Kazenski zakonik - kršitev delovnopravne zakonodaje
Dvaindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER DELOVNO RAZMERJE IN SOCIALNO VARNOST
Kršitev temeljnih pravic delavcev
196. člen
(1) Kdor zavestno ne ravna po predpisih o sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi in o prenehanju delovnega razmerja, plači in drugih
prejemkih iz delovnega razmerja, delovnem času, odmoru, počitku,
letnem dopustu ali odsotnosti z dela, varstvu žensk, mladine in
invalidov, varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva,
varstva starejših delavcev, prepovedi nadurnega ali nočnega dela
ali plačilu predpisanih prispevkov in tako prikrajša delavca ali
iskalca zaposlitve za pravico, ki mu pripada, ali mu jo omeji,
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico
nezakonito prenehanje delovnega razmerja, neupravičeno
neizplačilo treh zaporednih plač ali izgubo pravice, ki izvira
iz neplačanih prispevkov, se storilec kaznuje z zaporom do treh
let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor pogojuje
sklenitev pogodbe o zaposlitvi s tem, da delavka med
zaposlitvijo ne bo zanosila ali rodila otroka ali od delavke med
zaposlitvijo zahteva izjavo, da bo v takem primeru dala odpoved
delovnega razmerja ali sprejela sporazumno prenehanje delovnega
razmerja.
Šikaniranje na delovnem mestu
197. člen
(1) Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim
nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali
neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu
ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico psihično,
psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne
storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z zaporom do treh
let.
Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti
198. člen
(1) Kdor komu odreče ali omeji pravico do svobodne zaposlitve
pod takimi pogoji, kot so določeni s predpisi, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor zavestno ne ravna po predpisih o
pravicah brezposelnih oseb in tako brezposelno osebo prikrajša
za pravico, ki ji pripada ali ji jo omeji.
Zaposlovanje na črno
199. člen
(1) Kdor v nasprotju s predpisi zaposli dva ali več delavcev in
jih ne prijavi za ustrezno zavarovanje ali zaposli več tujcev
ali oseb brez državljanstva brez ustreznih dovoljenj za delo, se
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
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(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno z zaposlitvijo
delavcev, ki niso usposobljeni za izvajanje del s posebnimi
pooblastili ali s pravico poseganja v telesno ali duševno
celovitost posameznika, se storilec kaznuje z zaporom do treh
let.
Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev
sindikalnih pravic
200. člen
(1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali
onemogoči delavcem uresničevanje pravic do sodelovanja pri
upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo
uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega
leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih
aktov prepreči ali onemogoči delavcem svobodno združevanje in
sindikalne dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic
ali prevzame sindikat.
Ogrožanje varnosti pri delu
201. člen
(1) Kdor v rudniku, tovarni, na gradbišču ali kakšnem drugem
delovnem kraju uniči, poškoduje ali odstrani varnostne naprave
in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(2) Oseba, ki je odgovorna za varnost in zdravje pri delu v
rudnikih, tovarnah, delavnicah, na gradbiščih ali drugih
delovnih krajih in ne postavi varnostnih naprav ali ne skrbi za
njihovo brezhibnost ali ne poskrbi za njihovo delovanje, kadar
je potrebno, ali sicer ne ravna po predpisih ali tehničnih
pravilih o varnostnih ukrepih in tako povzroči nevarnost za
življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega
leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, se
storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
kaznuje z zaporom do petih let, za dejanje iz tretjega odstavka
pa z zaporom do treh let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec za dejanje
iz prvega ali drugega odstavka kaznuje z zaporom od enega do
dvanajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom od
enega do osmih let.
Kršitev pravic iz socialnega zavarovanja
202. člen
Kdor zavestno ne ravna po predpisih o socialnem zavarovanju in s
tem koga prikrajša za pravico, ki mu pripada, ali mu jo omeji,
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
Zloraba pravic iz socialnega zavarovanja
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203. člen
(1) Kdor hlini ali si povzroči bolezen ali delovno nezmožnost in
s tem doseže, da se mu na podlagi socialnega zavarovanja prizna
pravica, ki mu ne bi pripadala, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do enega leta.
(2) Kdor pristojnemu organu predloži lažne listine ali da lažno
izjavo in ga s tem preslepi, da izda odločbo o pokojnini,
invalidnini ali denarnem socialnem dodatku, čeprav niso dani
pogoji za izdajo take odločbe, se kaznuje z zaporom do dveh let.
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