1. NASLOV OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA ALI POLICIJSKE POSTAJE

2. OŠKODOVANEC: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO

3. OSUMLJENA: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO

K A Z E N S K A

O V A D B A

-

zaradi kaznivega dejanja odvzema
mladoletne osebe po prvem
odstavku 190. člena Kazenskega
zakonika

Naznanitelj LASTNO IME IN PRIIMEK, v nadaljevanju: »oškodovanec«, na podlagi
prvega odstavka 146. člena in prvega odstavka 147. člena Zakona o kazenskem
postopku vlagam

k a z e n s k o

o v a d b o

zoper 4. IME IN PRIIMEK OSUMLJENE, NJEN NASLOV IN EMŠO
in sicer
zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe po
prvem odstavku 190. člena Kazenskega zakonika, ki ga stori kdor protipravno zadrzuje
in preprecuje, da i mladoletno ose o imel tisti, ki ima pravico do nje, ali kdor
zlonamerno onemogoca, da i se uresnicila izvrsljiva odloc a glede mladoletne ose e, ki
ga je osumljena storila s tem, ko je
preprečila uresničitev 5. NAVEDBA PODLAGE IZ KATERE IZHAJA DOLOČITEV
STIKOV, NA PODLAGI KATERE IMA OŠKODOVANEC STIKE Z (IME IN PRIIMEK
OTROKA), KI POTEKAJO (NAVEDBA ČASA IN KRAJA IZVAJANJA STIKOV).
S tem, da je
6. OPIS DEJANJ MATERE, KI KAŽEJO NA ONEMOGOČANJE STIKOV
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Oškodovanec naslovnemu organu predlaga, da zoper osumljeno sproži predkazenski
postopek in nato pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem vloži o tožni akt.

7. OBRAZLOŽITEV

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Na podlagi zgoraj navedenega je osumljena s svojim ravnanjem izpolnila vse zakonske
znake kaznivega dejanja odvzema mladoletne ose e po prvem odstavku 190. člena KZ1.

8. Oškodovanec v potrditev svojih naved naslovnemu tožilstvu predlaga, da ga
tekom predkazenskega postopka zasliši, prav tako pa tudi
___________________________________________________________________________________________________.
Tožilstvo naj vpogleda v priložena dokazila, v kolikor pa za razjasnitev zadeve potrebuje
dodatne informacije, lahko kontaktira oškodovanca na ELEKTRONSKI
NASLOV/TELEFONSKO ŠTEVILKO.

9. KRAJ IN DATUM

10. NAVEDBA PRILOG PO ALINEJAH

IME IN PRIIMEK TER LASTEN PODPIS

