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Na podlagi 102. in 38a. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 58/2011 s
spremembami) je Državnotožilski svet na 13. korespondenčni seji dne 22. 9. 2015 sprejel
naslednji

KODEKS DRŽAVNOTOŽILSKE ETIKE
I. SPLOŠNA DOLOČBA
Kodeks državnotožilske etike (v nadaljevanju Kodeks) je zapis etičnih in moralnih načel, po
katerih se ravna vsak državni tožilec pri opravljanju državnotožilske službe.

II. NEPRISTRANSKOST IN NEODVISNOST
Državni tožilec opravlja svojo funkcijo nepristransko in pri tem ne dopušča, da bi na njegove
odločitve kakorkoli vplivali morebitna osebna nagnjenja, predsodki, ideološka ali nazorska
prepričanja, politični, ekonomski ali drugi interesi, zasebno poznavanje spornih dejstev ali oseb,
javne zahteve ali kritike in druge okoliščine, ki bi lahko vzbujale videz takega vpliva ter pri vseh
svojih dejanjih varuje temeljne človekove pravice in svoboščine, človekovo dostojanstvo in
osebnost vseh udeležencev v postopkih.
Državni tožilec je pri opravljanju državnotožilske službe neodvisen od kakršnihkoli neposrednih
ali posrednih nezakonitih navodil, vplivov, spodbud, groženj, pritiskov ali vmešavanj v proces
svojega odločanja, ne glede na to, od kod in iz katerih razlogov taki nedovoljeni posegi izvirajo.

III. DOSTOJANSTVO IN UGLED
Državni tožilec se vede v službi in zunaj nje na način, da ne škoduje svojemu ugledu in ugledu
državnega tožilstva kot celote. Dolžan je paziti na svoje izjave, dostojen osebni videz in
obnašanje na javnih mestih.

IV. TAJNOST
Državni tožilec mora spoštovati načelo poklicne tajnosti glede osebnih, poslovnih in vseh drugih
podatkov, za katere je izvedel pri opravljanju svoje službe in do katerih javnost nima dostopa.
Pri svojem delu na znanstvenem, pedagoškem, strokovnem, javnem, publicističnem, kulturnem,
športnem, humanitarnem ali drugem področju ne sme zlorabljati podatkov, ki jih je pridobil pri
opravljanju službe.
Poklicno tajnost državni tožilec varuje tudi po prenehanju svoje funkcije.

V. ZDRUŽLJIVOST
Državni tožilec sme samostojno ali v okviru strokovnih združenj sodelovati pri pripravi
predpisov, pri razpravah o pravnih vprašanjih, predavati in pisati ter izražati svoje mnenje v
skladu z veljavno zakonodajo.
Državni tožilec opravlja svoje zasebne ali javne, plačane ali neplačane (“pro bono”)
zunajtožilske dejavnosti ter se lahko vključuje v kulturne, športne in druge družbene dejavnosti
na način, da ne prihaja v nasprotje s svojimi poklicnimi dolžnostmi ali z ugledom in
dostojanstvom tožilskega poklica.
Pod istimi pogoji državni tožilec lahko sodeluje tudi v različnih iniciativah civilne družbe, v
humanitarnih in dobrodelnih ustanovah, če njihova dejavnost ni usmerjena v pridobivanje
ekonomskih, socialnih, političnih ali drugih prednosti za člane take iniciative ali ustanove.

VI. NEZDRUŽLJIVOST
Državni tožilec se je dolžan vzdržati vsakršne finančne ali druge poslovne dejavnosti, ki bi
lahko vzbudila videz pristranskosti ali ogrozila neodvisnost. Državni tožilec ali njegov družinski
član ne sprejema darila od stranke v postopku ali darila, ki je v kakršnikoli povezavi z
opravljanjem tožilske funkcije.
Zaradi varovanja videza neodvisnosti ni primerno, da bi državni tožilec denarno prispeval ali
nastopal v prid politične stranke ali samostojnega kandidata za politično funkcijo ali da bi javno
podpiral kandidata politične stranke ali samostojnega kandidata, da bi sodeloval na političnih
shodih ali zborovanjih, razen takrat, ko izvršuje svojo aktivno volilno pravico oziroma kandidira
za politično funkcijo v skladu z zakonom.

VII. ODNOSI Z DRUGIMI
Državni tožilec vzpostavlja in vzdržuje korektne in spoštljive odnose s sodelavci in kolegi, s
katerimi prihaja v stik pri izvrševanju tožilske funkcije.
Odnos državnega tožilca do sodelavcev temelji na spoštovanju in enakopravnosti. Državni
tožilec je dolžan prenašati svoje znanje in izkušnje na mlajše sodelavce in pripravnike.

VIII. KRŠITVE KODEKSA
Komisija za etiko in integriteto sprejema načelna mnenja glede ravnanj v nasprotju s tem
Kodeksom.

Alenka MEŽNAR l.r.
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