Določbe Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah med državami članicami EU
10. poglavje
Izvrševanje denarnih sankcij
Pogoji za izvrševanje
74. člen
(1) Domače sodišče po določbah tega poglavja izvrši pravnomočno odločbo pristojnega
organa države izdaje, s katero je bila fizični ali pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: oseba) za
kršitve predpisov izrečena denarna sankcija v kazenskem ali prekrškovnem postopku.
(2) Po prejšnjem odstavku se prizna in izvrši:
1. odločba sodišča, s katero je bila izrečena denarna sankcija za kaznivo dejanje po pravu
države izdaje;
2. odločba drugega organa, s katero je bila izrečena denarna sankcija za kaznivo dejanje po
pravu države izdaje, če je po pravu te države oseba imela možnost zoper odločbo vložiti
pravno sredstvo na sodišče, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve;
3. odločba drugega organa, s katero je bila izrečena denarna sankcija za dejanje, ki je po
pravu države izdaje prekršek ali druga kršitev predpisa, če je po pravu te države oseba imela
možnost zoper odločbo vložiti pravno sredstvo na sodišče, ki je pristojno zlasti za kazenske
zadeve;
4. odločba sodišča, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve, v zvezi s pravnim sredstvom
zoper odločbo iz prejšnje točke.
(3) Denarna sankcija iz prejšnjih odstavkov tega člena je obveznost plačila:
1. denarne kazni ali denarne globe;
2. premoženjskopravnega zahtevka oškodovanca, ki je z učinkom pravnomočno razsojene
stvari v celoti ali deloma prisojen v odločbi iz prejšnjega odstavka;
3. stroškov postopka, v katerem je bila izdana odločba iz prejšnjega odstavka;
4. denarnega prispevka, ki je z odločbo iz prejšnjega odstavka naložen v korist javne
ustanove, v dobrodelne namene ali za povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj.
(4) Kot denarna sankcija po prejšnjem odstavku se ne more izvršiti:
1. odločba o odvzemu premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem;
2. odločba o odvzemu predmetov, namenjenih za kazniva dejanja ali pridobljenih s kaznivim
dejanjem;
3. odločba o prisojenih civilnopravnih odškodninskih zahtevkih in vzpostavitvi prejšnjega
stanja, ki je izvršljiva v skladu z veljavno Uredbo Sveta o pristojnosti in priznavanju ter
izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.
Nedopustnost izvrševanja
75. člen
Domače sodišče ne izvrši odločbe pristojnega organa države izdaje, s katero je bila izrečena
denarna sankcija, če:
1. denarna sankcija ne dosega zneska 70 eurov ali njegove protivrednosti po menjalnem
tečaju na dan izdaje odločbe;
2. je bilo dejanje, na katerem temelji odločba, storjeno v celoti ali delno na ozemlju Republike
Slovenije ali zunaj ozemlja države izdaje, če za taka dejanja, storjena zunaj ozemlja
Republike Slovenije, po pravu Republike Slovenije pregon ni dopusten;
3. je bila zoper isto osebo zaradi istega dejanja izdana pravnomočna odločba v Republiki
Sloveniji ali če je bila taka pravnomočna odločba izdana in izvršena v drugi državi članici;
4. dejanje, za katero je bila izrečena denarna sankcija, ne glede kateri so njegovi znaki in
kako je v odločbi opisano, po pravu Republike Slovenije ni kaznivo dejanje niti prekršek,
razen če gre za eno od kršitev iz 76. člena tega zakona;
5. je dejanje, za katero je bila izrečena denarna sankcija, storila oseba, ko še ni bila stara
štirinajst let;
6. je zastarala izvršitev denarne sankcije za dejanje, ki je kaznivo oziroma je prekršek po
pravu Republike Slovenije;
7. je bila oseba za isto dejanje v Republiki Sloveniji ali v državi izdaje deležna amnestije ali
pomilostitve;
8. bi bila izvršitev v nasprotju s predpisi o imuniteti Republike Slovenije;

9. iz potrdila (2. točka prvega odstavka 78. člena) izhaja, da je bila odločba izdana v pisnem
postopku in oseba ni bila osebno ali prek zastopnika, pooblaščenega po pravu države izdaje,
obveščena o pravici in rokih za vložitev pravnega sredstva;
10. je bila odločba izdana v nenavzočnosti, razen če iz potrdila (2. točka prvega odstavka 78.
člena) izhaja, da je bila oseba osebno ali prek zastopnika po pravu države izdaje obveščena
o postopku ali je izjavila, da odločbe ne bo izpodbijala;
11. obstajajo utemeljeni razlogi za sklepanje, da je bila odločba izdana z namenom
kaznovanja osebe zaradi njenega spola, rase, vere, narodnosti, državljanstva, jezika,
političnega prepričanja ali spolne usmerjenosti ali da bi oseba lahko bila iz teh razlogov v
slabšem položaju;
12. bi bila izvršitev odločbe v nasprotju z določbami Ustave Republike Slovenije o
zagotavljanju pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, o pravici do združevanja ali
svobodi izražanja;
13. pristojni organ države izdaje ne pošlje ali ustrezno ne dopolni potrdila ali ne posreduje
dodatnih podatkov, potrebnih za odločitev (četrti odstavek 78. člena).
Nedopustnost zavrnitve
76. člen
(1) Ne glede na dvojno kaznivost, se pod pogoji iz tega zakona priznajo in izvršijo denarne
sankcije, izrečene za kršitve, ki so po zakonu države izdaje opredeljene kot:
1. kazniva dejanja iz drugega odstavka 8. člena tega zakona;
2. ravnanja, ki so v nasprotju s predpisi o varnosti v cestnem prometu, vključno s kršitvami
pravil o številu ur vožnje in času počitka, ter predpisov o nevarnem blagu;
3. tihotapljenje blaga;
4. kršitve pravic intelektualne lastnine;
5. grožnje in nasilna dejanja nad osebami, vključno z nasiljem na športnih prireditvah;
6. kaznivo povzročanje škode;
7. tatvina;
8. kršitve, ki jih država izdaje določi pri izvrševanju obveznosti, ki izhajajo iz pravnih aktov,
sprejetih na podlagi Pogodbe o Evropskih skupnostih ali naslova VI Pogodbe o Evropski
uniji.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za druga dejanja, ki jih na seznam izjem od dvojne
kaznivosti s soglasnim odločanjem uvrsti Evropski svet po posvetovanju z evropskim
parlamentom, pod pogoji iz člena 39 (1) Pogodbe o Evropski uniji.
Pristojnost
77. člen
(1) Za odločanje o priznanju odločbe, s katero je bila izrečena denarna sankcija iz 1. in 2.
točke drugega odstavka 74. člena tega zakona je pristojen preiskovalni sodnik, iz 3. in 4.
točke drugega odstavka 74. člena tega zakona pa sodnik okrajnega sodišča.
(2) Krajevna pristojnost domačega sodišča se določi po stalnem ali začasnem prebivališču
osebe, zoper katero je bila izrečena denarna sankcija, za pravno osebo pa se določi po
sedežu, ki je vpisan v register oziroma drugo predpisano evidenco, če ima v Republiki
Sloveniji podružnico, pa po kraju, kjer ima podružnico.
(3) Če se krajevne pristojnosti ne da določiti po prejšnjem odstavku, se določi po kraju, v
katerem ima oseba premoženje ali dohodke, ki so predmet izvrševanja. Če je v predlogu
glede premoženja navedenih več sredstev ali več predmetov, je krajevno pristojno za
odločitev tisto sodišče, ki je pristojno po prvem navedenem sredstvu izvršbe.
(4) Če se pristojnega sodišča ne da določiti po določbah prejšnjih odstavkov, je v skladu s
prvim odstavkom tega člena pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani ali Okrajno sodišče v
Ljubljani.
(5) Če domače sodišče, ki je prejelo odločbo v priznanje in izvršitev, ni pristojno, nemudoma
odstopi zadevo pristojnemu sodišču.
(6) Za neposredno izvršitev odločbe je pristojno domače sodišče ali drug organ, ki je po
predpisih Republike Slovenije pristojen za opravo posameznih izvršilnih dejanj za izvršitev
denarne sankcije enake vrste, izrečene v Republiki Sloveniji.

(7) Domača sodišča in drugi organi lahko za pomoč pri pridobivanju pojasnil o tujem pravu,
potrebnih v postopku izvrševanja denarnih sankcij, zaprosijo ministrstvo.
Postopek odločanja
78. člen
(1) Domače sodišče o priznanju odloča na podlagi naslednjih listin:
1. odločbe, s katero je bila izrečena denarna sankcija, ki jo je treba izvršiti;
2. potrdila, katerega je podpisal in potrdil pristojni organ države izdaje in je določeno v Prilogi
2, ki je sestavni del tega zakona;
3. prevoda potrdila v slovenski ali angleški jezik.
(2) Vsa uradna obvestila se izmenjujejo neposredno med pristojnimi organi. Za občevanje
med pristojnimi organi se smiselno uporabljajo določbe 14. člena tega zakona. Sodišče lahko
zahteva, da mu pristojni organ države izdaje pošlje izvirnik odločbe ali overjeni prepis
izvirnika odločbe in izvirnik potrdila.
(3) Sodišče lahko osebo, zoper katero se izvršuje denarna sankcija, povabi, da se na naroku
izjavi o dopustnosti izvrševanja, o višini zneska, katerega je treba izvršiti, in o nadomestni
sankciji, če ta ni bila določena že v odločbi, ki jo je treba izvršiti.
(4) Sodišče mora organu države izdaje, ki je izdal odločbo, določiti primeren rok, ki ne sme
biti daljši od enega meseca, v katerem naj mu ta pošlje ali dopolni potrdilo ali posreduje
dodatne podatke, potrebne za odločitev, ter ga opozoriti, da bo izvrševanje po neuspešnem
poteku roka v celoti ali delno zavrnilo, če:
1. potrdilo ni bilo poslano, je v bistvenih delih nepopolno ali pa je očitno v nasprotju z
odločbo;
2. obstajajo utemeljeni razlogi za sklepanje, da je podana nedopustnost izvrševanja po 6., 9.,
10. in 11. točki 75. člena tega zakona;
3. oseba, zoper katero naj bi se denarna sankcija izvrševala, predloži dokazilo, da je znesek
iz denarne sankcije v celoti ali delno plačan ali izvršen na drug način v katerikoli državi
članici.
(5) V primerih iz prejšnjega odstavka se sodišče lahko na primeren način posvetuje s
pristojnim organom države izdaje.
(6) Če je za odločitev o izvrševanju potreben prevod odločbe, s katero je bila izrečena
denarna sankcija, se pridobi na stroške sodišča.
(7) Če podatki iz potrdila ne zadoščajo za uspešno izvršitev, sodišče uradoma pridobi
dodatne podatke, potrebne za določitev izvršilnih sredstev in predmetov izvršbe.
(8) Z izjemo ugotavljanja morebitne nedopustnosti izvrševanja, sodišče prizna odločbo brez
posebnega obravnavanja in brez odlašanja ukrene vse, kar je potrebno za njeno izvršitev.
(9) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za postopek izvrševanja denarnih in
nadomestnih sankcij smiselno uporabljajo predpisi, po katerih se v Republiki Sloveniji
izvršujejo sankcije enake vrste.
Odložitev odločanja
79. člen
(1) Domače sodišče odloži odločanje o izvrševanju odločbe, s katero je bila izrečena
denarna sankcija, do pridobitve dodatnih podatkov (četrti odstavek 77. člena) oziroma do
pridobitve prevoda odločbe (peti odstavek 77. člena).
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora sodišče po uradni dolžnosti zavarovati izterjavo
denarne sankcije do prenehanja razlogov za odložitev.
Sklep o izvrševanju
80. člen
(1) Domače sodišče s sklepom odloči, da se odločba prizna in izvrši ali izvrševanje zavrne.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o fizični ali pravni osebi, zoper
katero se izvrši denarna sankcija, naziv organa, katerega odločba se izvrši, opravilno številko
odločbe, kratek opis dejanskega stanja, vključno s krajem in časom dejanja, naziv dejanja in
predpise države izdaje, ki so bili uporabljeni ter znesek denarne sankcije, ki se izvrši,
sredstvo in predmet izvršbe in druge podatke, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi. Če
se izvrševanje zavrne, morajo v sklepu biti navedeni razlogi za zavrnitev. Sklepu se priloži
prepis odločbe in prevoda.

(3) Podatki iz prejšnjega odstavka za fizično osebo so: osebno ime, državljanstvo, enotna
matična oziroma druga identifikacijska številka, datum in kraj rojstva, zadnji znani naslov in
naslov prebivališča v Republiki Sloveniji, če je znan; za pravno osebo pa: ime oziroma firma,
organizacijska oblika pravne osebe, številka registra oziroma druga identifikacijska številka
pod katero je vpisana v uradne evidence, registrirani sedež in naslov.
(4) Znesek, v katerega se poseže z izvršbo, določi sodišče v višini, izrečeni v odločbi, ki jo je
treba izvršiti. Če znesek ni naveden v eurih, se mora preračunati po menjalnem tečaju na
dan izdaje odločbe. Od tega zneska se odštejejo že opravljena plačila oziroma zneski,
izterjani v katerikoli državi članici.
(5) Če je bilo dejanje storjeno zunaj ozemlja države izdaje in bi se zanj lahko uporabilo pravo
Republike Slovenije, se ne glede na določbe prejšnjega odstavka znesek, v katerega je treba
poseči z izvršbo, zniža na najvišjo mero, ki je za istovrstna dejanja dopustna po predpisih
Republike Slovenije.
(6) Za primer, če denarne sankcije v celoti ali delno ne bi bilo možno izvršiti, in je v potrdilu
navedeno, da se denarna sankcija v državi izvršitve lahko nadomesti z drugo sankcijo,
sodišče v sklepu določi nadomestno kazen zapora ali drugo tej ustrezno sankcijo po pravu
Republike Slovenije. Trajanje oziroma višina nadomestne sankcije se določi tako, da ustreza
številu denarnih enot denarne sankcije po predpisih Republike Slovenije, ki veljajo za enako
ali ustrezno vrsto dejanj, vendar ne smejo preseči najvišje možne kazni, kot jo je država
izdaje navedla v potrdilu.
(7) Sklep se vroči osebi, zoper katero se izvršuje denarna sankcija, in državnemu tožilcu,
pristojnemu za sodišče, ki odloča o priznanju odločbe.
(8) Zoper sklep se smeta državni tožilec in oseba, zoper katero se izvršuje denarna sankcija,
pritožiti v osmih dneh od vročitve sklepa. Pravočasno vložena in dopustna pritožba zadrži
izvršitev sklepa do pravnomočnosti odločitve o pritožbi. Izredna pravna sredstva zoper
pravnomočni sklep niso dovoljena.
(9) O pravnomočni zavrnitvi izvrševanja na podlagi 11. in 12. točke 75. člena tega zakona,
mora pristojno državno tožilstvo s priloženim izvodom sklepa obvestiti ministrstvo in
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije.
(10) Obnova postopka, v katerem je bila izdana odločba, s katero je bila izrečena denarna
sankcija, v Republiki Sloveniji ni dovoljena.
Prihodek izvrševanja
81. člen
Sredstva, pridobljena z izvrševanjem odločb, pripadajo Republiki Sloveniji, če z državo izdaje
ni bilo drugače dogovorjeno.
Ustavitev izvrševanja
82. člen
Če pristojni organ države izdaje sporoči, da je bila odločba, s katero je bila izrečena denarna
sankcija, ali njena izvršljivost razveljavljena ali da izvrševanja zaradi drugih razlogov ne
zahteva več, se postopek izvrševanja takoj ustavi.
Obvestilo državi izdaje
83. člen
Domače sodišče mora pristojni organ države izdaje nemudoma obvestiti, če:
1. zadevo odstopi drugemu pristojnemu sodišču (peti odstavek 77. člena);
2. zniža znesek denarne sankcije, ki naj se izvrši (četrti in peti odstavek 80. člena);
3. je določena nadomestna sankcija in je odrejena njena izvršitev (šesti odstavek 80. člena);
4. je bila odločba izvršena;
5. je bilo izvrševanje v celoti ali delno zavrnjeno ali je bila izvršitev ustavljena, pri čemer mora
navesti razloge;
6. odločba ne more biti izvršena zaradi izdanih aktov amnestije oziroma pomilostitve v
Republiki Sloveniji.
Stroški
84. člen

Stroški izvrševanja odločbe, s katero je bila izrečena denarna sankcija, bremenijo proračun
Republike Slovenije ne glede na uspeh izterjave.
Določbe Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah med državami članicami EU
Izvrševanje denarne sankcije v drugi državi članici
85. člen
(1) Denarna sankcija iz tretjega odstavka 74. člena tega zakona, ki jo je fizični ali pravni
osebi izrekel pristojni organ v Republiki Sloveniji, se lahko izvrši v drugi državi članici, v kateri
ima ta oseba prebivališče oziroma sedež ali premoženje oziroma kjer prejema dohodke.
(2) Predlog za priznanje in izvršitev odločbe, s katero je izrečena denarna sankcija,
posreduje pristojnemu izvršitvenemu organu druge države članice sodišče, ki je izreklo
sankcijo na prvi stopnji. Če je denarno sankcijo na prvi stopnji izrekel prekrškovni organ,
lahko pristojno okrajno sodišče vloži predlog na obrazloženo pobudo prekrškovnega organa.
(3) Sodišče pri odločitvi o vložitvi predloga upošteva možnost uspešne izterjave, smotrnost
izterjave glede na višino izrečene sankcije in stopnjo kršitve oziroma ogrožanja zavarovane
dobrine.
(4) Sodišče pred odločitvijo pridobi mnenje pristojnega državnega tožilca in izjavo osebe,
zoper katero je bila izrečena denarna sankcija, če je ta dosegljiva.
Postopek izvrševanja
86. člen
(1) Domače sodišče mora pristojnemu organu države izvršitve poslati:
1. odločbo, ki jo je treba izvršiti;
2. izpolnjeno in podpisano potrdilo, ki je določeno v Prilogi 2 tega zakona;
3. prevod potrdila v uradni jezik države izvršitve ali v drug jezik, ki ga ta sprejme.
(2) Ministrstvo seznani sodišča, katere uradne jezike sprejemajo posamezne države članice.
(3) Za občevanje se smiselno uporablja 2. odstavek 78. člena tega zakona. Če odločba in
potrdilo nista bila poslana po pošti, je treba pristojnemu organu države izvršitve na njegovo
prošnjo po pošti naknadno poslati izvod ali overjen prepis odločbe in izvirnik potrdila.
(4) Predlog za izvrševanje se lahko hkrati posreduje samo eni državi članici.
Obvestilo o umiku predloga
87. člen
Domače sodišče mora pristojni organ države izvršitve nemudoma obvestiti, če:
1. je oseba na podlagi odločbe, s katero je bila izrečena denarna sankcija, to že plačala;
2. je bila odločba, s katero je bila izrečena denarna sankcija, ali njena izvršljivost naknadno
razveljavljena, spremenjena ali pa je bil znesek denarne sankcije zmanjšan;
3. se izvrševanje zaradi drugih razlogov ne zahteva več.
Izvrševanje denarnih sankcij v Republiki Sloveniji
88. člen
(1) Če je bil vložen predlog za izvrševanje denarne sankcije v drugi državi članici, izvrševanje
v Republiki Sloveniji ni dopustno.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se izvrševanje v Republiki Sloveniji lahko nadaljuje:
1. potem ko je bil pristojni organ države izvršitve obveščen, da se izvrševanje ne zahteva
več;
2. če je v državi izvršitve izvrševanje ustavljeno zaradi pomilostitve ali amnestije;
3. če izvrševanje v državi izvršitve zaradi neizterljivosti ni mogoče;
4. če država izvršitve zavrne izvrševanje, razen iz razloga po 3. točki 75. člena tega zakona.

