Urad generalnega državnega tožilca RS
Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA

Številka: Tu 66/12-3-8
Datum: 7.12.2012

Na podlagi 1. odst. 168. člena Zakona o državnem tožilstvu - ZDT-1 (Ur. l. RS, št. 58/2011 s
spremembami in dopolnitvami) generalni državni tožilec izdajam

SPLOŠNO NAVODILO

o pogojih pri odločanju v primerih nesorazmernosti med majhnim pomenom kaznivega
dejanja in posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon
1. člen
Državni tožilec se lahko odloči za zavrženje kazenske ovadbe iz razloga nesorazmernosti, če
na podlagi dejanskega stanja iz kazenske ovadbe in na podlagi podatkov, pridobljenih po
drugem in tretjem odstavku 161. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), oceni, da so
podani pogoji in okoliščine iz tega navodila.
2. člen
Nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja in posledicami, ki bi jih povzročil
kazenski pregon, je podana:
– če je njegova nevarnost neznatna zaradi narave ali teže dejanja,
– če so škodljive posledice neznatne ali jih ni,
– zaradi drugih okoliščin, v katerih je bilo storjeno in zaradi nizke stopnje storilčeve
krivde ali
– zaradi osebnih okoliščin na strani storilca.
3. člen
Nevarnost je neznatna zaradi narave ali teže dejanja praviloma v primerih:
– lažje oblike kaznivega dejanja,
– majhne vrednosti stvari.
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4. člen
Škodljive posledice so neznatne ali jih ni praviloma v primerih:
– ko je škoda, ki je nastala s kaznivim dejanjem majhna ali je sploh ni,
– ko je osumljenec povrnil škodo ali odpravil škodljive posledice.
5. člen
Druge okoliščine, v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno in nizka stopnja storilčeve krivde
pridejo v poštev praviloma v primerih:
– izzvanosti,
– obžalovanja po storjenem kaznivem dejanju,
– če je osumljenec sam zaradi dejanja utrpel škodo.
6. člen
Osebne okoliščine na strani osumljenca, ki lahko vplivajo na odločitev o zavrženju ovadbe iz
razloga nesorazmernosti, so praviloma:
– starost in zdravstvene težave,
– socialni položaj,
– nekaznovanost.
7. člen
Predhodno obravnavanje osumljenca ali prejšnja kaznovanost ni nujno ovira za zavrženje
ovadbe iz razloga nesorazmernosti.
8. člen
Pri odločitvi o zavrženju ovadbe iz razloga nesorazmernosti med majhnim pomenom
kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon, morajo tožilci v
vsakem primeru posebej presoditi, ali javni interes in interes v kazensko zadevo vpletenih
udeležencev dopušča zavrženje ovadbe.
9. člen
Razlogi javnega interesa so lahko:
- če gre za kaznivo dejanje, pri katerem se predvideva izrek zelo nizke kazni oziroma
pogojne obsodbe,
- če gre za kaznivo dejanje, pri katerem se ne predvideva izrek stranske kazni ali
varnostnega ukrepa,
- načelo ekonomičnosti postopka.
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10. člen
Razlogi interesa strank so lahko:
- soprispevek oškodovanca h kaznivemu dejanju,
- zdravstveno stanje in starost oškodovanca,
- odnos med osumljencem in oškodovancem, njuno predhodno razmerje,
- odnos osumljenca do oškodovanca po dejanju.
11. člen
Pri odločitvi o zavrženju ovadbe iz razloga nesorazmernosti praviloma upoštevajo državni
tožilci tudi:
- časovno odmaknjenost dejanja,
- razumno verjetnost obsodbe glede na zbrane dokaze, vložek in zahtevnost tožilskega
dela,
- stroške, ki bi nastali v zvezi s kazenskim postopkom.
12. člen
Zavrženje ovadbe iz razloga nesorazmernosti pri kaznivih dejanjih zoper premoženje pride v
poštev v primerih, kjer povzročena škoda oziroma protipravna premoženjska korist praviloma
znaša do 250 EUR.
Zavrženje iz razloga nesorazmernosti ni primerno za kazniva dejanja, storjena na škodo
ranljivih skupin ljudi.
13. člen
To splošno navodilo izdaja generalni državni tožilec Republike Slovenije po opravljeni
obravnavi predloga navodil na razširjenem kolegiju Vrhovnega državnega tožilstva RS (VDT
RS) v skladu z določbo tretjega odstavka 167. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1).
14. člen
To splošno navodilo začne veljati naslednji dan po objavi na Intranetu in spletnih straneh
VDT RS.

dr. Zvonko Fišer
generalni državni tožilec RS

