Urad generalnega državnega tožilca RS
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Datum:

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 obravnavanju anonimnih, psevdonimnih in šikanoznih ovadb in ovadb zoper neznane
storilce
1. člen
Vsako vlogo, iz katere je (ne glede na to, kako je naslovljena ali v kakšni obliki je tožilstvu
posredovana) razviden konkreten očitek, da naj bi bilo strojeno kaznivo dejanje, za katero se
storilec preganja po uradni dolžnosti, je treba obravnavati kot ovadbo. Pri tem ni pomembno,
v kolikšni meri je očitek podkrepljen z dokazi, temveč je odločilno dejstvo, da iz navedb v
vlogi izhaja dovolj natančno zatrjevanje o obstoju znakov kaznivega dejanja.
Vsako vlogo, ki temu kriteriju zadostuje, je treba vpisati v vpisnik Kt, če je storilec znan,
oziroma v Ktn, če iz vloge ni razvidno, kdo naj bi bil storilec.
2. člen
Anonimna oziroma psevdnonimna ovadba, ki vsebuje dovolj konkretna in preverljiva
dejstva, ki se nanašajo na kaznivo dejanje in storilca, se vpiše v Kt vpisnik in zahteva
preveritev navedb v ovadbi.
Praviloma je treba ugotavljati avtorja ovadbe.
3. člen
Anonimna oziroma psevdonimna ovadba, ki vsebuje zgolj splošne navedbe, očitno
nerazumna, neresnična in neutemeljena dejstva, se vpiše v Ktr vpisnik.

4. člen
V primeru ovadb, ki vsebujejo elemente kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po
uradni dolžnosti, je treba zahtevati zbiranje podatkov o sumu storitve kaznivega dejanja, za
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti (na primer kaznivo dejanje krive ovadbe ali
žaljive obdolžitve). O tem je treba obvestiti osebo, zoper katero je bila ovadba vložena.
5. člen
Dosledno je treba preganjati storilce krivih ovadb, tudi v primerih »kverulantskih« ovadb in
takrat, ko iz okoliščin izhaja, da ovaditelj na tak način rešuje svoje spore z drugimi osebami
ali državnimi organi.
6. člen
Kadar udeleženec v postopku v vlogi ali govoru med procesnimi dejanji žali ali očita
kazniva dejanja državnemu tožilcu, mora državni tožilec zahtevati dobesedni zapis navedb v
zapisnik oz. predlagati prepis zapisnika ter zahtevati kaznovanje takega udeleženca (razen
obdolženca) po 78. členu Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in praviloma predlagati
kazenski pregon.
7. člen
Ovadba zoper neznanega storilca, ki vsebuje dovolj konkretna in preverljiva dejstva, se
vpiše v Ktn vpisnik in odredi preveritev navedb v ovadbi. Nato ostane spis v koledarju do
odkritja storilca oziroma do absolutnega zastaranja.
Ovadbe zoper neznanega storilca se zavržejo, ko gre za situacije, v katerih bi bila ovadba
zavržena, če bi bil storilec znan.
8. člen
To splošno navodilo izdaja generalni državni tožilec po opravljeni obravnavi predloga
navodil na razširjenem kolegiju Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije (VDT
RS) v skladu z določbo tretjega odstavka 167. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1).
9. člen
To splošno navodilo začne veljati naslednji dan po objavi na Intranetu in spletnih straneh
VDT RS.
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