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O čem…
• Odgovornost PO za kazniva dejanja / prekrške
• Storilci in odgovorne osebe
• Pravne podlage:
• KZ-1, ZOPOKD
• ZP-1, (ZPOmK-1, ZTFI, GDPR…)

• Kazni / sankcije
• Leniency
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Odgovornost PO za kazniva dejanja ≠
kazenska odgovornost PO
• Posebna oblika kazenske odgovornosti
• PO ni storilec – storilec je fizična oseba
• Akcesornost odgovornosti: PO odgovarja poleg storilca
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Pravne podlage: KZ-1
• Kazenski zakonik (KZ-1)
42. člen - Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja
Kazenska odgovornost se uveljavi zoper pravno osebo za
kaznivo dejanje, ki ga je storilec storil v imenu, na račun ali v
korist pravne osebe in je v zakonu, ki ureja odgovornost
pravnih oseb za kazniva dejanja navedeno, da je pravna oseba
zanj odgovorna.
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Pravne podlage: ZOPOKD
• Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
(ZOPOKD)
• 4. člen ZOPOKD: Pravna oseba je odgovorna, za KD, ki
ga je storilec storil v imenu, na račun ali v korist pravne
osebe:
• 1. če je šlo za izvršitev protipravnega sklepa, naloga ali
odobritev njenih vodstvenih ali nadzornih organov;
• 2. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi vplivali na storilca
ali mu omogočili, da je storil kaznivo dejanje;
• 3. če pridobi protipravno premoženjsko korist iz kaznivega
dejanja ali predmete, nastale s kaznivim dejanjem;
• 4. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi opustili dolžno
nadzorstvo nad zakonitostjo ravnanja njim podrejenih
delavcev.
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Akcesornost
• Bistvo akcesorne, pridružitvene odgovornosti pravne
osebe je v tem, da se njenemu nosilcu očita storitev
kaznivega dejanja samo v tistem obsegu, ki ga je
uresničil storilec, saj zakon izhaja iz predvidene vzročne
povezanosti med prispevkom h kaznivemu dejanju in
samim kaznivim dejanjem. (VSL sklep II Kp 6979/2010)
• Izjema: 5. člen ZOPOKD
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Leniency
• 11. člen ZOPOKD - razlogi za milejše kaznovanje ali
odpustitev kazni:
• Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega dejanja, pri
katerem je za pravno osebo podan temelj odgovornosti iz 4. točke 4.
člena tega zakona, preden je bilo dejanje odkrito, prostovoljno
naznani storilca, se sme pravno osebo kaznovati mileje.
• Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega dejanja, pri
katerem je za pravno osebo podan temelj odgovornosti iz 4. točke 4.
člena tega zakona prostovoljno naznani storilca, preden je bilo
dejanje odkrito in takoj odredi vrnitev protipravno pridobljene
premoženjske koristi ali odpravi povzročene škodljive posledice ali
sporoči podatke o temeljih odgovornosti za druge pravne osebe, se
sme pravni osebi kazen odpustiti.
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Kazni
• 12. člen ZOPOKD: vrste kazni
• denarna kazen (10k-1mio EUR oz. 200x škode)
• odvzem premoženja (1/2 ali več) za KD >5let;
• prenehanje pravne osebe;
• prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih
imetnica je pravna oseba.
• Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim
dejanjem.
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Varnostni ukrepi, pravne posledice
• 18. člen ZOPOKD: varnostni ukrepi
• objava sodbe;
• prepoved opravljanja določene dejavnosti.
• 21. člen ZOPOKD: pravne posledice
• prepoved delovanja na podlagi dovoljenj, pooblastil
ali koncesij, pridobljenih s strani državnih organov;
• prepoved pridobitve dovoljenj, pooblastil ali koncesij,
ki jih dajejo državni organi.
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Kazniva dejanja, za katera odgovarjajo
PO
• 25. člen ZOPOKD: pravne osebe so odgovorne za točno
določena kazniva dejanja iz posebnega dela Kazenskega
zakonika, npr.
• (kazniva dejanja zoper gospodarstvo):
• protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo
ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija,
goljufija na škodo EU, preslepitev pri pridobitvi ali uporabi posojila ali
ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji,
preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela /
izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja
in
neupravičena
pridobitev
poslovne
skrivnosti,
zloraba
infomracijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga
finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti, nedovoljeno dajanje / sprejemanje daril, ponarejanje /
pranje denarja, davčna zatajitev….
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Kazniva dejanja, za katera odgovarjajo
PO
• Primeroma dalje: terorizem, fnanciranje terorizma, kršitev
enakpravnosti,
neupravičeno
prisluškovanje
in
zvočno
snemanje, neupravičeno slikovno snemanje, kršitev tajnosti
občil, zloraba osebnih podatkov, kršitev avtorskih pravic,
kršitev temeljnih pravic delavcev, šikaniranje na delovnem
mestu, zaposlovanje na črno, ogrožanje varnosti pri delu,…
(velika) tatvina, zatajitev, poneverba in neupravičena uporaba
tujega premoženja, zloraba izvršbe, izdaja tajnih podatkov,
dajanje podkupnine (ne pa jemanje!),… pomoč storilcu po
storitvi kaznivega dejanja, preprečitev dokazovanja, oviranje
pravosodnih in drugih državnih organov, javno spodbujanje
sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, odstranitev ali poškodovanje
uradnega pečata ali znamenja, povzročitev splošne nevarnosti,
obremenjevanje in uničevanje okolja, onesnaženje, kršitev
omejevalnih ukrepov.
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Odgovornost PO za prekrške
• Zakon o prekrških (ZP-1), 13. člen:

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost, ter odgovorne osebe teh subjektov so
odgovorne za prekršek v skladu s tem zakonom, če je v predpisu o
prekršku tako določeno.
• 14. člen ZP-1:

(1) Pravna oseba je odgovorna za prekršek, ki ga pri opravljanju njene
dejavnosti storilec stori v njenem imenu ali za njen račun ali v njeno
korist ali z njenimi sredstvi.
(2) Če storilca prekrška ni mogoče odkriti ali če za prekršek ni
odgovoren, je pravna oseba odgovorna za prekršek, če je njen vodstveni
ali nadzorni organ ali njena odgovorna oseba opustila dolžno
nadzorstvo, s katerim bi se prekršek lahko preprečil.
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Leniency
• 14. člen ZP-1, 3. odstavek:

(3) Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov tega člena pravna
oseba ni odgovorna za prekršek, če dokaže, da je bil prekršek
storjen:
- z namenom škodovanja tej pravni osebi, ali
- z zavestnim kršenjem pogodbe, na podlagi katere storilec opravlja
delo ali storitev za pravno osebo, ali s kršenjem navodil ali pravil
pravne osebe, ki je v okviru dolžnega nadzorstva pravočasno
izvedla vse ukrepe, potrebne za preprečitev prekrška.
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Prekršek vs. kaznivo dejanje /
odgovorna oseba
• Prekršek in kaznivo dejanje: 11.a člen ZP-1
• 15.a člen ZP-1: Odgovorna oseba je odgovorna za
prekršek, ki ga stori s svojim dejanjem (storitvijo ali
opustitvijo) pri opravljanju dejavnosti pravne osebe,
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost, pri izvrševanju
pooblastil državnega organa ali organa samoupravne
lokalne skupnosti.
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Sankcije za prekrške
• Globa, opomin, odvzem predmetov, izguba ali omejitev
pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, izločitev iz
postopkov javnega naročanja…
• Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom
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Primeri predpisov, ki določajo prekrške
• Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1): 73.
člen - Z globo do deset odstotkov letnega prometa podjetja v
predhodnem poslovnem letu se kaznuje za prekršek pravna oseba…
če ravna v nasprotju s 6. (9.) členom tega zakona ali 101. (102.)
členom Pogodbe o delovanju Evropske unije … 5-10k EUR tudi za
odgovorno osebo PO oz. 15 do 30k, če je narava prekrška posebej
huda.
• GDPR: do 20 mio EUR ali 4% letnega prometa…
• Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTFI): 556. člen – Z globo od
25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z
globo od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo… 800 do 10.000
eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba…
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Kontakt
Hvala za vašo pozornost!
Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc o.p. d.o.o.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana
T: +386 (0)8 205 21 11
F: +386 (0)8 205 21 10
E: L.Fabiani@fpjr.si
W: www.fpjr.si
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