za prosto mesto državnega
'ca, se izdela strokovna ocena dela državnega tožilca.
°"°vno oceno izdela neposredno višji javni tožilec, za
®stnike javnega tožilca Republike Slovenije Javni tožilec
Oblike Slovenije.
S?^ba
prejšnjega oasiavi
odstavka se ne uporablja za Javnega
{ji"-"
M'B|sn|ega
ca
Republike Slovenije.
74. člen
''ožilci in njihovi namestniki, ki so na funkciji ob uveljavizakona
jo lav 8 ,0
. pa do izteka mandata niso imenovani za
iu» ^'ce po določbah tega zakona, imajo po prenehaeS j.^ndata pravice, ki so jih po določbi 30. člena zakona
loju
tožilstvu imeli pred uveljavitvijo tega zakona javni
' po izteku mandata niso bili ponovno imenovani.
oij

75. člen

l8rn° *'ar*Bvnih tožilcev pri državnih tožilstvih, ustanovljenih
iveiu
l|av ? konom, mora biti določeno v tridesetih dneh po
'tvi tega zakona.
javi

76. člen
v

v

,e^tn. °lit
e članov personalne komisije morajo biti razpisane
'st dni po uveljavitvi tega zakona.

Volitve se izvedejo po določbi prvega odstavka 21. člena tega
zakona s tem, da imajo pravico voliti in biti voljeni za člana
personalne komisije javni tožilci in njihovi namestniki oziroma državni tožilci in pomočniki državnih tožilcev, ki na dan
volitev opravljajo javnotožilsko oziroma državnotožilsko funkcijo in so vpisani v začasni volilni imenik, ki ga sestavi ministrstvo za pravosodje.
Do konstituiranja personalne komisije dajejo mnenja v razpisnih postopkih za mesto državnega tožilca neposredno višja
tožilstva in javni tožilec Republike Slovenije.
Postopek po določbi 71. člena tega zakona se lahko izvede,
ko je konstituirana personalna komisija.
77. člen
Navodila o notranjem poslovanju državnih tožilstev (7. člen)
morajo biti izdana v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do izdaje se smiselno uporabljajo pravila o poslovanju in
vodenju vpisnikov in drugih pomožnih knjig, izdana po
določbi 54. člena zakona o javnem tožilstvu, kolikor niso
v nasprotju z določbami tega zakona.
78. člen
S 1. julijem 1994 preneha veljati zakon o javnem tožilstvu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za državne
tožilce iz 72. člena tega zakona do imenovanja za državnega
tožilca po določbah tega zakona uporabljajo določbe zakona
o javnem tožilstvu, ki se nanašajo na razrešitev javnega
tožilca in njegovih namestnikov.
79. člen
Določbe tega zakona o plačah državnih tožilcev se pričnejo
uporabljati s 1. julijem 1994, za državne tožilce, ki so pred tem
datumom imenovani po določbah tega zakona, pa z dnem
nastopa službe državnega tožilca.
80. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(il«<

V,•va/ec
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji dne 26. januarja 1994 obravnaval in sprejel predlog zakona o državnem
tožilstvu v prvi obravnavi. Državni zbor je predlagatelju naročil pripravo zakona za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi
stališči:
- predlog zakona o državnem tožilstvu se v prvi obravnavi
sprejme kot primerna podlaga za pripravo zakona za drugo
obravnavo;
- predlagatelj zakona naj prouči možnost, da se čim več
pristojnosti prenese z vlade na ministra, pristojnega za pravosodje;
- predlagatelj naj določbo 61. člena spremeni tako, da se
pristojnost dajanja splošnih navodil glede prednostnega
obravnavanja določenih vrst zadev in usmerjanja politike pregona prenese na državni zbor, ki le-ta sprejema na predlog
vlade ali pristojnega ministra;
- predlagatelj naj prouči in smiselno upošteva konkretne
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve k 9.,
26., 56., 64. in 73. členu predloga;
- predlagatelj naj peto poglavje oblikuje tako, da bodo
določbe zagotavljale neodvisnost tožilstva v konkretnih zadevah;
- predlog zakona za drugo obravnavo naj predloži Vlada
Republike Slovenije sočasno s predlogom kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku.
V skladu z navedenimi stališči je predlagatelj pripravil predlog
zakona za drugo branje. Tako je v 65. členu predlagana
rešitev, po kateri je državni zbor pristojen za dajanje splošnih
navodil glede prednostnega obravnavanja zadev in usmerjanja politike pregona. Takšno rešitev je predlagatelj oblikoval
skladno z izrecnim stališčem državnega zbora do tega vprašanja.
Vendar glede navedene določbe predlagatelj vlaga svoj
amandma in predlaga, da se ta določba črta. Predlagatelj
namreč po ponovni proučitvi tega vprašanja ugotavlja, da ob
uveljavljenem načelu legalitete pri pregonu (in glede na predlagane določbe zakona o kazenskem postopku naj bi se to
načelo več ali manj v celoti ohranilo tudi v bodoče) takšna
navodila ne morejo biti dopustna. Le tako bo lahko spoštovana tožilčeva vsebinska vezanost na zakon oziroma na
hierarhična navodila le, kolikor so dana znotraj tožilstva, da
se zagotavlja enotna uporaba prava. Tako bo po mnenju
predlagatelja mogoče zagotoviti visoko profesionalno neodvisnost tožilca pri delu, ki bo lahko garant spoštovanja zakonitosti v državi, ki pa je ni mogoče enačiti s položajem organa.
Vendar pa pri tem predlagatelj posebej opozarja, da predlagani zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
predvideva uveljavitev načela oportunitete pri kazenskem pregonu in če bo državni zbor takšno načelno rešitev sprejel, bo1
treba v zakonu, ki bo urejal ta vprašanja, odgovoriti tudi na
vprašanje eventuelnih navodil.
Rešitev, predlagana v amandmaju, je po mnenju predlagatelja
skladna tudi s stališčem do oblikovanja določb petega
poglavja, ki naj tožilstvu zagotavljajo neodvisnost v posameznih zadevah. Po mnenju predlagatelja določbe, kot so oblikovane, to zagotavljajo, saj nihče zunaj tožilstva v tem primeru
nima možnosti dajanja navodil v posamezni zadevi, niti ne
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posredne možnosti z dajanjem splošnih navodil. Ta možno*
je s predlaganimi določbami dana samo hierarhično nadrtr
nim tožilcem. Po mnenju predlagatelja se z določbami, r
katerih se predlaga, da morajo tožilstva dajati poročila o t
ne vpliva na vsebino dela tožilca v konkretni zadevi.
Predlagatelj je proučil možnost dodatnega prenosa Pr's,°j^l
sti z vlade na resornega ministra glede na besedilo pfedW
zakona v prejšnji obravnavi. Predlagatelj pri tem ugotavlja
ne bi bilo ustrezno prenesti na ministra za pravosodje v cel'
pristojnosti glede odločanja o tem, kakšno število tožiletj*
osebja v tožilstvih je potrebno, ker je po mnenju pret»-a- ■.
to vprašanje povezano z vprašanjem sredstev in zagotavljal
materialnih pogojev za delo, kar mora biti ob
Pr,t
integralnega proračuna usklajeno v vladnih resorjih.
tako po mnenju predlagatelja ni ustrezno prenašati
pristojnosti glede imenovanja z vlade na ministra. ura
Drl'}"
tožilci so po svojem položaju v bistvu visoki državni
!'.u
in po mnenju predlagatelja je zato primerno, da jih kot t>
imenuje vlada. Pravosodni minister bo s svojo predlaga,
vlogo, kolikor ne bo zakonsko omejena, imel določeno
nost vplivanja na kadrovsko politiko tožilstev, imel nil11
možnost iniciiranja disciplinskega postopka, z obvez
poročanjem bo imel zagotovljen vpogled v delo toži®•>
s tem pa so po mnenju predlagatelja podane podlage tudi
odgovornost ministra v primerih, ko bodisi ne bi pravota*'
predlagal sprememb zakonskih rešitev oziroma dr"S
potrebnih ukrepov, če bi to zahtevale razmere na pod'01!
dela.
V skladu s pripombami Sekretariata za zakonodajo in PraVIJ
zadeve je predlagatelj preoblikoval določbo .9.
v poglavju o premestitvah in dodelitvah na delo v drug drž*
organ ustrezno oblikoval določbe 36. in 37. člena Pre^i
zakona, s čimer je po mnenju predlagatelja jasno iocex
ureditev, ki predstavlja trajno premestitev (35. člen) od
tve, ki pomeni začasno premestitev, ki jo v bistvu nar ^
delo, jasno pa so tudi opredeljene pravne posledice Prel"
stitev.
V skladu s pripombo Sekretariata k 26. členu je pred/a9^(,
glede na to, da je v drugem odstavku 3. člena opred"
položaj državnotožilske službe, določbo drugega ods<
kot nepotrebno črtal.
V skladu s stališčem sekretariata k 56. členu je v
J
odstavku 60. člena izraz »predmet posebnega zanimanji U
nosti" nadomeščen z izrazom, ki ga predlaga Sekreti
Vsekakor pa mora po mnenju predlagatelja generalni
tožilec biti obveščen o zadevah in problematiki, ki se poj' ,jj
pri delu tožilcev, saj sicer ne more odigravati svoje vlog*
v!r>"e.«:^
01
ima pri zagotavljanju enotne uporaba prava pri delu, tožii
it
V skladu s pripombo Sekretariata k 64. členu zakofl'
zaK
predlagatelj oblikoval določbo 68. člena predloga
°d
razdelane pa so tudi določbe, ki se nanašajo na konstitui^
personalne komisije ter spremembo obstoječih mano* j
v trajni mandat v skladu s predlaganimi rešitvami zakon*■
čemer je predlagatelj glede na pripombo sekretariata *0 .
členu na novo oblikoval določbo 78. člena predloga za*

poroči*

■
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