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Prof. dr. Silvo Devetak
Koordinator mednarodnega projekta in direktor ISCOMET-a

NAMESTO UVODA
1. Pri izvajanju mednarodnega projekta »Spoštovanje človekovega
dostojanstva in načela nediskriminacije pri izvajanju zaporniške kazni v
Sloveniji«, ki ga je koordiniral ISCOMET – Institut za etnične in regionalne
študije iz Maribora, je sodelovala naslednja skupina strokovnjakov,
sodelavcev ISCOMET-a: doc. dr. Jasna Murgel, doc. dr. Suzana Kraljič,
mag. Tomaž Klenovšek, mag. Gregor Maučec, dipl. oec. Jasmina Klojčnik
in mag. Franc Mlinar, ki je skrbel za koordinirano izvajanje projekta. V
sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
smo organizirali sociološko raziskavo mišljenj z zaporniškim osebjem in
zaporniki ter dva seminarja za zaposlene osebe v zaporniškem sistemu
Slovenije – prvi je bil v zaporih Dob na Dolenjskem, drugi pa v zgodovinsko
znanem zaporu »Stari pisker« v Celju.
V pričujoči publikaciji objavljamo nekatera vprašanja, ki bi lahko bila v
pomoč pri nadaljnjem strokovnem izobraževanju osebja, zlasti kar zadeva
obravnavanje diskriminacije in spoštovanje človekovih pravic, kot tudi pri
izboljšanju stanja v medčloveških odnosih v okviru zaporniškega sistema
v Sloveniji nasploh.
Mag. Gregor Maučec govori o ugotovitvah mednarodnih pogodbenih teles
(Odbor OZN za pravice človeka, Odbor OZN za odpravo rasne diskriminacije,
Odbor Sveta Evrope za odpravo mučenja in nehumanega ravnanja itn.)
o izvajanju relevantnih mednarodnih konvencij v Sloveniji. Posebej
se je zadržal na tistih ugotovitvah, ki se nanašajo na implementacijo
mednarodnopravnih standardov o prepovedi diskriminacije in človekovih
pravic zaprtih in priprtih oseb. Gre za stvari, ki javnosti v glavnem niso
znane, ker vlada ne skrbi za širjenje takšnih (večkrat negativnih) informacij
o Sloveniji v našem medijskem prostoru.
Doc. dr. Suzana Kraljić objavlja strokovno analizo mednarodnih norm in
standardov o prepovedi mučenja ter nehumanega in človeku nedostojnega
ravnanja z ljudmi. Te norme predstavljajo obvezujoče mednarodno pravo,
ki ga ni moč spreminjati z notranjimi ustavnopravnimi določbami ali z
neko mednarodno pogodbo. Vsak pravni akt, ki bi bil v nasprotju s temi
normami, predstavlja hudo kršitev mednarodnega prava in je razlog za
njegovo t. i. absolutno ničnost.
Doc. dr. Jasna Murgel je v zelo pregledni obliki prikazala pravna in druga



sredstva, ki jih imajo žrtve diskriminacije na voljo po slovenskem in
mednarodnem pravu, za iskanje poti do odprave krivic, ki so se jim po
njihovem mnenju dogodile s kršenjem njihovih pravic in svoboščin, ki jim
jih jamči mednarodno in notranje pravo. To je pravzaprav najpomembnejši
del izvajanja mandatorne norme mednarodnega prava o prepovedi vsakršne
diskriminacije med ljudmi. Če ljudje, ki so bili žrtve diskriminacije in
so zavoljo tega bili prikrajšani pri uživanju temeljnih svoboščin in pravic
človeka, nimajo na voljo postopkov za uveljavljanje svoje pravice, so vsi
pravni predpisi o prepovedi diskriminacije in o temeljnih svoboščinah in
pravicah človeka prazna črka na papirju. Ti postopki bi morali biti zelo
enostavni, država pa bi morala nuditi, v upravičenih primerih, finančno
pomoč za njihovo izvajanje. Žrtve diskriminacije so največkrat ljudje brez
posebne izobrazbe, ki se nahajajo na socialnem obrobju družbe.
Mag. Tomaž Klenovšek je komentiral rezultate sociološke raziskave
mnenj zaporniškega osebja in zapornikov o vprašanjih, ki zadevajo
morebitno prisotnost pojavov diskriminacije in kršenja človekovih pravic
v slovenskem zaporniškem sistemu. Na vsebinsko podobna vprašanja so
v anketi odgovarjali tako izbrani predstavniki zaporniškega osebja kot
tudi zaporniki, ki so želeli pri tem sodelovati. Analiza odgovorov kaže, da
pojavi zelo prikrite diskriminacije, na primer na narodnostni podlagi, sicer
obstajajo, vendar ne v takšnem obsegu, da bi predstavljali grobo kršenje
mednarodnih norm ali evropskih standardov o izvajanju zaporniškega
sistema. Ob tem je zelo spodbudna ugotovitev, da se zaporniško osebje
tega zaveda in je pripravljeno iskati načine za zboljšanje stanja.
To potrjuje tudi prispevek Slave Novak iz Uprave Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij o »uresničevanju priporočil mednarodnih
pogodbenih teles«. Že v uvodu poudari, da »z odvzemom prostosti ljudje ne
izgubijo osnovnih človekovih pravic in svojega človeškega dostojanstva.«
Po njenem člani mednarodnih pogodbenih teles nimajo pripomb glede
koncepta prestajanja kazni v Sloveniji, ampak je v njihovih sugestijah
na prvem mestu problem prezasedenosti v zaporih, »zraven priporočil po
zadovoljivi kadrovskih resursih«, kar vse predstavlja vprašanje, s katerim
se mora Slovenija »soočati in ga prioritetno reševati«.
2. Enako obravnavanje ljudi in prepoved izvajanja vsakršne diskriminacije
med njimi na rasni, etnični, jezikovni, spolni, starostni podlagi, ali
zaradi njihovega porekla, političnega prepričanja in verske pripadnosti
predstavljata temelj zgradbe pravic človeka. V boju proti diskriminaciji
je treba najprej dvigniti pravno zavest in etični občutek ljudi, kaj je
diskriminacija. Diskriminacija je vsakršno razlikovanje, izključevanje,
omejevanje ali dajanje prednosti posamezniku na političnem, ekonomskem,
socialnem, kulturnem ali na katerem koli področju javnega življenja 1)
zaradi rase, nacionalnega ali etničnega porekla, vere, barve kože, spola ali
spolne usmerjenosti, socialnega porekla, političnega prepričanja, starosti,



zmanjšane duševne ali fizične sposobnosti posameznika, ki 2) ima za cilj
ali posledico ukinjanje ali oviranje priznavanja, uživanja ali izvrševanja,
na podlagi enakopravnosti, pravic in temeljnih svoboščin človeka.
Diskriminacija je lahko »neposredna«, »posredna« (kar je najbolj pogost
primer), lahko pa se izvaja tudi v obliki nadlegovanja. Diskriminacija je
največkrat zelo prikrita oblika kratenja človekovih pravic in nespoštovanja
dostojanstva človeka. Prepoved diskriminacije je ius cogens, mandatorna
norma mednarodnega prava. Vsaka pogodba ali pravni akt, ki bi vseboval
kršitev prepovedi diskriminacije, je razlog za absolutno ničnost, za ničnost
pravnih učinkov take pogodbe ali akta »od vsega začetka«. Napačna so na
primer mišljenja, da je mogoče po »demokratični poti« diskriminirati ali
kršiti pravice človeka za določeno skupino ljudi. V tem pogledu se zlasti
omenja, da je odločanje ljudi o tem neposredno na referendumu »najvišja
oblika volje ljudstva«. To ne predstavlja demokracije, ampak izkoriščanje
demokracije za uveljavljanje volje ljudi, kar je v nasprotju z mednarodnim
(in notranjim) pravom, ti ljudje pa se največkrat nahajajo na družbenem
obrobju in se lahko edino na ta način obdržijo na političnem odru.
Odprava diskriminacije je eden od temeljnih ciljev OZN. Ustanovna listina
OZN pojmuje prepoved diskriminacije kot podlago za pravice in temeljne
svoboščine človeka (čl. 1/3). Eden od najpomembnejših mednarodnih
instrumentov na področju diskriminacije je konvencija OZN o odpravi
vseh oblik rasne diskriminacije (1965). V evropskem pravu je eden od
najmočnejših pravnih instrumentov za boj proti diskriminaciji Protokol 12
k Evropski konvenciji o temeljnih svoboščinah in pravicah človeka (2000).
Predstavlja bistveno razširitev inkriminacije diskriminacije iz 14. člena
Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Bistveno širi varstvo
pred diskriminacijo ratione personae, saj se nanaša na vse posameznike
(državljane in tujce), ki se nahajajo na ozemlju katere koli države članice
konvencije oz. protokola, kot tudi ratione materiae, saj postavlja pod
nadzor vsa dejanja javnih oblasti.
Odprava in kaznovanje rasne in etnične diskriminacije je s tem protokolom
postala pristojnost evropskega sodišča za človekove pravice, kar odpira
nove zgodovinske možnosti v boju proti diskriminaciji v evropskem
prostoru. Protokol je stopil v veljavo aprila 2005, ko ga je ratificiralo
10 držav. Slovenija je protokol podpisala (2001), a ga še ni ratificirala.
Najbrž, tako kot nekatere druge članice EU, iz bojazni, da bo s tem odprla
pot žrtvam diskriminacije na Evropsko sodišče za človekove pravice v
Strasbourgu.
Dodatni protokol h konvenciji o «kibernetskih zločinih» (2001), s katerim
se inkriminirajo dejanja rasističnega in ksenofobičnega značaja, ki so jih
posamezniki ali skupine zagrešili preko računalniških sistemov (2003),
je pred države postavil nove, sodobne obveznosti. Države, ki so članice
protokola, so namreč zavezane, da v svoji zakonodaji inkriminirajo



naslednja kazniva dejanja, zagrešena preko računalnika: 1) širjenje gradiv
z rasistično in ksenofobično vsebino, 2) širjenje rasistično in ksenofobično
motiviranih groženj in 3) zanikanje, bistveno minimiziranje, sprejemanje
ali opravičevanje genocida. Države so dolžne, da razen storilcev teh
kaznivih dejanj preganjajo in kaznujejo tudi osebe, ki nudijo pri tem svojo
pomoč ali ki spodbujajo izvrševanje teh inkriminiranih dejanj. Protokol je
stopil v veljavo 1. 3. 2006 (potrebno je bilo 5 ratifikacij), Slovenija ga je
ratificirala 8. 9. 2004.
»Zakonodajo« EU, sprejeto na podlagi 13. člena Pogodbe o EU,
predstavljata dve direktivi Sveta ministrov, in sicer: Direktiva 2000/43/EC
z dne 29. junija 2000 o implementaciji načela enakega obravnavanja oseb
ne glede na njihovo rasno ali etnično poreklo, Direktiva 2000/78/EC z dne
27. novembra 2000 o prepovedi diskriminacije v zaposlovanju. Upamo, da
se jima bo v kratkem pridružila direktiva o prepovedi diskriminacije na
podlaga vere ali verovanja, invalidnosti, starosti ali spolne orientacije, za
katero je bil izdelan zadnji predlog 2. julija 2008.
Obe direktivi sta ustvarili širok koncept diskriminacije, saj vključujeta
»neposredno« in »posredno« diskriminacijo, inkriminirali pa sta tudi
»nadlegovanje oziroma oviranje«. Direktivi naj bi se uporabljali za
urejanje kar najširšega kroga situacij. Nanašata se na »vse osebe«, ki se
nahajajo na ozemlju države članice EU, kar vključuje tudi pravne osebe
in državljane tretjih držav, se pravi ščitita pred diskriminacijo vsakogar,
ki dela in prebiva na območju EU. Države so zavezane, da »zagotovijo
ustrezne sodne in upravne postopke, kot tudi postopke za pobotanje
– mediacijo, in da »ustanovijo neodvisno telo«, katerega naloga je: 1)
proučevanje diskriminacije, 2) objavljanje poročil, 3) osveščanje javnosti,
4) pomoč posameznikom.
3. Problem diskriminacije se lahko na specifičen način pojavi v okviru
izvajanja zaporniškega sistema. Zaporniki so še bolj ranljiva skupina
kot drugi, saj so v njihovem načinu življenja večje možnosti, da se nad
njimi izvaja diskriminacija, predvsem zaradi njihove etnične in verske
pripadnosti ter spolne usmerjenosti. Praktično nimajo na voljo načinov,
s katerimi bi preprečili diskriminacijo, ki jo nad njimi izvajajo bodisi
zaporniško osebje bodisi drugi zaporniki.
Pojave diskriminacije znotraj zaporniškega sistema bi bilo mogoče
zmanjšati predvsem na dva načina.
Prvi način zadeva oblikovanje možnosti za obravnavo pritožb zapornikov,
ki smatrajo, da so žrtve raznih oblik diskriminacije. Oblike obravnavanja
pritožb zapornikov bi morale biti zelo diskretne, da ne bi same po sebi
še bolj poslabšale položaja domnevnih žrtev diskriminacije. To bi se dalo
urediti z razširitvijo in dopolnitvijo – na primeren način – obstoječih pravil
za reševanje različnih medčloveških nesoglasij, ki se pojavljajo znotraj
zaporov, in z usposabljanjem relevantnih strokovnjakov, ki delujejo znotraj



zaporov, za urejanje tovrstnih konfliktnih situacij. Prepričani smo, da bi
uspešno obravnavanje pojavov diskriminacije prispevalo tako k boljšemu
stanju v medčloveških odnosih znotraj zaporov kakor tudi k uspešnejšemu
uresničevanju vzgojnih smotrov izvajanja kazni.
Drugi način se opira na vedenje, da sta izobraževanje in vzgoja ljudi
najuspešnejši obliki za odpravo diskriminacije. Na ta način je mogoče na
učinkovit način odpravljati stereotipe o drugih ljudeh, ki so najbolj globoko
zasidrana korenina, iz katere se razvija diskriminatorno obnašanje ljudi do
drugih. Samo zaradi tega, ker so različni od njih, govorijo (tudi) svoj jezik,
spoštujejo (tudi) »svojo« kulturo ali tradicijo, verujejo v »svojega« boga,
imajo »svoj« način prehrane, se oblačijo na »svoj« način, imajo »svoje«
higienske navade, imajo drugačne spolne izbire itn.
Zavoljo tega bi morala Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, skupaj
z direktorji zaporov in strokovnjaki znotraj sistema in ob pomoči in
sodelovanju strokovnjakov »od zunaj«, pripraviti program stalnega
izobraževanja delavcev v zaporskem sistemu, predvsem pa njihovega
usposabljanja za obravnavanje situacij v medčloveških odnosih, ki so
nastale kot rezultat diskriminacije ali kratenja človekovih pravic. Vredno bi
bilo razmisliti tudi o primernih občasnih oblikah izobraževanja zapornikov,
ki bi si to želeli. Predvsem pa bilo potrebno zaporniške knjižnice dopolniti
s primerno literaturo.
Izhodiščna točka za izobraževanje in usposabljanje bi morala biti
obravnava pojma diskriminacija in škodljivih posledic kršenja prepovedi
diskriminacije, tako za posameznika kot družbo v celoti. Ljudje večkrat
kršijo prepoved diskriminacije zaradi svoje nevednosti. Ne zavedajo se,
da lahko s svojim diskriminacijskim ravnanjem ali besednjakom zarežejo
v sočloveka rane, ki jih je težko zaceliti. Te rane se lahko pri njem
razrastejo v rakasto tvorbo sovraštva, nezaupanja, nestrpnosti, se pravi v
obliko stereotipa, ki se od prvega v ničemer ne razlikuje.
4. Ob sklepu tega mednarodnega projekta, ki ga je sofinancirala EU, bi se
radi zahvalili vsem, ki so s svojim sodelovanjem z nami prepevali k njegovi
uspešni realizaciji, in sicer: sodelavcem iz institucij, ki so sestavljale
mednarodni konzorcij projekta: PIP (Pravo Informacije Pomoč, Maribor,
Slovenija), ZARA (Zivilcourage und Anti-Rasssismus-Arbeit, Dunaj, Avstrija),
I.G.E.S. (Istituto Internazionale di Alti Studi Giuridico Economici per lo
Sviluppo, Gorica, Italija), ONLUS (Istituto Euromediterraneo, Trieste/Trst,
Italija) in ECERS (Evropski center za etnične, regionalne in sociološke
študije Univerze v Mariboru, Slovenija).
Še posebej prisrčno se zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje kolegom iz
Uprave za prestajanje kazenskih sankcij oz. iz zaporov, ki so bili zajeti v
raziskavo, in sicer: Tomažu Smoletu, generalnemu direktorju, Božidarju
Petehu, vodji oddelka za varnost, Slavi Novak, sekretarki za mednarodno
sodelovanje, Jožetu Podržaju, direktorju, Bojanu Majcnu, vodji oddelka



za varnost, in Darku Plauštajnerju, vodji polodprtega in odprtega oddelka
Slovenska vas iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Olgi
Uršič Perhavc, direktorici Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, Editi
Mejač, direktorici Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni
zapora Celje, in Miranu Candellariju, direktorju Zavoda za prestajanje
kazni zapora Ljubljana. In nenazadnje gre naša zahvala vsem tistim
zaposlenim in zapornikom, ki so bili pripravljeni sodelovati v naši raziskavi
in odgovarjati na vprašanja, ki so zadevala morebitne pojave diskriminacije
in kršenja pravic človeka.

10  

Doc. dr. Suzana Kraljić
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in zunanja
sodelavka ISCOMET-a, Maribor

MEDNARODNOPRAVNE NORME
O PREPOVEDI MU^ENJA
POVZETEK
V prispevku avtorica obravnava prepoved mučenja in opozarja, da je
danes ta norma prešla med mednarodno običajno pravo in s tem pridobila
absolutni značaj. Pri tem poudarja, da se te norme ne sme obravnavati
kot enote, ampak da jo je treba v vsakem primeru posebej razmejiti
glede na subjektivne in objektivne okoliščine. Mučenje, kot najtežja
oblika, je storjeno, če je storjeno namerno in so bile povzročene težke
fizične ali duševne bolečine, z namenom, da se od žrtve pridobi priznanje,
informacija ali da se jo kaznuje. Pomembno je, da je to dejanje ali
opustitev storjeno s strani uradnih oseb. Za nečloveško in ponižujoče
ravnanje se zahteva nižji prag. Avtorica je podala posebno pozornost
analizi primerov Evropskega sodišča za človekove pravice, ki se odlikuje
z bogato sodno prakso, s katero danes postavlja temeljne smernice na
področju prepovedi mučenja, krutega, nečloveškega in ponižujočega
ravnanja. Pri tem je pomembno, da Evropsko sodišče za človekove pravice
v vsakem trenutku poda nova stališča oziroma izhodišča, na katera opre
svoje mnenje v konkretnem primeru.
KLJUČNE BESEDE: absolutna norma, mučenje, nečloveško ravnanje,
ponižujoče ravnanje, uradne osebe, evropsko sodišče za človekove
pravice, evropska konvencija o človekovih pravicah
ABSTRACT
In the contribution, the author tackles prohibition of torture and warns
that today this norm has passed towards international common law and
gained absolute character by this. There, she stresses that these norms
must not be handled as units, but in each case borders have to be put
regarding subjective and objective circumstances. Torture as worst form
is given, when it is made on purpose and when severe physical or spiritual
pain is caused with the intension to get a confession of, information from
or punishment of the victim. It is important that this act or neglecting is
made by public officials. For an inhuman and degrading treatment, a lower
level is demanded. The author paid special attention to the case analysis of
the European court for human rights having an excellent rich jurisdiction
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setting fundamental directives in the field of prohibition of torture, cruel,
inhuman and degrading treatment. There, it is important that European
court for human rights in every moment gives new statements or startingpoints, respectively, on which its opinion is based in a concrete case.
KEY WORDS: absolute norm, torture, inhuman treatment, degrading
treatment, public officials, European court for human rights, European
convention on human rights

1. Uvod
Mučenje predstavlja enega od najstarejših načinov kršitve človekovih
pravic. Njegovo uporabo lahko zasledimo že v najstarejših časih in domala
v vseh družbah. Ljudi so mučili iz različnih razlogov, npr. zaradi zabave
(posiljevanje deklet in žena v primeru pokoritve vasi, mesta ali ljudstva),
z namenom pridobivanja informacij (npr. v času vojne so mučili poveljniki
z namenom pridobivanja informacij o številčnosti, usposobljenosti in
opremljenosti nasprotnikove vojske), priznanj (npr. v raznih kazenskih
postopkih, še posebej v času inkvizicije ...). Mučenje je v preteklosti
pomenilo način, s katerim se je lomila volja oseb, s tem, da se jim je
povzročalo fizične ali psihične bolečine. Mučenje je bilo priznano celo kot
legalno sredstvo, ki je služilo cilju, da se pridobi priznanje od osumljene
osebe (npr. čarovniški procesi). Metode mučenja so bile zelo krute, tako da
so žrtve mnogokrat podale priznanje z namenom, da prenehajo bolečine,
ki so jim bile povzročene z mučenjem, ali da jih doleti hitra smrt namesto
dolgega mučenja. Za pridobitev priznanja so se uporabljale razne metode
in naprave, kot so na primer švedski napitek (swedish drink), glasgovski
nasmeh (Glasgow Smile), španski škornji (Spanish Boots), hruška (the
Pear), železno dekle (Iron Maiden), palični navijalec (Thumbscrew),
katarinino kolo (Catherine Wheel) in drugi.
Danes je mučenje absolutno prepovedano, kar izhaja tako iz različnih
mednarodnopravnih dokumentov kakor tudi iz nacionalnih ureditev (prim.
18. člen1 Ustave Republike Slovenije2 (v nadaljevanju URS).3 Izhajajoč
iz navedenega ima prepoved mučenja absolutni značaj in je postala del
mednarodnega običajnega prava. To pomeni, da prepoved mučenja ne
trpi nikakršnih omejitev, restrikcij ali derogacije niti v času izrednega
ali vojnega stanja. S prepovedjo mučenja se v svoji praksi srečujejo
razni nacionalni in mednarodni forumi, tako kazenski (npr. Mednarodno
kazensko sodišče v Haagu, Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo
Jugoslavijo, Mednarodno kazensko sodišče za Ruando) kakor tudi za
varstvo človekovih pravic (npr. Evropsko sodišče za človekove pravice (v
nadaljevanju ESČP)). ESČP je na podlagi dolgoletne prakse ter številnih
primerov izoblikovalo pomembna stališča glede prepovedi, obsega in
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vsebine mučenja, okrutnega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja,
kar je bilo podlaga za oblikovanje in sprejetje tudi drugih zavezujočih
dokumentov, npr. Uredba sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o
trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabila za izvršitev smrtne
kazni, mučenja ali drugega okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega
ravnanja ali kaznovanja (Uredba 1236/2005) in t. i. soft law4 (npr. Smernice
za politiko Evropske unije (v nadaljevanju EU) do tretjih držav glede
mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanja).
Kljub kogentnemu značaju prepovedi mučenja in inkorporiranosti norme v
mednarodne dokumente se le-to še vedno uporablja v mnogih državah, celo
v tistih, ki so ratificirale temeljni mednarodni dokument na tem področju,
in sicer Konvencijo Združenih narodov (v nadaljevanju ZN) proti mučenju
in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali
kaznovanja iz leta 1984 (v nadaljevanju KPM).5 Po 11. septembru 2001 je
mučenje dobilo nove razsežnosti, še posebej v povezavi z Guantanamom
ter Abu Ghraibom.6

2. Prepoved mu^enja v mednarodnopravnem sistemu
V drugi svetovni vojni je mučenje doseglo enega izmed svojih zgodovinskih
viškov7 in z namenom preprečitve ponovitve takšnih grozodejstev je bila
leta 1948 sprejeta SDČP. Njen namen je bil, da postane splošni standard
dosežkov za vse ljudi in vseh nacij. Ker SDČP ne zavezuje držav, da karkoli
storijo, ampak postavlja zgolj pravne standarde na področju človekovih
pravic, ni bilo potrebe, da bi se oblikoval in ustanovil mednarodni
mehanizem, ki bi zagotavljal izvrševanje v SDČP postavljenih standardov
ter ukrepal v primeru njihovih kršitev. SDČP je tako v svojem 5. členu
postavila tudi standard glede prepovedi mučenja. Izhajajoč iz 5. člena
SDČP nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu
ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.
Besedilo SDČP je danes inkorporirano v številne mednarodne dokumente.
Tako najdemo določbo, ki se nanaša na prepoved mučenja tudi v
Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah (v nadaljevanju
MPDPP).8 MPDPP je stopil še korak naprej ter že omenjeni splošni prepovedi
mučenja dodal še drugi stavek, ki prepoveduje izvajanje medicinskih ali
znanstvenih poskusov na človeku brez njegove privolitve (7. člen MPDPP).
Določbe, ki se nanašajo na prepoved mučenja, najdemo na primer še v
sledečih mednarodnih dokumentih:
a) Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju OZN):
		 – b tč. 5. člena Konvencije ZN o odpravi vseh oblik rasne
diskriminacije;9
– Konvencija ZN proti mučenju in drugim oblikam okrutnega,
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, ki je v
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bistvu nadgradila Deklaracijo o zaščiti vseh oseb pred mučenjem in
drugimi oblikami krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali
kaznovanja;10
– a tč. 37. člena Konvencije ZN o otrokovih pravicah;11
b) Sveta Evrope (v nadaljevanju SE):
– 3. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah (v nadaljevanju EKČP);12
– Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (v nadaljevanju EKPM);13
c) Evropske unije:
– 4. člen Listine temeljnih človekovih pravic v Evropski uniji;14
d) drugih univerzalnih in regionalnih dokumentih:
– 5. člen Ameriške konvencije o človekovih pravicah (v nadaljevanju
AKČP);
– Medameriška konvencija o preprečevanju in kaznovanju
mučenja;
– 5. člen Afriške listine človekovih pravic in pravic ljudstev (v
nadaljevanju ALČPPL);
– 13. člen Arabske listine o človekovih pravicah (v nadaljevanju
ALČP);
– Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča (v nadaljevanju
RS);15
– 2. in 5. člen Statuta mednarodnega kazenskega sodišča za bivšo
Jugoslavijo;
– 3. in 4. člen Statuta mednarodnega kazenskega sodišča za
Ruando;
– Ženevske konvencije iz leta 1949 z dodatnima protokoloma iz leta
1977.

3. Prepoved mu^enja v slovenskem pravnem sistemu
Iz 4. člena KPM izhaja, da mora vsaka država članica zagotoviti, da bodo
vsa dejanja mučenja zajeta s kazenskim pravom. To velja tudi za poskus
mučenja in za vsa dejanja katerekoli osebe, ki je odgovorna za mučenja
ali je v njem udeležena. Nadalje isti člen zavezuje države članice h
kaznovanju takšnih dejanj z ustreznimi kaznimi. Pri tem je potrebno
upoštevati tudi naravo in težo dejanj.
Slovenija je sicer že leta 1991 v URS določila, da ne sme biti nihče podvržen
mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Prav
tako pa je bilo določeno, da je na človeku prepovedano delati medicinske
in druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. Kljub temu
da je prepoved mučenja in izvajanje medicinskih poskusov zapisana v
istem členu, pa gre za dve popolnoma različni zadevi. Medicinski ali drugi
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znanstveni poskusi se lahko na človeku izvajajo namreč samo z njegovim
soglasjem, česar pa pri mučenju nikakor ne moremo potrditi. Prepoved
mučenja se namreč nanaša na vertikalno razmerje med posameznikom in
državo in ima absolutni značaj.
Kljub temu da je RS članica KPM, ki nalaga državam, da v svoji kazenski
zakonodaji inkriminirajo prepoved mučenja, to ni bilo storjeno vse do
nedavnega.16 Kazenska zakonodaja RS je namreč sledila določilu 4. člena
KPM šele letos17 ter izrecno opredelila inkriminiranost mučenja šele v
novem Kazenskem zakoniku RS iz leta 2008.18

4. Kogentni zna^aj prepovedi mu^enja po 3. ^lenu EK^P
Danes je sprejeto splošno stališče, da je prepoved mučenja prešla med
mednarodno običajno pravo19 in se kot takšna nanaša na vse države, ne
glede ali so članice ali ne mednarodnega dokumenta, ki ureja prepoved
mučenja.20 Prepoved mučenja ima torej danes značaj pravila ius cogens.
To je bilo potrjeno v različnih primerih, ki so poudarili absolutno naravo
zaveze, ki izhaja iz 3. člena EKČP. Na podlagi 3. člena EKČP je prepovedano
mučenja celo v otežujočih okoliščinah, kot so npr. boj proti organiziranemu
terorizmu in kriminalu. S tem je dan absolutni značaj prepovedi mučenja
ali nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, celo če je
podan dogodek, ki narekuje javno nujnost zaradi ogrožanja življenja
celotne nacije.21 Absolutni značaj prepovedi mučenja iz 3. člena EKČP je bil
poudarjen tudi v primeru Chahal proti Združenemu kraljestvu, v katerem
je ESČP zapisalo, da je tudi v času, ko se države soočajo z zaščito pred
terorističnim nasiljem, absolutno prepovedano mučenje ali nečloveško ali
ponižujoče ravnanje ali kaznovanje, ne glede na krivdo žrtve.22
Absolutnost značaja prepovedi mučenja izhaja tudi iz 4. člena MPDPP, 15.
člena EKČP in 27. člena AKČP. Vsi trije mednarodni dokumenti namreč
določajo absolutni značaj prepovedi mučenja. Absolutni značaj prepovedi
mučenja namreč ne dopušča nikakršnih izjem, niti restrikcij niti derogacije,
niti v mirnem času niti v času izrednega ali vojnega stanja. To pomeni,
da je imetnik te pravic vsaka oseba, v vsakem trenutku ter na vsakem
kraju. Država, kot zavezanka, pa je dolžna, da ne stori česar, kar bi lahko
pomenilo kršitev te pravice in njenega absolutnega značaja. Vsaka država
ima nadalje dolžnost, da izvaja nadzor nad izvršilno policijskimi organi.
Zgodi se lahko, da se zaradi pridobivanja priznanja (npr. Guantanamo,
Abu Ghraib) prestopijo meje danih pooblastil. Država mora v povezavi z
navedenim storiti vse, kar je v njeni pristojnosti, da se najbolje zaščiti
način, razlaga in uporaba kogentnosti te pravne norme.23 Dolžnosti države
pri tem lahko delimo na negativne (država se mora vzdržati vsake oblike
mučenja posameznika) in pozitivne. Izhajajoč iz pozitivne dolžnosti
mora država inkriminirati vse zlorabe. Nadalje mora izvesti hitro,
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temeljito in uspešno preiskavo, ki vodi v pregon in kaznovanje kršitelja te
kogentne pravne norme. In nenazadnje mora tudi s prevencijo vplivati na
preprečevanje mučenja.24

5. Razmejitev med mu^enjeM, okrutnim, ne^love[kim in
poni`ujo^im ravnanjem
Kot omenjeno, je danes prepoved mučenja zajeta tako v mnogih
mednarodnih zavezujočih kakor tudi soft law dokumentih. Vendar pa
je KPM edini zavezujoči univerzalni mednarodni dokument, ki definira
mučenje, medtem ko okrutnega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja
ali kaznovanja omenjena konvencija ne opredeljuje. Razmejitev med
mučenjem, nečloveškim in ponižujočim ravnanjem je včasih težko podati.
Izoblikovalo se je stališče, da morajo vsa mučenja predstavljati nečloveško
in ponižujoče ravnanje in da so vsa nečloveška ravnanja ponižujoča.
Mučenje
Mučenje predstavlja najtežjo obliko zlorabe telesne in duševne integritete
posameznika. Pri kaznovanju za dejanje mučenja se uporablja načelo
univerzalne pristojnosti, kar pomeni, da se storilcu mučenja lahko sodi
ne glede na to, kje je to dejanje bilo storjeno, in ne glede na njegovo
državljanstvo storilca in žrtve. KPM zavezuje države, da storijo vse, da
zavarujejo svojo pristojnost v primerih, ko se je mučenje zgodilo na
njenem ozemlju in ko je storilec ali žrtev njen državljan (5. člen KPM).
Nadalje je država zavezana, da odredi pripor ali druge zakonite ukrepe
osebam, za katere se sumi, da so storile kaznivo dejanje mučenja (6. člen
KPM), ali da pooblastilo drugi državi, da preganja in kaznuje storilce ne
glede na kraj, kjer je bilo storjeno dejanje ali njihovo državljanstvo (7.
člen KPM). Iz navedenega izhaja, da ima država, ki je ujela storilca, dve
možnosti, ali bo storilcu sama sodila in ga kaznovala, ali pa ga bo izročila
državi, ki mu želi soditi in ga kaznovati.
Mučenje je opredeljeno v 1. odst. 1. člena KPM, in sicer:
»Za namene te konvencije pomeni izraz mučenje vsako dejanje,
s katerim se osebi namerno povzroča huda telesna ali duševna
bolečina ali trpljenje z namenom, da bi se od nje ali od druge
osebe dobilo obvestilo ali priznanje ali da bi se to osebo kaznovala
za dejanje, ki ga je storila ali je osumljena, da ga je storila, ali
da bi se to osebo ali drugo osebo zastrašilo ali kaznovalo ali iz
katerega drugega razloga, ki temelji na diskriminaciji katerekoli
vrste, kadar to bolečino ali trpljenje povzroča ali spodbuja ali se
z njim strinja uradna oseba ali druga oseba, ki ravna po uradni
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dolžnosti. Ta pojem ne zajema bolečin ali trpljenja, ki je neločljivo
ali slučajno povezano z izvrševanjem zakonite sankcije.«
Mučenje je prepovedano tudi v 3. členu EKČP, katerega kršitev je bila
spoznana tudi v številnih primerih pred ESČP. Pri tem je treba poudariti,
da besedila EKČP ne moremo šteti za statičnega. Prav nasprotno – gre za
»živo besedilo« (living text), ki ga je treba razlagati v smislu razumevanja
tekoče evropske družbe v trenutku, ko je povzročena kršitev, in ne kar je bil
namen načrtovalcev EKČP. To pomeni, da ni nikakršnih stalnih standardov,
ki opisujejo obseg aktivnosti ESČP. ESČP lahko namreč v vsakem trenutku
poda novo razumevanje kateregakoli ključnega pojma 3. člena. Čeprav
je bilo v pripravljalnih delih (traveaux preparatoires) predlagano, da se
besedilo 3. člena obravnava enotno, se danes besedilo 3. člena običajno
razbije na tri komponente: mučenje, nečloveško in ponižujoče ravnanje,
ki ima vsako svoje značilne karakteristike.25 Da lahko govorimo o mučenju,
morajo biti izpolnjene v nadaljevanju navedene predpostavke.
5.1.1. Aktivnost in pasivnost
Če izhajamo iz definicije KPM, ugotovimo, da je mučenje opredeljeno
kot rezultat dejanja. Pri tem se postavlja vprašanje, ali opustitev z
enako resnimi posledicami tudi spada med mučenje. Na to vprašanje
je potrebno odgovoriti pritrdilno. Če so bile z namernimi opustitvami
(npr. odvzemanjem hrane zapornikom) povzročene telesne ali duševne
bolečine ter je to bilo izvedeno z namenom, da bi oseba posledično zaradi
pomanjkanja hrane podala priznanje ali določeno informacijo, spada
takšna opustitev vsekakor med mučenje.26
5.1.2. Zahtevan prag
Nadaljnja predpostavka je, da mora biti dosežen določen prag povzročenih
bolečin in trpljenja, da lahko določeno dejanje opredelimo kot mučenje. V
praksi se pojavljajo težave glede razmejitve med mučenjem, nečloveškim
ravnanjem in ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem. Kriterij praga
resnosti je eden od dveh temeljnih kriterijev, ki služi za razmejitev med
mučenjem, ponižujočim in nečloveškim ravnanjem. Zajema intenziteto
trpljenja posameznika, ki izhaja iz neadekvatnega ravnanja izvršilno
policijskih organov. To pomeni, da vsako slabo obravnavanje ni hkrati
tudi nečloveško ravnanje ali ponižujoče ravnanje ali mučenje. Slabo
obravnavanje s strani državnih organov mora prestopiti določen prag
resnosti, da bi lahko pripeljalo do enega od teh treh pragov prepovedanih
ravnanj državnih organov proti človeku, kar bi nato pomenilo kršitev
pravic človeka, da je zaščiten pred takšnim ravnanjem, ki je predvideno v
3. členu EKČP.27 V t. i. grškem primeru28 je Komisija ugotovila, da mučenje
predstavlja vedno nečloveško in ponižujoče ravnanje ter da nečloveško
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ravnanje zajema tudi vedno ponižujoče ravnanje. Komisija je v tem
primeru mučenje opredelila kot nečloveško ravnanje, ki ima določen cilj,
kot je na primer pridobitev določene informacije ali izognitev določeni
kazni. S postavljeno definicijo se je Komisija nato ponovno ukvarjala
v t. i. irskem primeru,29 kjer je ugotovila, da se dokaza o manjkajoči
upravičenosti v konkretnih primerih ne sme napačno razumeti. Ne sme se
ga namreč tolmačiti v smislu, da bi bilo nečloveško ravnanje v določenih
okoliščinah upravičeno. V tem primeru je nato Sodišče menilo, da mora
biti podana določena minimalna teža, da se lahko ravnanje obravnava kot
kršitev 3. člena EKČP. Ocenitev minimuma je torej relativna in je odvisna
od okoliščin posameznega primera. Postavljeno je bilo izhodišče, da je
mučenje namerno nečloveško postopanje, ki povzroča zelo resno in surovo
trpljenje.
V praksi so se izoblikovala določena stališča, ki lahko služijo kot opora
za presojanje, ali gre v konkretnem primeru za mučenje ali ne. Tako je
fizično trpinčenje označeno kot mučenje, če je bil najden dokaz uporabe
posebnih tehnik (npr. obešanje žrtve, pokrivanje čez glavo z jeklenim
vedrom ter udarjanje po njem z jeklenim ali lesenim predmetom), uporabe
specializiranih instrumentov (npr. električni šok), ali posebnih oblik priprav
žrtve (npr. vezanje oči, pokrivanje žrtve z rjuho, ali pokrivanje obrazov
paznikov, da jih žrtve ne bi prepoznale oziroma da žrtve ne bi videle svojih
mučiteljev).30
Stopnja praga je relativna in je odvisna od objektivnih in subjektivnih
okoliščin vsakega primera posebej. Vendar pa je možno zaznati trenutne
tendence, ki se gibljejo v smeri nižanja praga, od katerega se neko
dejanje šteje za mučenje. V primeru Selmouni proti Franciji je ESČP
zapisalo, da se lahko določena ravnanja, ki so bila prej označena kot
nečloveška ali ponižujoča, kvalificirajo danes drugače. ESČP je menilo,
da vse višji standardi na področju varstva človekovih pravic in temeljnih
svoboščin terjajo, da se zavzame strožje stališče glede ugotavljanja
kršitev temeljnih vrednot vsake demokratične družbe.31 Iz navedenega je
jasno vidna temeljna značilnost 3. člena EKČP, ki ga je treba obravnavati
kot »živo besedilo« ter vsak primer ustrezno glede na subjektivne in
objektivne okoliščine umestiti v čas, ko je bila kršitev storjena.
Mnogokrat so podane fizične in psihične bolečine skupaj, vendar so lahko
povzročene samo duševne bolečine oziroma le-te močno prevladujejo. To
je na primer, ko se žrtev sooča z lažnimi usmrtitvami, ko se zapornika
postavi pred strelni vod in se nanj strelja z manevrskimi metki. Duševne
bolečine so podane tudi v primeru, ko zapornik trpi zaradi sodnih postopkov
proti njegovim bližnjim osebam (npr. zaporniki morajo biti prisotni pri
posilstvu njihovih žena, hčerk, sester, mater).32
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5.1.3. Namernost
Da lahko govorimo o mučenju, mora biti dejanje, ki povzroča resno
trpljenje in bolečine, storjeno namenoma.
V primeru Aksoy proti Turčiji je ESČP ugotovilo, da je bil Aksoy izpostavljen
postopkom mučenja. V priporu je bil slečen do golega ter obešen za roke,
ki jih je imel zavezane na hrbtu (t. i. palestinsko obešanje). Pri tem
je utrpel velike bolečine in trajne posledice, kar izhaja iz zdravstvene
dokumentacije. Država se je zagovarjala, da ni bila podana namernost.
ESČP je potrdilo, da postopanja policije v tem konkretnem primeru ni
možno označiti kot nenamerno, saj so za izvedbo bile potrebne priprave
(npr. priprava škripca za obešanje).33 Razen tega pa je bilo to storjeno s
ciljem, da se pridobi priznanje ali določena informacija.34
Zanimiv je že naveden irski primer, saj je Komisija najprej stopila na
stališče, da ni podan primer mučenja, ker povzročeno trpljenje ni bilo
dovolj močno in kruto, da bi ga lahko označili za mučenje. Velika Britanija
(v nadaljevanju VB) je namreč vodila postopke zoper osumljence, ki
naj bi sodelovali v oboroženih dejanjih za odcepitev Irske od VB. VB je
zoper osumljence vodila postopke z intenzivnim zaslišanjem ter uporabo
t. i. petih tehnik dezorientacije in odvzemanja čutnih dražljajev: npr.
pokrivanje glave s kapuco, izpostavljanje dolgotrajnim neprijetnim
zvokom, preprečevanje spanja, omejitev prehrane ter prisila osumljencev,
da več ur stojijo ob zidu. Komisija je odločila, da ni bilo podano mučenje,
saj storilci niso bili v fizičnem stiku z obsojenci ter ni bila uporabljena
neposredna sila. Podano je bilo nečloveško in ponižujoče ravnanje. Sodišče
je nato odločilo, da je bilo podano mučenje, saj je šlo za uporabo posebnih
tehnik, s katerimi se je zapornikom povzročalo namerno psihično in fizično
trpljenje z namenom, da se od njih pridobi določene informacije.35
5.1.4. Namen
Mučenje je podano, če so bile bolečine in trpljenje povzročene z
namenom in ciljem, da se od nje ali od druge osebe pridobi informacija ali
priznanje ali da bi se to osebo kaznovalo za dejanje, ki ga je storila ali je
osumljena, da ga je storila, ali da bi se to osebo ali drugo osebo zastrašilo
ali kaznovalo ali iz katerega drugega razloga, ki temelji na diskriminaciji
katerekoli vrste.
5.1.5. Uradne osebe
Mučenje, ki je predmet mednarodnih dokumentov, ki smo jih zgoraj
omenili, se nanaša samo na mučenje, ki ga povzroča ali spodbuja ali se
z njim strinja uradna oseba ali druga oseb, ki ravna po uradni dolžnosti.
Iz te definicije izhaja, da mučenje krije samo dejanja, ki so izvedena od
uradnih oseb. To so na primer policija ali druge agencije, ki jih ustanovi
država. Izraz uradna oseba vključuje tudi paravojaške organizacije, člane
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prostovoljne organizacije za boj proti zločinu in čet smrti. Mučenje je
lahko povzročeno tudi od zasebnih oseb, ki ravnajo na podlagi spodbude ali
s soglasjem uradnih oseb. Definicija 1. odst. 1. člena KPM je restriktivna,
saj izključuje dejanja mučenja, ki so jih povzročili nedržavni storilci ali
zasebne osebe zoper druge posameznike ali druge državne uradnike.
Očitni namen 1. člena KPM je bil torej zaščita zapornikov v institucijah v
času izvrševanja zaporne kazni. V praksi se je v povezavi s tem postavilo
vprašanje, ali se ta člen lahko nanaša tudi na mučenje zunaj zapora, na
primer v javnih šolah. Strokovnjaki so zavzeli stališče, da je uporaba
mučenja možna tudi v institucijah, ki per se niso institucija za izvrševanje
zaporne kazni (npr. državne bolnišnice, pisarne, šole).36
Izhajajoč iz EKČP in njenega 3. člena se za opredelitev standarda obravnave,
ki za državo pomeni kršitev 3. člena EKČP, uporablja evropski standard
ter vse okoliščine, ki lahko v konkretnem primeru pridejo v poštev. ESČP
je kot takšne okoliščine opredelilo: narava in namen obravnave, trajanje
obravnave, duševni in fizični učinki in v določenih primerih tudi spol,
starost in zdravstveno stanje žrtve. Pri tem ni možno postaviti absolutnega
standarda, ampak se dovoljuje diskrecija.37
5.1.6. Zakonite sankcije
Kadar je bila bolečina ali trpljenje povzročeno z zakonitim sankcijami
(lawful sanction), to ne spada v definicijo mučenja 1. člena KPM, lahko pa
vodi do okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.
Trpljenje in neugodnosti, ki so torej sestavni del izvrševanja zakonitih in
sprejetih kazenskih sankcij, niso zajete s prepovedjo mučenja. To velja
tudi za izrekanje doživljenjske zaporne kazni. Smernice se danes gibljejo
v smeri povečanja pravic zapornikom. Mnenje je, da ni potrebno, da
zapornik izgubi vse pravice ter da je dovolj, če se mu odvzame samo
svoboda v najožjem pomenu besede.38
5.2. Nečloveško ravnanje
Določeno ravnanje, ki ne spada med mučenje, še vedno lahko spada med
nečloveško ali ponižujoče ravnanje, še posebej med ponižujoče ravnanje,
ki ima zelo širok spekter. V grškem in irskem primeru je Komisija nečloveško
ravnanje ali kaznovanje opredelila kot aktivnosti, s katerimi se namerno
povzroča težko fizično ali psihično trpljenje, ki pa je v danih okoliščinah
neopravičljivo.
Izhajajoč iz navedenega je za vse tri oblike značilno, da gre za ravnanje
določenih državnih organov, ki pomeni nečloveški postopek proti
posamezniku. Razlikovanje teh oblik je lahko podano samo na podlagi
ocene o intenziteti trpljenja, ki se povzroča posamezniku, ki je žrtev
slabega ravnanja s strani države. Pri ugotavljanju resnosti nečloveškega
obravnavanja, je vsekakor potrebno oceniti vse socialne in politične
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vidike, lastnosti žrtve, spol, zdravstveno stanje, starost in podobno.
To pomeni, da je potrebno upoštevati tako stanje države kakor tudi
stanje družbe in stanje posameznika. Le tako bo lahko prišlo do čim bolj
popolnega stopnjevanja kršitve 3. člena EKČP ter do čim bolj popolnega
varstva ter v skrajnem primeru tudi do osnovne pravice človeka, da se ščiti
njegova osebnost in osebna integriteta – torej dostojanstvo človeka kot
neodtujljiva lastnost osebnosti človeka.39
V praksi se je postavilo vprašanje, ali predstavlja zamuda pri izvršitvi
smrtne kazni obsojeni osebi per se nehumano, kruto in ponižujoče ravnanje
(death row phenomen). ESČP se je postavilo na stališče, da izročitev
posameznika v okoliščinah, kjer bo prestajal dolgoletno zaporno kazen,
pomeni čakanje na izvršitev kruto, nečloveško in ponižujoče ravnanje.
V posameznih državah (npr. ZDA, Jamajka) imajo namreč še vedno
smrtno kazen, na katere izvršitev čakajo zaporniki iz različnih razlogov
tudi po več desetletij (tudi zaradi vlaganja pravnih sredstev).40 Takšno
čakanje na smrt se vse pogosteje šteje za kršitev človekovih pravic, saj
povzroča psihično trpljenje. Takšno je bilo mnenje tudi ESČP v primeru
Soering proti Združenemu kraljestvu. V tem primeru je osemnajstletni
nemški državljan na podlagi obtožnice ameriške zvezne države Virginije
sodeloval pri surovem umoru svojega dekleta in potem pobegnil v VB. ZDA
so zahtevale izročitev, ki jo je VB tudi odobrila. Zahtevo za izročitev je
nato na podlagi državljanstva podala tudi Nemčija. Obtoženi se je obrnil
na ESČP ter zatrjeval, da mu po zakonih Virginije grozi smrtna kazen, na
katero se povprečno čaka šest do osem let. ESČP je odločilo, da bi izročitev
obtoženega v ZDA pomenila kršitev 3. člena EKČP, ker bi bil izpostavljen
psihičnemu trpljenju.41 Poudariti je treba, da se je ESČP oprlo na okoliščine
danega primera, da je obtoženi mlad ter v njegovo verjetno zmanjšano
razsodnost v trenutku izvršitve umora, in kar je najbolj pomembno, da se
obtoženega izroči Nemčiji, ki nima smrtne kazni.42
Ponižujoče ravnanje
Z opredelitvijo ponižujočega ravnanja se je Komisija posebej ukvarjala
v grškem in irskem primeru. V prvem primeru ga je opredelila kot grobo
ponižanje človeka pred drugimi, ali ko se človeka sili, da se obnaša
proti svoji volji ali vesti. V drugem primeru je ponižujoče ravnanje bilo
označeno kot usmerjeno zlorabljanje, s katerim se pri žrtvi povzroča
občutek strahu, trpljenja in podrejenosti, ki lahko žrtev poniža ali zlomi
njen fizični, psihični ali moralni odpor.
Pri ponižujočem ravnanju je bistveno, da je stopnja povzročene bolečine
manjše intenzivnosti kot pri mučenju. Večji poudarek je namreč dan
psihičnemu trpljenju, saj se bolj posega v osebno integriteto in dostojanstvo
človeka kot ene od največjih vrednot demokratične družbe, kakor pa na
fizično trpljenje.
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Institucionalizirano fizično nasilje je v praksi ESČP opredeljeno kot
ponižujoče ravnanje. V primeru Tomasi proti Franciji je bil tožnik v
času, ko je bil v policijskem priporu, oklofutan, obrcan in pretepen od
policijskega oficirja, ki je bil zadolžen za njegovo zaslišanje. Kljub temu
da je imel tožnik malo zunanjih znakov uporabe fizičnega nasilja, je bil to
primer, ko je posamezniku bila odvzeta prostost in je bil s tem postavljen
v slabši položaj, saj je bil podvržen nadrejenosti države. Takšno ravnanje
ne more biti opravičljivo in je bilo v omenjenem primeru označeno tako za
nečloveško kakor tudi ponižujoče.43 Za ta primer je značilno, da je Sodišče
posvetilo malo pozornosti okoliščinam primera in se je osredotočilo na gola
dejanja fizičnega nasilja. Pred Sodiščem se je francoska vlada branila, da
bi bilo pri presoji potrebno upoštevati tudi druge okoliščine (npr. da je
gospod Tomasi mlad in zdrav, zmeren čas zaslišanja, posebne okoliščine,
ki so bile takrat podane na Korziki, ter dejstvo, da je bil gospod Tomasi
osumljen sodelovanja v terorističnem napadu, ki je imel za posledico smrt
ene osebo ter težke poškodbe ostalih). Sodišče je v odgovoru francoski
vladi poudarilo, da iz zdravstvene dokumentacije tožnika izhaja, da je
utrpel veliko število udarcev in da so
le-ti bili intenzivni. To sta dva elementa, ki sta dovolj resna, da se
takšno dejanje šteje za nečloveško in ponižujoče. Zahteve preiskave in
predvsem oteževalne okoliščine glede boja proti kriminalu, s poudarkom
na terorizmu, ne morejo biti rezultat omejitev, ki so v škodo zaščite
spoštovanja fizične integritete posameznika.44
Ponižujoče ravnanje je bilo podano tudi v primeru Hurtado proti Švici.
Komisija tožniku, izhajajoč iz danih okoliščin, ni dala podlage za kršitev
prepovedi mučenja iz 3. člena EKČP. Pri aretaciji je prišlo do uporabe
bombe za ohromitev in tožnik je bil vržen na tla, vklenjen v lisice in pokrit
čez glavo. Tožnik je izjavil tudi, da je bil tepen. Utrpel je zmečkanine
in zlom rebra. Če bi utrpel takšne poškodbe v zaporu, bi to pomenilo
vsekakor kršitev 3. člena EKČP. Policijska dejanja so nadalje povzročila,
da je tožnik odvajal blato v svoje hlače. Policija mu ni zagotovila čistih
oblačil. Komisija je to označila kot sramotilno in ponižujoče za tožnika in
zaradi tega ponižujoče v skladu s 3. členom EKČP. Kot nečloveško ravnanje
je Komisija opredelila tudi dejstvo, da tožniku v času osemdnevnega
pripora ni bil zagotovljen zdravnik.45 Pri tem je zanimivo, da je sodišče
razmejilo med aretacijo in samim izvajanjem zaporne kazni. Prav tako je
zanimivo stališče, da je dejstvo, da je bila vržena ohromitvena bomba,
ki je povzročila, da je tožnik odvajal blato v hlače, ni ne nečloveško niti
ponižujoče dejanje, nošenje takšnih hlač v času pripora pa predstavlja
takšno ravnanje. Kogentna obrazložitev takšnega stališča, da je uporaba
sile v primeru aretacije opravičena, medtem ko ni nikakršnega opravičila
za nezagotovitev čistih oblačil, ko je oseba pod policijsko kontrolo.46
Uporaba sile je tako izjemoma dovoljena (npr. za ustavitev zaporniškega
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nemira, za ustavitev boja med dvema ali več zaporniki), vendar samo do
trenutka, ko se vzpostavi nadzor nad nastalo situacijo.
Ponižujoče ravnanje je podano tudi, ko je podana žalitev osebnosti
človeka tako pred okolico kakor tudi pred njim samim. Kot ponižujoča se
štejejo ravnanja, ko se osebo izpostavi javnemu posmehu (npr. postavitev
ob sramotilni stolp, striženje, osmoditev, ali iz Kitajske znani primeri
nošenja samoobtožujočih plakatov ali napisov). Kot ponižujoče ravnanje
se šteje tudi ravnanje, ki se izvršuje v zaprtem prostoru, kjer ni prisotna
javnost. Ponižujoča narava postopka ali kazni se presoja po kulturnih
merilih dane sredine, vendar ne more iti do popolne relativizacije. To je
bilo podano v primeru Tyrer proti Združenemu kraljestvu, kjer je ESČP
odločilo, da izrečena in izvršena kazen treh udarcev s šibo po nagi zadnjici
petnajstletnika z otoka Man, ne pomeni mučenja niti ni nečloveška, je pa
ponižujoča, čeprav je izvršena brez javnosti. Ponižujoča je zato, ker je
človeško bitje podvrženo nasilju drugega človeškega bitja ter se obravnava
kot predmet v rokah oblasti. ESČP ni sprejelo navajanj VB, da prebivalci
otoka Man odobravajo takšno sankcijo za mladoletnike in je ne štejejo za
ponižujočo. ESČP je vztrajalo, da se morajo tudi na otoku Man, ki je del
Evrope, uporabljati evropska merila.47
Kljub temu da bolečine ali trpljenje, ki so povzročene z zakonitimi
sankcijami, ne pomenijo mučenja, imajo države dolžnost, da zagotovijo
ustrezne pogoje v zaporih. Neustrezni pogoji v zaporih namreč lahko
predstavljajo kršenje prepovedi mučenja, nečloveškega in ponižujočega
ravnanja. Takšni primeri so podani, če je v zaporni celici zaprto preveliko
število zapornikov, če so podane neprimerne sanitarije in gretje, če se
zapornikom odvzema hrano, vodo in medicinsko oskrbo. Vse to je ESČP
ugotovilo v primeru Kalashnikov proti Rusiji. Vlagatelj je bil v zaporu 4
leta in 10 mesecev ter si sobo 17 kvadratnih metrov delil še z ostalimi
23 zaporniki. V tej sobi je bilo samo 8 postelj, tako da so zaporniki spali
izmenoma. Spanje je bilo skoraj nemogoče, saj sta bili luč in televizija
neprestano prižgani. Zapornik, ki je opravljal osnovne potrebe, je bil
izpostavljen pogledom drugih zapornikov in čuvajev. Zaporniki so jedli na
mizi, ki je bila oddaljena od stranišča samo en meter. Celica ni imela
nikakršnega zračenja in je bila poleti pretirano vroča, pozimi pa izredno
mrzla. Bila je tudi polna insektov. Vlagatelj je zaradi opisanih okoliščin
dobil razne kožne in glivične bolezni ter izgubil vse nohte na nogah in delno
na rokah. ESČP je odločilo, da dolgotrajna izpostavitev takšnim pogojem
predstavlja ponižujoče ravnanje.48 ESČP je tudi zastopalo stališče, da
bivanje v izolirani celici oz. samici ne sme biti predolgo. Bivanje v njej
je lahko samo začasen ukrep in ne sme trajati v nedogled.49 Nadalje, če
je v zaporu invalidna oseba, je treba zagotoviti za to osebo specifične
pogoje, ki jih narekujejo potrebe te osebe zaradi invalidnosti. Če te niso
zagotovljene, je podan primer ponižujočega ravnanja, kar je ESČP ocenilo
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v primeru Price proti Združenemu kraljestvu.50 V omenjenem primeru je
morala medicinska sestra poklicati moško osebje, da ji je pomagalo pri
opravljanju osnovnih potreb zapornice.
6. Sklepne misli
Kljub temu da je danes prepoved mučenja integrirana v številnih
mednarodnopravno zavezujočih dokumentih, je še vedno možno zaznati
njegovo prisotnost v mnogih državah, tudi v tistih, ki so pristopile k
določeni konvenciji, ki prepoveduje mučenje. Mednarodna skupnost se
močno zaveda prepovedi mučenja, saj je ta norma pridobila absolutni
značaj in je danes del mednarodnega ius cogens. Pomembno vlogo, če
ne celo vodilno, ima danes Evropsko sodišče za človekove pravice, ki s
svojo prakso ustvarja smernice glede obsega in vsebine norme o prepovedi
mučenja. Pri tem je treba opozoriti, da pri tem ne gre za enotno dejanje,
ampak za kvadrologijo, kjer je potrebno ločiti med mučenjem, krutim,
nečloveškim in ponižujočim ravnanjem. Med vsemi je podana različna
stopnja praga resnosti dejanj, ki jo je v posameznem primeru marsikdaj
težko podati. Evropsko sodišče za človekove pravice pri svojem delu izhaja
iz EKČP, ki pa je »živo besedilo«, kar ESČP omogoča, da lahko v vsakem
primeru posebej presoja, ali so podane predpostavke za določeno dejanje
iz omenjene kvadrologije.
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eni strani SDČP predstavlja močno moralno zavezo za države, na drugi pa, kljub svoji neizvršljivosti, predstavlja splošno
sprejeta stališča mednarodne skupnosti glede načel, ki so v njej oblikovana. Več o soft law glej Vitzhum, V: Vitzthum,
Völkerrecht, str. 32; Smith, str. 16.
5 Uradni list RS – MP, št. 7/1993.
6 V ZDA je mučenje prepovedano v skladu s petim in osmim amandmajem k ustavi, vendar naj bi vojaški zakon iz
leta 2006 močno oslabil ustavno prepoved mučenja.
7 Tako je leta 1942 Hitler dovolil, da imajo vojaške enote pravico in dolžnost, da v boju uporabljajo vsa in neomejena
sredstva, celo proti ženskam in otrokom. Pri tem se ni podpiralo oklevanja ali neodločnosti. Nemški vojak, ki se je uprl
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uporabi takšnih sredstev, je zagrešil zločin proti nemškemu narodu in še posebej proti vojakom prve bojne črte, ki so,
po Hitlerjevih besedah, nosili največje posledice napadov gverilcev in njihovih pomočnikov. Izhajajoč iz navedenega je
gestapo izoblikoval za namene in potrebe mučenja izredno krute metode, ki so jih izvajali v zaporih, na terenu in še
posebej v taboriščih.
8 Uradni list SFRJ – MP, št. 7/1971.
9 Uradni list SFRJ – MP, št. 6/1967.
10 Resolucija Generalne skupščine 3425 (XXX) z dne 9.12.1975.
11 Uradni list SFRJ – MP, št. 15/1990.
12 Uradni list RS – MP, št. 7/1994.
13 Uradni list RS – MP, št. 1/1994.
14 12. decembra 2007 so predsedniki evropskih institucij Sveta, Evropske komisije in Evropskega parlamenta v
Strasbourgu slovesno podpisali Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, ki bo z začetkom veljavnosti Lizbonske
pogodbe postala pravno zavezujoča.
15 V 7. členu RSMKS so opredeljeni zločini proti človečnosti in med njimi je zajeto tudi mučenje (f. tč. 1. odst.).
Točka e 2. odst. 7. člena RSMKS pa podaja definicijo mučenja: »Torture means the intentional infliction of severe pain
or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that
torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanction.« Prav tako
je mučenje v ii. alineji a tč. 2. odst. 8. člena RSMKS opredeljeno kot vojni zločin. Nadalje je v b tč. 1. odst. 55. člena
RSMKS prepovedano, da je oseba, ki je v preiskovalnem postopku, podvržena mučenju, krutemu, nečloveškemu ali
ponižujočemu ravnanju.
16 Mnoge države širom po svetu ponosno poudarjajo specifičnost svojih ustavnih in kazenskopravnih zakonskih
določb, ki prepovedujejo mučenje ter ga tudi preganjajo s kazenskimi sankcijami – tako Gross, V: Levinson, str. 233.
17 Sodnica dr. Mirjam Škrk je v zadevi Up-555/03 in Up-827/04 podala pritrdilno ločeno mnenje, v katerem je
zastopala stališče, da RS v svojem KZ ni uzakonila posebnega kaznivega dejanja mučenja, kot je le-to opredeljeno v
1. členu KPM. Ustavna pritožnika sta morala pri opredelitvi policijskega nasilja zoper žrtev, ki je v tem nasilju izgubila
življenje, poseči po inkriminaciji drugih kaznivih dejanj po KZ, ki pa po intenziteti niso dosegla ravni mučenja, kot ga
opredeljuje KPM in kot to opredeljuje praksa nekaterih držav in meddržavna judikatura.
18 Uradni list RS, št. 55/2008. Prepoved mučenje najdemo v 14. poglavju, kjer so zajeta kazniva dejanja zoper
človečnost. V 101. členu je opredeljeno kaznivo dejanje hudodelstva zoper človečnost. Šesta alineja 1. odst.
omenjenega člena definira mučenje kot naklepno povzročitev hude bolečine, telesnega ali duševnega trpljenja osebi,
ki jo je storilec pridržal, pri čemer mučenje ne vključuje bolečine ali trpljenja, ki je izključno posledica izvrševanja
zakonitih sankcij ali je z njimi povezano. Mučenje je prav tako prepovedano v sklopu 102. člena (vojna hudodelstva). V
26. poglavju, kjer so zajeta kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila, je podana definicija mučenja,
ki izhaja iz EKČP in KPM: »Kdor komu namenoma povzroči hudo bolečino ali trpljenje, bodisi telesno ali duševno, da si
od njega ali tretje osebe pridobi informacijo oziroma priznanje, ga kaznuje za dejanje, ki ga je storil on ali tretja oseba
ali je za to dejanje osumljen on ali tretja oseba, da bi ga ustrahoval ali nanj izvajal pritisk ali da bi ustrahoval tretjo
osebo ali nanjo izvajal pritisk ali iz katerega drugega razloga, ki temelji na katerikoli obliki kršitve enakopravnosti, se
kaznuje z zaporom od enega do desetih let. (2) Če bolečino ali trpljenje iz prejšnjega odstavka tega člena povzroči ali
prizadene uradna oseba ali kdo drug, ki nastopa z uradnim statusom ali na njeno pobudo ali z njeno izrecno privolitvijo
ali molče, se kaznuje z zaporno kaznijo od treh do dvanajstih let«.
19 Kljub temu da je danes področje mednarodnega prava urejeno že s številnimi mednarodnimi pogodbami,
običajno pravo še vedno predstavlja pomemben vir mednarodnega prava, kar izhaja tudi iz 1. odst. 38. člena
Statuta Meddržavnega sodišča v Haagu. Za nastanek norme običajnega prava je potrebno izpolniti dva pogoja, in
sicer objektivnega (razširjenost mednarodne prakse) in subjektivnega (pravna zavest, na podlagi katere subjekti
mednarodnega prava sprejmejo določeno prakso kot zavezujočo). Več o mednarodnem običajnem pravu glej Vitzhum,
V: Vitzthum, Völkerrecht, str. 67–71; Brownlie, str. 6–12; Türk, str. 53–57; Shaw, str. 68–72.
20 Smith, str. 13.
21 Glej primer Aksoy v Turkey, App. No. 21987/93 (1996).
22 Chahal v UK, App. 22414/93 (1996).
23 Sadiković, str. 76.
24 Dimitrijević in drugi, str. 156.
25 Evans/Morgan, str. 74.
26 Rehman, str. 413; tudi Dimitrijević in drugi, str. 158.
27 Sadiković, str. 76; Owey/White, str. 58.
28 Greek Case, Comm. Rep, 5. november 1969.
29 Ireland v United Kingdom, App. No. 5310/71 (1978).
30 Morgan/Evans, str. 34–35.
31 Selmouni v France, App. No. 25803/94 (1999).
32 Dimitrijević et al., str. 160.
33 Z namernostjo se je ESČP ukvarjalo tudi v primeru Rehbock proti Sloveniji. V tem primeru se odvzem prostosti
pritožniku ni opredelil kot naključna operacija, pri kateri bi potem prišlo do nepričakovanega razvoja dogodkov, zaradi
katerih bi se policisti lahko sklicevali na to, da so se odzvali nepripravljeni. Gradivo, ki je bilo na razpolago Sodišču, je
kazalo na to, da je policija operacijo odvzema prostosti načrtovala vnaprej ter da je imela dovolj časa, da bi ocenila
morebitno tveganje in uporabila potrebna sredstva za izvedbo odvzema prostosti. Sodelovalo je trinajst policistov, ki
so v številu očitno presegali tri osumljence, ki naj bi jim odvzeli prostost. Nadalje pritožnik policistov, ki so mu odvzeli
prostost, ni ogrožal, na primer z odkritim nošenjem orožja ali z napadom – Rehbock v Slovenia, App. 29462/95 (2000).
34 Aksoy v Turkey, App. No. 21987/93 (1996).
35 Ireland v United Kingdom, App. No. 5310/71 (1978).
36 Rehman, str. 413–414.
37 Fenwick, str. 46.
38 Dimitrijevič et al., str. 161.
39 Sadiković, str. 77.
40 Problemi, ki nastajajo z odlaganjem smrtne kazni, lahko gredo tudi v drugo smer. Če bi se strmelo k pospešitvi
izvršitve smrtne kazni, bi se s tem omejile pravice obsojenega do vseh pravnih sredstev, ki jih lahko vloži.
41 Soering v United Kingdom, App. 14038/8, A/159–169 (1989).
42 Glej Saadi v Italia, App. 37201/06 (2008).
43 Tomasi v France, App. No 12850/87 (1992).
44 Tomasi v France, App. No 12850/87 (1992).
45 Hurtado v Switzerland, App. No. 1754/90 (1994).
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PRIPOMBE IN SUGESTIJE MEDNARODNIH POGODBENIH
TELES GLEDE SPO[TOVANJA ^LOVEKOVIH PRAVIC
V SLOVENSKIH ZAPORIH
Povzetek
Pričujoči prispevek obravnava sklepna zapažanja in priporočila za
učinkovitejšo implementacijo mednarodnopravnih standardov o človekovih
pravicah priprtih in zaprtih oseb v slovenskem zapornem sistemu, izdelana
s strani mednarodnih pogodbenih teles, ki delujejo v okviru sistema varstva
človekovih pravic na ravni Združenih narodov ali Sveta Evrope. Slovenske
oblasti so se namreč z ratifikacijo najpomembnejših mednarodnopravnih
dokumentov o človekovih pravicah pravno zavezale k doslednemu
udejanjanju njihovih obveznosti, ki izvirajo iz teh dokumentov, kakor tudi k
temu, da se bodo podredile ustreznemu mednarodnemu nadzornemu telesu,
ki bo preučevalo in ocenjevalo implementacijo teh mednarodnopravnih
norm v slovenskem pravnem režimu na podlagi rednega in natančnega
poročanja, med drugim tudi o položaju oseb, ki jim je odvzeta prostost,
in tretiranju teh oseb s strani slovenskih represivnih organov. Priporočila
mednarodnih pogodbenih teles sicer niso pravno obvezujoča za države
pogodbenice, so pa kot dobronamerno vodilo za nadaljnje ravnanje države
na določenem področju človekovih pravic vsekakor pomembna ter jih
zato velja spoštovati in jim tudi slediti. Skozi analizo periodičnih poročil,
posredovanih mednarodnim pogodbenim telesom s strani slovenske vlade
in priporočil, ki so jih ti organi naslovili na Slovenijo, prispevek ponuja
nekoliko podrobnejši vpogled v realno situacijo glede zagotavljanja
pravnega varstva pravic priprtih in zaprtih oseb v Sloveniji ter navaja
nekatere konkretne možnosti za okrepitev tega varstva.
kLJUČNE BESEDE: priporočila, poročila, mednarodna pogodbena telesa,
Odbor ZN za človekove pravice, Odbor ZN proti mučenju, Evropski odbor
za preprečevanje mučenja, Slovenija, zaprte osebe
ABSTRACT
The article deals with concluding observations and recommendations
to Slovenian government prepared by international human rights treaty
bodies operating within the United Nations or Council of Europe system of
human rights protection for more efficient implementation of international
legal standards on human rights of detainees and prisoners in Slovenian
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prison system. Slovenian authorities have pledged to implement fully
their commitments made by the ratification of all the most significant
international human rights treaties as well as submit regularly their
comprehensive reports on the implementation of the provisions of these
treaties in the Slovenian legal regime to a thorough consideration of a
respective international supervisory body, including information on the
situation of persons deprived of their liberty and treatment of these
persons by Slovenian repressive organs. Recommendations of international
human rights treaty bodies are not legally binding for states parties,
however, they are indeed important as a well-intentioned guidance for
state’s further steps in the particular area of human rights. For that very
reason they ought to be fully respected and followed. Through the analysis
of periodic reports submitted to international human rights treaty bodies
by Slovenian government and recommendations of these bodies addressed
to Slovenia the article provides a deeper insight into the real situation
concerning the legal protection of detainees’ and prisoners’ rights in
Slovenia and indicates some concrete possibilites for the reinforcement
of such a protection.
KEY WORDS: concluding observations, recommendations, reports,
international human rights treaty bodies, Human Rights Committee,
Committee against Torture, European Committee for the Prevention of
Torture, Slovenia, prisoners

UVOD
Posebna pozornost in skrb v razmerju do obsojencev na prestajanju
zaporne kazni sta značilnosti večine institucij, ki delujejo na področju
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Organizacija združenih
narodov (OZN) na svetovni in Svet Evrope na regionalni ravni sta poleg
temeljnih mednarodnopravnih dokumentov o človekovih pravicah sprejela
tudi več resolucij in priporočil, s katerimi želita izboljšati pogoje bivanja
in varstva pravic oseb, ki jim je odvzeta prostost. Z Evropsko konvencijo
o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja
ali kaznovanja, sprejeto leta 1987, je bil ustanovljen Evropski odbor za
preprečevanje mučenja z nalogo, da s pomočjo obiskov preiskuje ravnanje
z osebami, ki jim je vzeta prostost. V okviru Sveta Evrope se pripravlja
dodaten protokol h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, ki naj bi zagotovil določene dodatne pravice osebam, ki jim je
vzeta prostost.1 Krepitev pravnega varstva takšnih oseb pred mučenjem
in nečloveškim ali ponižujočem ravnanjem ali kaznovanjem je tesno
povezana z demokracijo in pravno državo.
Slovenija je pogodbenica vseh najpomembnejših mednarodnih pogodb
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in konvencij, ki opredeljujejo temeljne pravne standarde in pravila za
ravnanje z obsojenci ter hkrati predvidevajo tudi posebne nadzorne
mehanizme glede njihove implementacije v nacionalno zakonodajo. Z
ratifikacijo oziroma notifikacijo nasledstva teh mednarodnih dokumentov
se je Slovenija mednarodnopravno obvezala tako k doslednemu udejanjanju
njihovih določb kot tudi k temu, da bo za uresničevanje teh določil
posodobila, dopolnila in izboljšala svojo zakonodajno in administrativno
prakso ter sprejela ustrezne zakonodajne, sodne, upravne, politične in
druge relevantne ukrepe.

VLOGA IN PRISTOJNOSTI MEDNARODNIH POGODBENIH TELES
Mednarodna »pogodbena telesa« so vsa telesa, pristojna za izvajanje nadzora
nad implementacijo mednarodnih pogodb o človekovih pravicah.2 Mednarodne
pogodbe, na podlagi katerih delujejo razna pogodbena telesa, kot so komisije,
odbori ipd., so sklenjene na univerzalni in na regionalni ravni.3
Glavna naloga mednarodnih pogodbenih teles je obravnavanje poročil
držav pogodbenic o udejanjanju določb posameznih mednarodnopravnih
aktov o človekovih pravicah ter posredovanje priporočil in splošnih
komentarjev po lastni presoji državam pogodbenicam. V tem pogledu
sta redno in pravočasno poročanje držav pogodbenic v obliki pošiljanja
periodičnih izčrpnih poročil mednarodnim pogodbenim telesom in
vzajemni konstruktivni dialog med pogodbenim telesom in delegacijo
posamezne države pogodbenice ključnega pomena za učinkovito delovanje
mednarodnega sistema varstva pravic človeka.
S svojim pregledovanjem poročil držav pogodbenic zadevno mednarodno
pogodbeno telo vlade držav pogodbenic opominja ter s tem na nek način
tudi »prisili« k temu, da uporabljajo relevantno mednarodno pogodbo o
človekovih pravicah kot osnovno in splošno vodilo pri določanju vladne
politike v zvezi z implementacijo njenih določb.4 Slaba stran sistema
poročanja pa je, da predlogi in priporočila, ki jih sprejme pogodbeni
organ, niso pravno zavezujoči in se zato držav pogodbenic ne da prisiliti
k njihovemu spoštovanju in implementaciji. Mednarodni odori so glede
upoštevanja in izvrševanja njihovih priporočil popolnoma odvisni od dobre
volje držav pogodbenic in/ali od mednarodnega pritiska (»mobilisation of
shame«) v primerih, ko se njihova priporočila ne spoštujejo.

SPO[TOVANJE dostojanstva in pravic zapornikov V LU^I
UNIVERZALNIH MEDNARODNOPRAVNIH STANDARDOV
Pogodbena telesa, ustanovljena z mednarodnimi pogodbami o človekovih
pravicah, so zelo pomembna (čeprav ne edina) komponenta sistema
varstva pravic človeka, ki se je izoblikoval v okviru OZN.5 V nadaljevanju
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bodo obravnavana priporočila in mnenja dveh pogodbenih teles ZN,
najbolj relevantnih za področje mednarodnopravnega varstva človekovih
pravic in dostojanstva obsojenih, zaprtih ali priprtih oseb. To sta Odbor za
človekove pravice in Odbor proti mučenju.

Odbor ZN za ^lovekove pravice
Na osnovi 28. čl. Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah je bil leta 1977 izvoljen prvi Odbor za človekove pravice,
katerega struktura, pristojnosti in dolžnosti so določene v IV. delu Pakta.6
Glavna naloga Odbora za človekove pravice je obravnava poročil držav
pogodbenic o udejanjanju določb Pakta ter posredovanje priporočil in
splošnih komentarjev po lastni presoji državam pogodbenicam.7
Iz sklepnih zapažanj in priporočil,8 ki jih je Odbor izdelal na podlagi
začetnega poročila Slovenije o spoštovanju norm Mednarodnega pakta o
državljanskih in političnih pravicah ter stopnji implementacije teh norm v
slovenskem pravnem redu, izhajajo naslednje pomembne ugotovitve:9
− doba pridržanja oseb pred sodno obravnavo (preiskovalni zapor), ki
se pod določenimi pogoji lahko podaljša za nadaljnjih šest mesecev,
je očitno predolga in kot takšna ne izpolnjuje zahtev 9. in 14. čl.
Pakta;
− določila Zakona o kazenskem postopku, ki v specifičnih primerih
dopuščajo, da obtožene mladoletne osebe niso ločene od odraslih,
utegnejo porajati resne dvome glede njihove usklajenosti z določbami
10. čl. Pakta.
V sklepnih komentarjih in priporočilih,10 izdanih na podlagi drugega
periodičnega poročila Slovenije je Odbor izrazil svojo zaskrbljenost zaradi
primerov poročanja o grdem ravnanju uslužbencev organov pregona,
odsotnosti temeljitih preiskovanj in sistema ustreznega kaznovanja
odgovornih uslužbencev, kakor tudi neizplačevanja odškodnin žrtvam
tovrstnih kršitev dostojanstva in pravic človeka v Sloveniji. Problem
predstavlja tudi nedostopnost zadostne pravne pomoči nekaterim osebam,
ki jim je odvzeta prostost (7. čl. Pakta). Slovenija naj čim prej podvzame
ustrezne ukrepe za preprečevanje in kaznovanje vseh oblik trpinčenja in
grdega ravnanja uslužbencev organov pregona ter zagotovi vsem žrtvam
tovrstnih kršitev zadostno pravno pomoč od samega začetka postopka
odvzema prostosti, kakor tudi hitro, natančno, neodvisno in nepristransko
preiskavo vseh zatrjevanih kršitev človekovih pravic teh oseb. Zagotoviti
je treba kazenskopravni pregon vseh storilcev teh nedopustnih dejanj in
njihovo kaznovanje na način, ki je sorazmeren teži in resnosti zagrešenega
kaznivega dejanja, žrtvam pa učinkovita pravna sredstva in druge ukrepe,
vključno z odškodnino. Odbor je Slovenijo še enkrat opozoril na pomen
potrebe po zagotovitvi osebam, ki so v preiskovalnem zaporu, da se jih
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kolikor mogoče hitro privede pred sodišče (14. čl. Pakta).

Odbor ZN proti mu^enju
Konvencija ZN proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu ali
ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, ki je bila sprejeta leta 1984,
nadgrajuje 5. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah in 7.
člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki
prepovedujeta mučenje. Državo pogodbenico Konvencija zavezuje, da
sprejme učinkovite zakonodajne, upravne, sodne in druge ukrepe za
preprečevanje mučenja na celotnem ozemlju, ki je pod njeno jurisdikcijo
in da z notranjo zakonodajo mučenje opredeli kot kaznivo dejanje. V
skladu z določbami 12. in 13. čl. Konvencije mora država osebi, ki je
bila žrtev mučenja, omogočiti pritožbo in zagotoviti, da bo njen primer
takoj in nepristransko obravnavan. Obveznost države pogodbenice je tudi,
da osebi, ki je bila podvržena mučenju, zagotovi ustrezno zadoščenje in
rehabilitacijo.
Odbor proti mučenju, ki preko sistema periodičnega poročanja držav
pogodbenic nadzoruje izvajanje Konvencije, je bil ustanovljen na osnovi
17. čl. Konvencije.11 Država pogodbenica mora Odboru posredovati
začetno poročilo v enem letu od takrat, ko je zanjo Konvencija začela
veljati, nato pa vsaka štiri leta. Odbor preuči poročilo in izda sklepna
zapažanja, v katera vključi njegove glavne ugotovitve in priporočila državi
pogodbenici.
V zaključnih zapažanjih in priporočilih Odbora iz leta 2003,12 izdanih
na podlagi drugega periodičnega poročila slovenskih oblasti o stopnji
implementacije določb Konvencije ZN proti mučenju in drugemu
krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju
v Sloveniji, je bila slovenska država že drugič opozorjena na nekatere
neodpravljene pomanjkljivosti, med njimi naj na prvem mestu omenim
odsotnost inkriminacije specifičnega hudodelstva mučenja v slovenskem
materialnem kazenskem pravu, to je v Kazenskem zakoniku. V skladu s
4. čl. Konvencije proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu ali
ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju je namreč obveznost vsake države
pogodbenice zagotoviti, da bodo vsa dejanja mučenja izrecno opredeljena
kot kazniva v njenem kazenskem pravu. Enako velja za poskus storitve
tega hudodelstva, kakor tudi za dejanje vsake osebe, ki vsebuje elemente
sostorilstva ali udeležbe pri zagrešitvi mučenja.
Do pred kratkim je bila situacija v Sloveniji takšna, da je bila definicija
mučenja v skladu s 1. čl. Konvencije inkorporirana v slovenski Zakon o
izvrševanju kazenskih sankcij, medtem ko je bilo mučenje v Kazenskem
zakoniku le omenjeno, ne pa tudi kot kaznivo dejanje natančno
definirano. 264. čl. novega slovenskega Kazenskega zakonika (KZ-1,
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Ur. l. RS št. 55/2008), ki je začel veljati 1. novembra 2008, je uvedel
mučenje kot posebno kaznivo dejanje. Opredelitev mučenja je sedaj
tudi v celoti usklajena z definicijo mučenja iz 1. čl. Konvencije ZN proti
mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju
ali kaznovanju.
Nadaljnja kritika Odbora, ki se prav tako navezuje na hudodelstvo
mučenja, je namenjena pomanjkanju določila o njegovi nezastarljivosti
v slovenski zakonodaji, kar lahko vzbuja morebitne dvome glede
uresničevanja prepovedi zastaranja za zločin mučenja, ki jo predpisuje
mednarodno (kazensko) pravo, na ozemlju Slovenije. Res, da slovensko
materialno kazensko pravo ne vsebuje izrecne dikcije o nezastarljivosti
hudodelstva mučenja, vendar iz interpretacije določb 95. čl. Kazenskega
zakonika (KZ-1, Ur. l. RS št. 55/2008) posredno izhaja, da je hudodelstvo
mučenja nezastarljivo, saj po mednarodni pogodbi, to je Konvenciji ZN
proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu
ravnanju ali kaznovanju, kakor tudi Konvenciji ZN o nezastaranju vojnih
zločinov in zločinov proti človečnosti, hudodelstvo mučenja nikoli ne
zastara. Odbor nadalje ugotavlja, da so zastaralni roki, ki jih predpisuje
slovensko kazensko pravo za dejanja trpinčenja in grdega ravnanja, ki ne
predstavljajo mučenja, prekratki.
Očitki Odbora nadalje zadevajo možnost obravnave in preiskovanja raznih
pritožb in navedb o trpinčenju s strani neodvisnega sistema. Slovenija
po mnenju Odbora ne razpolaga z zadosti učinkovitim, verodostojnim
in neodvisnim sistemom, ki bi omogočal hitre in nepristranske preiskave
vseh sporočil o grdem ravnanju ali mučenju, zagrešenemu s strani
policije in drugih javnih uslužbencev, ter ustrezen kazenskopravni pregon
storilcev teh kaznivih dejanj, kot to določata 12. in 13. čl. Konvencije.
Tudi mednarodna nevladna organizacija Amnesty International je izrazila
veliko zaskrbljenost nad nepopolno implementacijo določb Konvencije
oziroma kršitvijo teh določb s strani Slovenije. Po njenem mnenju najbolj
bode v oči nezmožnost slovenske policije in sodstva, zagotoviti, da bi bile
trditve o tem, da so bile nekatere osebe podvržene grdemu ravnanju s
strani policistov in nedržavnih akterjev, temeljito in takoj preiskane v
okviru neodvisnega pritožbenega postopka ter da bi bili storilci teh kršitev
človekovih pravic privedeni pred roko pravice.13
Stanje se (v času od obravnave prvega poročila Slovenije) ni izboljšalo
niti na področju uporabe sile s strani organov policije, kjer je večkrat
prišlo do prekomerne uporabe prisilnih ukrepov ali primerov trpinčenja,
predvsem nasproti Romom in članom etničnih manjšin, policijska sila pa
je bila pretirano uporabljena tudi ob nekaterih aretacijah.14 V nekaterih
primerih se je prav tako zgodilo, da žrtve grdega ravnanja zaradi
nepravilnega postopanja slovenske policijske in sodne oblasti niso mogle
uveljavljati pravice do pravične in ustrezne odškodnine. Da gre v takih
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primerih za več kot zgolj navajanje izmišljenih dejstev s strani žrtve, je
potrdila tudi mednarodna sodna oblast s sedežem v Strasbourgu. V mislih
imam odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Rehbock
proti Sloveniji,15 s katero je bila Sloveniji naložena obveznost izplačila
pravičnega zadoščenja pritožniku v znesku takratnih 32.000 DM. Napredek
na tem področju je torej nujen. Prvi konkretnejši korak v tej smeri bi
lahko bil določitev učinkovitih načinov za zbiranje podatkov in opravljanje
nadzora nad tovrstnimi neželenimi pojavi.16
Kar se tiče pravice oseb, ki jim je bila odvzeta ali omejena prostost, do
svobodne izbire zdravnika od začetka njihovega pridržanja, je Odbor
ocenil, da 74. čl. Pravilnika o policijskih pooblastilih, ki zagotavlja
zdravniško pomoč, ne zagotavlja zadostnega pravnega varstva pred
trpinčenjem in mučenjem. Slovenija je poklicana, da okrepi pravno zaščito
pred grdim ravnanjem in mučenjem, ki jo zagotavlja Zakon o kazenskem
postopku s tem, da zagotovi, da bo vsem osebam, ki jim je bila odvzeta ali
omejena prostost, tako v zakonodaji kot v praksi, zagarantirana možnost
takojšnjega uveljavljanja pravice do neodvisnega zdravnika.17 Priporočilo
Odbora v tej zadevi je tudi, da se priprtim in zaprtim osebam zagotovi
zadostno varstvo njihove zasebnosti pri zdravniških pregledih.
Odbor ugotavlja, da je slovenska kazenska zakonodaja, ki ureja policijska
zasliševanja, nepopolna, saj pravzaprav ni bil sprejet noben policijski
kodeks o ravnanju, ki bi na tovrstnem področju dopolnjeval zadevna
določila Zakona o kazenskem postopku in Zakona o policiji z namenom
preprečevanja primerov mučenja in slabega ravnanja v postopkih
policijskih zasliševanj, kot to zahteva 11. čl. Konvencije.
Ena od večjih težav, s katerimi se že dalj časa spopada Slovenija, je
zagotovo prenatrpanost v slovenskih zaporih in drugih prostorih pridržanja.
Vendar se je treba zavedati, da Slovenija pri iskanju pravih izhodov iz
nastale situacije ni prepuščena sama sebi, saj se pri tem lahko opre na
priporočila, ki jih je v tej zvezi na Slovenijo naslovil že Evropski odbor
za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali
kaznovanja (CPT/Inf(2002)36).
Odbor proti mučenju Sloveniji naroča, da poskrbi za vsesplošno diseminacijo
njenih poročil, kakor tudi sklepnih zapažanj in priporočil Odbora v ustreznih
jezikih, preko uradnih spletnih strani, medijev in nevladnih organizacij.18
Razen tega je Odbor Slovenijo spodbudil k nadaljnjemu sodelovanju in
krepitvi določenih pozitivnih aspektov.19
Preden zaključim to poglavje, naj kot zanimivost navedem, da je leta
2002 Generalna skupščina ZN sprejela Izbirni protokol h Konvenciji proti
mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju
ali kaznovanju. Določbe I. dela Opcijskega protokola določajo splošna
načela in namen Protokola, bistvene pojme za izvrševanje oziroma razlago
Protokola ter predvsem določajo obveznost vsake države pogodbenice,
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da ustanovi državni preventivni mehanizem za preprečevanje mučenja
in drugega okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali
kaznovanja, ustanavljajo pa tudi specializiran nov nadzorni organ ZN –
Pododbor za preprečevanje mučenja in drugega okrutnega, nečloveškega
ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja (kot podtelo obstoječega Odbora
proti mučenju). Namen Opcijskega protokola je vzpostavitev sistema
rednih obiskov neodvisnih mednarodnih in državnih organov (državni
preventivni mehanizem) za obiskovanje vseh krajev (prostorov), kjer je
ljudem odvzeta prostost, tako da se prepreči mučenje in druge oblike
okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja.20
Slovenija je k Protokolu pristopila 23. januarja 2007 in v skladu z njegovim
17. čl. izjavila, da bo pristojnosti in obveznosti nacionalnega preventivnega
mehanizma opravljal Varuh človekovih pravic in v dogovoru z njim/njo tudi
nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji, ter organizacije,
ki so pridobile status humanitarne organizacije v Republiki Sloveniji.
Pododbor je svojo misijo pričel opravljati leta 2007 in je že izdal nekaj
poročil, ki so sledila njegovim obiskom v izbranih državah (Mauritius,
Švedska, Maldivi, Paragvaj).

UVELJAVLJANJE PRAVNIH STANDARDOV O ^LOVEKOVIH PRAVICAH
ZAPRTIH IN PRIPRTIH OSEB V EVROPSKEM KONTEKSTU
Mednarodno pravo, ki ureja položaj človeka, se je na regionalni ravni
najintenzivneje razvijalo v okviru Sveta Evrope. Jedro tega razvoja je
seveda Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, ki je v bistvu najstarejša mednarodna pogodba o človekovih
pravicah. Konvencija temelji na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah
iz leta 1948 in je kot dodatek k seznamu političnih in zasebnih pravic ter
svoboščin vzpostavila tudi pravne mehanizme za zagotavljanje izvajanja
njenih določil. Za nadzor nad udejanjanjem določb Konvencije in njenih
protokolov s strani držav pogodbenic je pristojno Evropsko sodišče za
človekove pravice v Strasbourgu.
Konvencija skupaj s svojimi protokoli predstavlja najrazvitejši sistem
varstva pravic človeka in najbogatejši vir pravne prakse na področju
mednarodnega prava človekovih pravic. Ureja zlasti temeljne državljanske
in politične pravice. S štirinajstimi protokoli, ki so bili pozneje dodani
h Konvenciji, se razširja število in domet pravic, ki jih ščiti Konvencija,
vendar je treba reči, da Konvencija skupaj s svojimi protokoli v primerjavi
z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah ureja
manj državljanskih in političnih pravic. Tako npr. izrecno ne zagotavlja
pravice priprtih oseb do humanega obravnavanja in spoštovanja njihovega
osebnega dostojanstva, pravic manjšin, kot tudi ne splošne pravice do
enakosti pred zakonom ali do varstva pred rasistično in vojno propagando,
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širjenjem ali spodbujanjem k rasni ali drugačni nestrpnosti. Večino teh
praznin pa je mogoče zapolniti s široko razlago določb Konvencije, ki so
dokaj splošne.

Evropski odbor za prepre^evanje mu^enja in ne^love[kega
ali poni`ujo^ega ravnanja ali kaznovanja
Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja iz leta 1987 v sistemu varstva
človekovih pravic, ki se je razvil v okviru Sveta Evrope, zaseda posebno
mesto, saj jo po njeni pomembnosti lahko uvrstimo takoj za Evropsko
konvencijo o človekovih pravicah in Evropsko socialno listino.21 Najbolj
znana konvencija – Evropska konvencija o človekovih pravicah pride
praviloma v veljavo, ko je kršitev že storjena. Ta konvencija namreč
prepoveduje

določena

ravnanja.

Sistem

Evropske

konvencije

o

človekovih pravicah je, da obravnava pritožbe posameznikov, pri čemer
Sodišče kot organ Konvencije z avtoriteto odloči in njegove odločitve
so pravno zavezujoče za vse države pogodbenice Konvencije. Evropska
konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega
ravnanja ali kaznovanja pa nič ne prepoveduje, sploh ne določa, kaj je
na primer mučenje, nečloveško in ponižujoče ravnanje, nima nobene
materialnopravne določbe, iz katere bi lahko razbrali, kaj je vsebina teh
pojmov. Sklicuje se na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah oziroma
natančneje na njen 3. čl., ki določa prepoved mučenja, in na 5. čl., ki
določa ravnanje v primeru odvzema prostosti.22
Z Evropsko konvencijo o preprečevanju mučenja so v okviru Sveta Evrope
ustanovili Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja. V Odboru je po en predstavnik
iz vsake države pogodbenice Konvencije. Glede na to, da so Konvencijo
ratificirale vse države članice Sveta Evrope, šteje Odbor 47 članov. Član
Odbora ni predstavnik države, ampak je v odboru kot posameznik. Med
osnovne kvalifikacije za članstvo kandidatov sodijo predvsem neodvisnost,
nepristranskost, visoki moralni ugled ter znanje, sposobnosti in poklicne
izkušnje osebe na področju človekovih pravic oziroma na področjih, ki
jih zajema Konvencija. Pri tem gre za to, da člani v Odboru delujejo kot
posamezniki in strokovnjaki (pravniki, zdravniki, specialisti s področja
zaporniških in policijskih zadev), ne pa kot predstavniki države. Iz
poslovnika Odbora pa tudi izhaja, da predstavnik, ki je za posamezno
državo v Odboru, ne more biti v delegaciji Odbora, ki pride na oglede v
njegovo državo.
Pristojnost Odbora je, da razišče obravnavanje oseb, ki jim je odvzeta
prostost, z namenom izboljšanja njihove zaščite pred mučenjem. Odbor
hoče preprečevati mučenje in nečloveška ter ponižujoča ravnanja s tem,
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da s stalnim sodelovanjem in dopisovanjem opozarja državo pogodbenico,
kaj priporoča in kaj je ugotovil, da ni prav. Preiskuje vse okoliščine in s
tem odpira javnosti vpogled v dogajanje v zapornih in pripornih prostorih.
Preiskuje skupine, ki so odmaknjene očem javnosti, preiskuje bivalne
razmere, v katerih živijo, način ravnanja z njimi in pravne garancije v
postopkih. Metoda dela Odbora je torej obiskovanje oseb, ki so jim državni
organi odvzeli prostost (1. čl. Konvencije).
Odbor nima oblastne funkcije – nima moči izdajati obvezujoče odločbe.
Njegova pristojnost je, da po lastnem izboru obišče državo pogodbenico
Konvencije in tam preiskuje institucije, ki lahko izvajajo pridržanja in
druge oblike zakonitega omejevanja osebne svobode ter ravnanje z
osebami, ki jim je odvzeta prostost. Namen nadzora in preiskovanj ni
v tem, da bi Odbor odločal ali reševal posamezne pritožbe, ampak da
okrepi varstvo posameznih oseb pred mučenjem, nečloveškim oziroma
ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem. Skratka, njegova funkcija je
pretežno preventivne narave. Države pogodbenice Konvencije so se
zavezale, da bodo omogočile obiske članov Odbora pri osebah, ki jim
je odvzeta prostost. Oblasti držav pogodbenic so torej dolžne polno
sodelovati z Odborom pri izvajanju določb Konvencije (2. oziroma 3. čl.
Konvencije).
Po obisku Odbor ne izda sodbe ali drugih zavezujočih odločb, ampak izda
poročilo. Kadar gre za običajen periodičen obisk, Odbor izda poročilo v
roku šestih mesecev in v njem upošteva vse ugovore države. Na podlagi
tega poročila mora država dati vmesno poročilo, odgovor, v roku enega leta
pa še drugo poročilo, v katerem sporoča, kaj je storila v zvezi s priporočili,
ki jih daje Odbor. Odbor daje torej priporočila in v svojem poročilu navede
dejstva, ki jih ugotavlja kot nepravilna. Država priporočila oceni in jih
nato upošteva ali pa ne.
Odbor je Republiko Slovenijo doslej obiskal že trikrat. Navedel bom zgolj
tiste, najbolj izstopajoče napake in nepravilnosti pri ravnanju z osebami,
ki jim je odvzeta prostost, zagrešene s strani policijskega in zaporskega
osebja med aretacijo, pridržanjem oziroma prestajanjem zaporne kazni, ki
jih je Odbor ugotovil na podlagi pogovorov z različnimi vladnimi službami,
nevladnimi organizacijami in tudi s pridržanimi oziroma zaprtimi osebami
ter predložene dokumentacije v času opravljenih obiskov. Čeprav je mogoče
na splošno reči, da je večina oseb, pridržanih v policijskih prostorih, s
katerimi je delegacija opravila nenadzorovane intervjuje, povedala, da so
bili korektno obravnavani s strani policistov tako med samo aretacijo kot
tudi med zasliševanjem. Evropski odbor za preprečevanje mučenja, tako
kot Odbor ZN proti mučenju, praktično v vseh treh poročilih, naslovljenih
na Slovenijo, slovensko vlado opozarja na nekatere primere, ki kažejo
na fizično grdo ravnanje policistov s posamezniki. V teh primerih je
šlo v glavnem za nesorazmerno oziroma pretirano uporabo sile s strani
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policistov v času prijetja teh oseb, njihovega prevoza s policijskimi vozili
ali njihovega zasliševanja.23
Precejšen poudarek Odbor namenja ustreznemu in sistematičnemu
poklicnemu usposabljanju in urjenju policistov, tako novincev kot tudi že
dalj časa zaposlenim policijskim uslužbencem, saj sta vzgojni in edukativni
pristop ter prenos pridobljenega teoretičnega znanja o varstvu pravic
človeka v realne poklicne situacije s praktičnim usposabljanjem ravnanja
v situacijah visokega tveganja (kot sta prijetje in zaslišanje osumljencev)
eden ključnih instrumentov strategije preprečevanja grobega ravnanja
policistov. Policiste je potrebno redno opozarjati na nesprejemljive in
preveč nevarne metode za nadzor pridržanih oseb ter tako zagotoviti, da
se bodo policisti posluževali manj nevarnih praktičnih ukrepov omejevanja
gibanja oseb (npr. ročnih tehnik nadzora). Med tretjim obiskom Odbora v
Sloveniji je namreč več pridržanih oseb navedlo, da so jih v celicah za več
ur spravili v t. i. položaj »banana«, kjer gre za prekomerno raztegnjen
položaj, ko so lisice na rokah in gležnjih med seboj povezane na hrbtu,
očitno z namenom, da »bi jih pomirili«. V svojem zagovoru je slovenska
policija izrazila presenečenje nad to ugotovitvijo Odbora, saj v pritožbah
oziroma ovadbah zoper policiste takih dejanj ni bilo opisanih, niti ni bilo
ugotovljenih posledic, ki nedvomno lahko nastanejo pri takem vklepanju.24
Dobro bi bilo, da slovenske oblasti sprejmejo in izvedejo ustrezne korake
za odpravljanje nevarnih ukrepov omejevanja gibanja oseb, kot recimo
vključitev Priročnika o policijskih zaslišanjih v obstoječe programe
usposabljanja policistov.
Odbor nadalje ponavlja svoje priporočilo, da je treba takrat, ko pridržana
oseba, ki je bila pripeljana pred sodnika, navaja grobo ravnanje policistov,
te trditve pisno zabeležiti, takoj odrediti forenzično medicinsko preiskavo
in storiti vse potrebno, da se zagotovi ustrezna preiskava teh trditev.
Takšen postopek bi bilo treba izvajati ne glede na to, ali obravnavana
oseba kaže kakšne vidne zunanje poškodbe ali ne. Še več, celo če ni nekih
izrecnih trditev o grobem ravnanju, bi bilo treba zahtevati forenzično
medicinsko preiskavo vsakič, ko obstajajo drugi razlogi za mnenje, da bi
lahko bila pridržana oseba žrtev grobega ravnanja. Kot ugotavlja Odbor,
Sloveniji še vedno ni uspelo vzpostaviti učinkovitega, neodvisnega in
nepristranskega sistema za obravnavanje pritožb o domnevnih kršitvah
pravic in dostojanstva zaprtih in priprtih oseb s strani policije. Potrebno
je zagotoviti, da osebe, ki so odgovorne za preiskovanje pritožb zoper
policijo, ne bodo iz iste službe kot tiste, ki so predmet preiskave. Osebe,
ki se ukvarjajo z operativnim vodenjem preiskave, morajo biti popolnoma
neodvisne od vpletene službe.25
Odbor je podrobno preučil formalne ukrepe zoper grobo ravnanje, ki so na
voljo osebam, ki jih pridrži policija, in v tem okviru še posebej poudaril
tri temeljne pravice pridržane osebe: 1.) da obvesti bližnjega sorodnika
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ali drugo osebo o svoji situaciji, 2.) da ima dostop do odvetnika in 3.)
da ima dostop do zdravnika po lastni izbiri. Te pravice bi morale uživati
vse kategorije oseb, od samega začetka, ko jim je odvzeta prostost. Prav
tako je temeljnega pomena, da morajo biti osebe, ki jih pridrži policija,
nemudoma obveščene o svojih pravicah, vključno z navedenimi, v jeziku,
ki ga razumejo.
Glavna kritika Odbora glede specifičnih vprašanj, povezanih z mladimi
osebami je, da se tej posebno ranljivi kategoriji oseb v postopku njihovega
pridržanja v Sloveniji tako v zakonodaji kot v praksi namenja premajhna
pozornost. Odbor v poročilu navaja, da so nekateri mladoletniki (včasih
stari le štirinajst let), domnevno zaslišani s strani policije, morali podpisati
uradne dokumente, ne da bi lahko izkoristili ugodnost prisotnosti bodisi
zaupne osebe bodisi odvetnika. Mladoletnim osebam mora biti zagotovljena
podpora odrasle osebe tako, da jim samim ni treba sprejemati odločitev
s pomembnimi pravnimi posledicami. Odbor je Slovenijo znova opozoril
na zelo skrbno in dosledno izvajanje določil 473. čl. Zakona o kazenskem
postopku, ki določajo, da mora biti mladoletnik nameščen ločeno od
polnoletnih; sodnik pa lahko izjemoma odredi, naj bo mladoletnik priprt
skupaj s polnoletnimi, kadar je to glede na mladoletnikovo osebnost in
druge okoliščine v konkretnem primeru v njegovem interesu in v njegovo
korist.
Odbor slovenske oblasti poziva k redni uporabi elektronske opreme za
beleženje policijskih razgovorov. Elektronsko (avdio in/ali video) snemanje
policijskih razgovorov predstavlja pomembno dodatno varovalko zoper
grobo ravnanje s priporniki, ki lahko zagotovi popoln in avtentičen zapis
postopka razgovora in s tem močno olajša preiskavo kakršnihkoli trditev
o grobem ravnanju. To je v interesu tako oseb, s katerimi naj bi grobo
ravnala policija, kot policistov, soočenih z neutemeljenimi trditvami, da
so bili vpleteni v telesno grobo ravnanje ali psihološki pritisk. Elektronsko
beleženje policijskih razgovorov prav tako zmanjšuje možnost obtožencev,
da bi kasneje lažno zanikali, da so podali kakršnekoli izjave.
Kar zadeva bivalne razmere pridržanih oseb v policijskih ustanovah,
Odbor pozdravlja nekatere pozitivne korake, ki so se zgodili v obdobju
od njegovega zadnjega obiska (obnova celic, odprtje novih prostorov za
pridržanje na policijski postaji Ljubljana Moste) in spodbuja slovenske
oblasti k nadaljnjim ukrepom za izboljšanje življenjskih pogojev v celicah
za pridržanje na policijskih postajah. Odbor je prav tako z odobravanjem
sprejel nekatere ukrepe slovenske vlade za odpravljanje problema
prezasedenosti zavodov za prestajanje zaporne kazni v Sloveniji (npr.
uvedba izrekanja alternativnih kazni namesto kazni zapora, sprejem
ukrepov za povečanje zmogljivosti zaporov, vključno z izgradnjo zapora v
Kopru, in obnovo obstoječih zavodov). Slovenske organe Odbor spodbuja k
nadaljnjemu izvajanju različnih ukrepov za zmanjševanje prezasedenosti
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zaporov v luči Priporočil št. R (99) 22 Odbora ministrov Sveta Evrope o
prezasedenosti zaporov in povečevanju števila zapornikov ter Priporočila
št. R (2003) 22 o pogojnem izpustu (v nekaterih zavodih se še vedno soočajo
s prenatrpanostjo, zlasti na pripornem oddelku v zaporu v Ljubljani, kjer
niso uresničili skoraj nobenega od priporočil, danih v okviru prejšnjih
obiskov).26
Intervjuji, opravljeni z zaporniki v slovenskih zaporih, so pokazali, da je
v slovenskem zaporskem sistemu praviloma mogoče govoriti o humanem
obravnavanju zapornikov s strani zaporskega osebja, čeprav po drugi strani
obstajajo tudi določene zanesljive informacije o fizičnem slabem ravnanju
z zaporniki v zaporih v Kopru in Ljubljani (brce, udarci). Osebje v zavodu
v Kopru je kot prisilno sredstvo proti zapornikom nekajkrat uporabilo že
zgoraj opisani položaj »banana«, kar so potrdili tudi uslužbenci zapora
sami. Pri tem so enemu zaporniku zlomili roko. Ugotovljene nepravilnosti
je Generalni urad Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij že odpravil in
z ustreznimi navodili poskrbel, da se takšni in podobni primeri ne bi zgodili
tudi v prihodnje.27 V koprskem in ljubljanskem zaporu je bilo ugotovljenih
tudi nekaj primerov nasilja med zaporniki.28
Cilj ponovnega (tretjega) obiska Odbora v zaporu v Ljubljani je bil preučiti
ukrepe, ki so jih slovenski organi sprejeli za izvedbo priporočil Odbora
v zvezi s priporniki. Odbor je ugotovil, da ti ukrepi niso bili izvršeni v
zadostni meri, saj ni bilo videti nobenega napredka v zvezi z razmerami,
v katerih so zaprti priporniki. Zato poziva slovenske organe, naj uresničijo
njegova prejšnja priporočila glede zmanjšanja zasedenosti celic v zaporu
v Ljubljani. Tudi kar zadeva zdravstveno osebje v zaporih v Ljubljani, so
bile razmere v primerjavi s položajem, ugotovljenim ob obisku leta 2001,
praktično nespremenjene. Slovenske oblasti so v odgovoru na poročilo o
omenjenem obisku navedle, da bodo v najkrajšem možnem času podaljšale
prisotnost zdravnika na najmanj 30 ur tedensko, kakor je predlagal Odbor,
toda ob obisku Odbora leta 2006 je bil splošni zdravnik prisoten le 15
ur tedensko. Čas prisotnosti zdravnikov v zaporih v Ljubljani in Kopru ni
ustrezal potrebam zaprtih populacij obeh zavodov. Problem pa predstavlja
tudi nezadostna psihiatrična oskrba. Pristojni slovenski organi v odgovoru
pojasnjujejo, da so nekatere tovrstne pomanjkljivosti že odpravljene in da
je Slovenija v ta namen že izvedla tudi ustrezne zakonodajne ukrepe.29
Odbor je v svojem priporočilu Sloveniji izrazil nezadovoljstvo nad
kadrovsko zasedbo v obiskanih zavodih. Še zlasti to velja za zapor v
Kopru, kjer se je število zaprtih oseb po preselitvi v nov zavod podvojilo,
medtem ko je število zaposlenih ostalo skoraj enako. Slovenski organi bi
morali sprejeti ukrepe za izboljšanje kadrovske zasedbe v zaporu v Kopru.
To bi bilo po mnenju Odbora mogoče deloma doseči s prerazporeditvijo
sedanjega osebja znotraj zavoda. Na podlagi strokovne ocene Uprave RS
za izvrševanje kazenskih sankcij bi zavod Koper za normalno opravljanje
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dela potreboval še deset dodatnih paznikov. Te praznine ni mogoče
zapolniti s prerazporeditvijo sedanjega osebja znotraj zavoda. Kadrovsko
problematiko je torej mogoče rešiti le z zaposlitvijo novih paznikov.30

SKLEP
Na osnovi obravnavanih sugestij in priporočil mednarodnih pogodbenih
teles ter poročil slovenskih oblasti je mogoče zaključiti, da lahko z
določeno mero optimizma zremo na prizadevanja Slovenije za izboljšanje
položaja in udejanjanja pravic zapornikov v luči relevantnih mednarodnih
in zlasti evropskih pravnih standardov, čeprav je treba na tem področju še
marsikaj postoriti.
Zavedati se je treba, da komunikacija in sodelovanje z mednarodnimi
nadzornimi telesi nista povsem brezpredmetna. Čeprav priporočila
mednarodnih organov za države pogodbenice mednarodnih pogodb
o človekovih pravicah niso mednarodnopravno obvezujoča, se tem
dokumentom v resnici pripisujeta posebna vrednost in pomen, saj je v
njih vsebovana dokaj objektivna ocena dejanske situacije obravnavanega
področja človekovih pravic v neki državi. Slovenija v nobenem primeru
ne bi smela ignorirati teh priporočil, ampak nasprotno. Tem priporočilom
velja slediti in jih razumeti ne zgolj kot kritike in negativne opazke,
temveč predvsem kot dobronamerna napotila in smernice za doseganje
učinkovitih rezultatov. Na ta način se bo v Sloveniji zagotovo krepilo
pravno varstvo človekovih pravic in spoštovanje človekovega dostojanstva
vseh oseb, ki jim je odvzeta prostost. Zaščita temeljnih človekovih pravic
(kamor spadajo tudi pravice oseb, ki jim je bila odvzeta ali omejena
njihova prostost) je namreč stalen in neprekinjen proces, zato v praksi
vedno obstajajo možnosti za napredovanje ter izboljšanje tega varstva in
tudi v slovenskem prostoru je še veliko prostora za ta napredek. Način,
na kakršen družba obravnava pridržane in zaprte osebe, odraža ne le
kvaliteto njene skrbi za to posebej ranljivo kategorijo oseb, temveč tudi
njen občutek pravičnosti, njen prispevek k razvoju lastne prihodnosti in
s tem njeno priznavanje obveznosti za izboljševanje pogojev za življenje
kaznjencev in obsojencev.
Menim, da je tako v odnosih med državno oblastjo in posameznikom kakor
tudi med posamezniki samimi vselej treba izhajati iz osnovne zahteve po
spoštovanju prirojenega človekovega dostojanstva slehernega človeškega
bitja, pa najsi gre za svobodno ali zaprto osebo. Na to bi zaradi narave
njihovih nalog, ki jih opravljajo, morali še posebej biti pozorni predstavniki
t. i. represivnih organov države (policija, varnostno-obveščevalna služba)
in uslužbenci v zaporih ter drugih ustanovah za omejevanje gibanja in
svobode posameznika, sicer se utegne zgoditi, da bo negacija pravic
obsojenih oseb postala sprejemljiva praksa v očeh navedenih služb.
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Varstvo človekovih pravic pri izvrševanju kazenskih sankcij je specifično
in tudi zelo kompleksno področje, ki zahteva celovit in vsestranski
pristop. Zahteva torej popolno angažiranost in plodonosno sodelovanje
vseh ključnih ministrstev, vladnih služb in drugih akterjev (nevladne
organizacije, civilna družba, zainteresirane skupine), ki se ukvarjajo s to
problematiko. Tudi politike je treba vedno znova in neumorno prepričevati,
da bodo člene relevantnih mednarodnih pogodb, konvencij, resolucij
in priporočil vključili v posamezne nacionalne zakone. Mednarodni in
evropski pravni standardi o pravicah priprtih in zaprtih oseb, v katere
je bila vložena ogromna energija v več kot petdesetletnem prizadevanju
zagovornikov pravic zapornikov z vsega sveta, ostanejo lahko samo mrtva
črka na papirju, če jim ne vdihne življenja in vsebine resnična akcija.
Obstoječe mednarodne in evropske pravne norme, ki ščitijo pravice zaprtih
oseb, bi lahko imenovali »zlata priložnost«. Tudi mi jih želimo in jih moramo
sprejeti kot tako priložnost ter jih uporabiti za povsem oprijemljive cilje
in naloge. Nenazadnje smo jih izrecno zapisali tudi v slovensko ustavo
in se z opredelitvijo, da imajo tudi takšne osebe vse človekove pravice,
razen tistih, ki so jim omejene zaradi njihovega prestajanja zaporne
kazni, odločili za pot v njihovo boljšo in lepšo sedanjost in prihodnost, ali
vsaj za možnost zanjo …

1 Osnutek Protokola k Evropski konvenciji o človekovih pravicah o zagotovitvi določenih dodatnih pravic osebam, ki
jim je odvzeta prostost, je dostopen na naslednji spletni strani:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=370769&Lang=en (datum pridobitve internetnega vira: 19. 11. 2008).
2 Pogodbena telesa mednarodnih organizacij, zadolžena za redno pregledovanje napredka posameznih držav
pogodbenic, doseženega pri izvajanju določb mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, delujejo v različnih sestavah
in različnih postopkih. Člani mednarodnih odborov so navadno neodvisni (pravni) strokovnjaki visokega moralnega
ugleda in priznanih sposobnosti s področja človekovih pravic ter prihajajo iz različnih držav pogodbenic in njihovih
pravnih sistemov.
3 Termin »pogodbena telesa« se v mednarodnopravni teoriji uporablja predvsem za odbore, pristojne za mednarodni
nadzor nad implementacijo konvencij o človekovih pravicah, sprejetih v okviru ZN.
4 Sklepna zapažanja mednarodnega pogodbenega organa so zamišljena kot osnova za debato na nacionalni ravni o
možnostih za izboljšanje in učinkovitejše uveljavljanje določil mednarodne pogodbe o človekovih pravicah v zadevni
državi pogodbenici, obenem pa so namenjena javni objavi, da bi se z njimi seznanila tudi širša javnost. Še več, od držav
pogodbenic se pričakuje, da priporočila mednarodnih odborov implementirajo v svojo notranjo zakonodajo.
5 Temeljna ideja mednarodnopravne zaščite človekovih pravic v okviru sistema OZN je zasnovana na oblikovanju in
funkcioniranju dveh vrst organov, in sicer:
1. organi, ustanovljeni na podlagi Ustanovne listine ZN (Svet za človekove pravice, Podkomisija za pospeševanje in
zaščito človekovih pravic, Visoki komisar ZN za človekove pravice);
2. pogodbeni organi, ustanovljeni z mednarodnimi pogodbami o človekovih pravicah (Odbor za človekove pravice,
Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice, Odbor za odpravo rasne diskriminacije, Odbor za odpravo

  41

diskriminacije žensk, Odbor proti mučenju, Odbor za pravice otrok, Odbor za priseljene delavce).
6 Odbor sestavlja 18 priznanih neodvisnih pravnih strokovnjakov z visokim moralnim ugledom in s priznanim
delovanjem na področju človekovih pravic. Člani Odbora delujejo v osebnem svojstvu.
7 Države pogodbenice so Odboru dolžne vsakih pet let poročati o konkretnih ukrepih, ki jih izvajajo zaradi
uresničevanja Pakta. Po oddanem poročilu delegacija države pogodbenice le-tega zagovarja pred Odborom. Po
obravnavi poročila določene države Odbor poda sklepe in priporočila, v katerih državi pogodbenici svetuje glede
nadaljnjih ukrepov za izvajanje obveznosti po Paktu in jo, če je potrebno, opozori na kršitve določb Pakta.
8 Sklepna zapažanja in priporočila Odbora za človekove pravice iz leta 1994 so dostopna na naslednji spletni
strani:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/f7e4984383ae521fc12563ed00482003?Opendocument
(datum
pridobitve
internetnega vira: 29. 11. 2008).
9 Iz drugega periodičnega poročila Slovenije Odboru za človekove pravice je mogoče razbrati (str. 31, 32, 52), da je
Sloveniji uspelo odpraviti obe očitani in pomanjkljivosti. Drugo periodično poročilo Slovenije je dostopno na naslednji
spletni strani:
http://www.unhcr.org/refworld/publisher,HRC,,SVN,42ce90a44,0.html (datum pridobitve internetnega vira: 29. 11.
2008).
10 Sklepna zapažanja Odbora za človekove pravice iz leta 2005 so dostopna na naslednji spletni strani: http://www.
unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.84.SVN.En (datum pridobitve internetnega vira: 29. 11. 2008).
11 Odbor proti mučenju sestavlja 10 neodvisnih in priznanih pravnih strokovnjakov, ki jih izvolijo države pogodbenice
ob upoštevanju pravične geografske zastopanosti in pravnih izkušenj predlaganih.
12 Sklepi in priporočila Odbora proti mučenju iz leta 2003 so dostopni na naslednji spletni strani: http://www.unhchr.
ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.30.4.En?Opendocument (datum pridobitve internetnega vira: 30. 11. 2008).
13 Več o tem:
http://asiapacific.amnesty.org/library/index/engeur680032003 (datum pridobitve internetnega vira: 30. 11. 2008).
14 Tovrstna poročila navaja tudi Amnesty International in opozarja, da primeri grdega ravnanja in prekomerne
uporabe sile s strani policistov niso bili preiskani dovolj hitro in nepristransko, kot to zahtevajo mednarodnopravni
standardi in slovensko domače pravo. Več o tem:
http://asiapacific.amnesty.org/library/index/engeur680032003 (datum pridobitve internetnega vira: 30. 11. 2008).
15 Odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Rehbock v. Slovenija (št. 29462/95) je dostopna na
naslednji spletni strani:
http://www.coe.si/sl/evropsko_sodisce_za_clovekove_pravice/slovenski_prevodi_sodb/157/
(datum
pridobitve
internetnega vira: 3. 12. 2008).
16 Mednarodnopravna obveznost vsake države je ne samo, da spoštuje pravice ljudi znotraj njene jurisdikcije, ampak
tudi, da posameznike zaščiti pred zlorabami in kršitvami njihovih pravic, in kolikor je v njeni moči, tudi prepreči
zlorabe in kršitve pravic človeka. Tovrstne mednarodnopravne standarde vsebujejo Mednarodni pakt o državljanskih in
političnih pravicah, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in tudi Konvencija ZN proti
mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju (16. čl.).
17 Med drugim je na pomanjkanje takšne kavtele v slovenski zakonodaji opozorila tudi Amnesty International.
18 Kar se tiče javne objave navedenih dokumentov in seznanjanja slovenske javnosti z njimi, je mogoče podati splošno
oceno, da poznavanje teh dokumentov med slovensko populacijo ni zadostno in da bi slovenski vladni in nevladni organi
ter druge pristojne službe v tem pogledu lahko storili bistveno več. Za ponazoritev dejanske situacije nam lahko služi
že dejstvo, da je večina tovrstnih dokumentov na uradnih spletnih straneh na razpolago zgolj v angleškem jeziku. Širši
javnosti bi moral biti zagotovljen lažji dostop do dokumentacije, ki izhaja iz komunikacij med Slovenijo in mednarodnimi
pogodbenimi telesi glede implementacije določb mednarodnih pogodb o človekovih pravicah v Slovenskem pravnem
režimu.
19 Slovenija se lahko pohvali zlasti z naslednjimi dosežki: priprava poročil Slovenije s pomočjo specializirane
nevladne organizacije; Ustava Republike Slovenije vsebuje širok spekter norm, ki zagotavljajo varstvo človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, vključno s prepovedjo mučenja; Odbor ni prejel nobenega sporočila iz Slovenije o domnevni
zagrešitvi mučenja, kot je le-to definirano v 1. čl. Konvencije; ustanovitev posebne institucije Varuha človekovih
pravic; zakonodajne določbe, ki izrecno prepovedujejo uporabo dokazov, pridobljenih s kršitvijo pravic in temeljnih
svoboščin človeka itd. Sklepna zapažanja Odbora proti mučenju, sprejeta na osnovi začetnega poročila Slovenije iz leta
2000 so dostopna na naslednji spletni strani:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/976cb2f7579ec40c802568e3004fdd9d?Opendocument (datum pridobitve
internetnega vira: 30. 11. 2008).
20 Pododbor za preprečevanje mučenja šteje 10 članov, neodvisnih strokovnjakov, ki sodelujejo z nacionalnimi
preventivnimi mehanizmi ter opravljajo redne in nenajavljene obiske v pripornih/zapornih prostorih v vseh državah
pogodbenicah Protokola. Ko bo Opcijski protokol ratificiralo oziroma k njemu pristopilo 50 držav, se bo število članov
Pododbora povečalo na 25.
21 Republika Slovenija je Evropsko konvencijo o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja
ali kaznovanja ratificirala leta 1994.
22 Konvencija ima tudi dva protokola – prvega in drugega, ki sta bila sprejeta leta 1993. Zanimiv je predvsem Protokol
št. 1 h Konvenciji, ki dovoljuje, da na povabilo Odbora ministrov Sveta Evrope podpišejo Konvencijo tudi države, ki niso
članice Sveta Evrope. Svet Evrope je namreč ocenil, da ima Konvencija takšen pomen, da lahko k njej pristopi kdorkoli.
Protokol št. 2 h Konvenciji pa je omogočil večkratno izvolitev istega člana Odbora.
23 Podane so bile navedbe o grobem fizičnem ravnanju (klofute, udarci s pestjo in palico, brce, zvijanje rok), trditve o
grožnjah (vključno spolnega značaja), prekomernem psihološkem pritisku in verbalnem nasilju (zmerjanje, žalitve) tudi
potem, ko je bila obravnavana oseba že obvladana oziroma vklenjena. Policija nasprotno trdi, da ugotovitve Odbora
o grobem ravnanju policije, ki temeljijo na enostranskih navedbah pridržanih oseb, ne vsebujejo nobenih dejstev in
okoliščin (Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 6. 11. 2007, št. 511–14/2006, str. 3).
24 Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 6. 11. 2007, št. 511–14/2006, str. 7.
25 Zdi se, da slovenska policija glede tovrstne problematike ne najde nekega zadovoljivega odgovora (Sklep Vlade
Republike Slovenije z dne 6. 11. 2007, št. 511–14/2006, str. 13).
26 Poročila Odbora slovenski vladi in odgovori vlade na njegova poročila v angleškem jeziku so dostopni na naslednji
spletni strani:
http://www.cpt.coe.int/en/states/svn.htm (datum pridobitve internetnega vira: 5. 12. 2008).
Zadnje poročilo in zadnji odgovor sta dostopna tudi v slovenskem jeziku, in sicer na naslednjih spletnih straneh:
Tretje poročilo Odbora: http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/slike/novice/2008_02_15_
cpt_porocilo.pdf (datum pridobitve internetnega vira: 5. 12. 2008).
Odgovor Vlade RS na Tretje poročilo Odbora:
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/slike/novice/2008_02_15_cpt_odgovor.pdf
(datum
pridobitve internetnega vira: 5. 12. 2008).
27 Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 6. 11. 2007, št. 511–14/2006, str. 35, 36.
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RAZISKAVA MNENJ ZAPRTIH OSEB
IN ZAPORSKEGA OSEBJA
POVZETEK
Na temelju raziskave med 157 zaprtimi osebami in 105 pripadniki
zaporskega osebja v 4 slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora
so predstavljene ugotovitve o diskriminaciji v teh izbranih zavodih.
Ugotavljamo, da je doživljanje diskriminacije izrazitejše med pripadniki
etničnih manjšin kot med večinsko slovensko populacijo. Po drugi strani pa
ima zaporsko osebje precej manj kritičen pogled na obstoj diskriminacije
na temelju etnične ali verske pripadnosti kot zaporniki. Na splošno so
najbolj diskriminirani storilci kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost,
nato pa sledi diskriminacija na temelju etnične pripadnosti.
Glede na naraščajoči delež tujcev v slovenskih zaporih in s tem povezanimi
težavami bo potrebno tej problematiki v prihodnje posvetiti večjo
pozornost.
KLJUČNE BESEDE: diskriminacija, etnični odnosi, kazenske sankcije,
verska svoboda, zapori
SUMMARY
The paper shows findings of a survey on discrimination in prison which
was performed among 157 prisoners and 105 staff members in 4 Slovenian
prisons in June 2008. The findings suggests that ethnic minority prisoners
tended to rate the degree of various forms of discrimination higher that
their majority Slovenian counterpart. Contrary, the view of the prison
staff is much less critical regarding the presence of discrimination on
ethnic and religious grounds than those of the prisoners. In general the
most discriminated prisoners are those who offended sex crimes, followed
by those discriminated on ethnic basis. With respect to the growing
percentage of foreigners in Slovenian prisons and related problems this
field of stud will need more attention in the future.
KEY WORDS: discrimination, race relations, penitentiary punishment,
freedom of religion, prisons
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Uvod
V okviru priprav mednarodnega projekta ˝Spoštovanje človekovega
dostojanstva in načela ne-diskriminacije pri izvajanju zaporniške kazni
– primer Slovenije˝ je bila že od samega začetka predvidena raziskava
med zaporniki in zaporniškim osebjem, s pomočjo katere bi poskušali
dobiti vpogled v njihovo razumevanje diskriminacije, oziroma natančneje,
predvsem tistih vidikov diskriminacije, ki temeljijo na etnični pripadnosti
in veroizpovedi.
V ta namen je bil sestavljen vprašalnik, ki naj bi prispeval k osvetlitvi
proučevane tematike s pomočjo omejenega števila lahko razumljivih
vprašanj. Temeljni cilj je bil pridobitev nekaterih poglobljenih informacij,
za katere smo šteli, da so najpomembnejše za proučitev opredeljene
problematike.
Izhajajoč iz spoznanja, da so bile v preteklosti sicer že opravljene
nekatere raziskave s podobno tematiko, kot denimo nazadnje raziskava
z naslovom ˝Socialno vzdušje v zavodih za prestajanje kazni zapora in
prevzgojnem domu leta 2005˝, ki jo je izvedel Inštitut za civilizacijsko
kulturo po naročilu Ministrstva za pravosodje oz. Uprave za izvrševanje
kazenskih sankcij, ki je bila podobna kot nekatere prejšnje (Brinc, 1985,
1997)1 precej široko zasnovana, smo sami pristopili s precej manjšim
naborom vprašanj ter ožjo tematiko, diskriminacijo kot tako, s poudarkom
na diskriminaciji na etnični in verski osnovi.2

Metodologija
Izvedba anketiranja v posameznih zavodih je potekala ob logistični podpori
Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki je predhodno obvestila vse
izbrane zavode o izvajanju raziskave ter jih pozvala k sodelovanju. Nato
je bil z direktorjem posameznega zavoda dogovorjen datum in časovni
razpored anketiranja, kjer se je izhajalo iz želje, da bi bilo omogočeno
sodelovanje čim večjemu številu zapornikov in zaporskega osebja.
V vseh izbranih zavodih je nato anketiranje potekalo v enem samem
dnevu, natančneje:
– v Zavodu za prestajanje kazni mladoletniškega zapora in kazni
zapora Celje dne 9. 6. 2008, kjer smo uspeli anketirati 48 zaprtih
oseb in 12 pripadnikov zaporskega osebja;
– v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni dne 10. 6. 2008,
kjer smo uspeli anketirati 56 zaprtih oseb in 72 pripadnikov osebja
(paznikov, strokovnih delavcev in tehničnih delavcev v delavnicah);
– v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana dne 11. 6. 2008,
kjer smo uspeli anketirati 42 zaprtih oseb ter 16 pripadnikov osebja;
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– v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig dne 18. 6. 2008, kjer smo
uspeli anketirati 11 zaprtih oseb in 5 predstavnikov osebja.
Anketiranje v posameznem zavodu je potekalo ob pomoči posebej
zadolžene odgovorne osebe, ki je uredila vse potrebno za tehnično
izvedbo anketiranja; to je nato potekalo bodisi v posebnem prostoru,
npr. učilnici, bodisi v sobah obsojencev, medtem ko smo zaporsko osebje
pretežno anketirali v pisarnah, delovnih prostorih, jedilnicah ipd. Med
izpolnjevanjem vprašalnika smo sodelujočim bili na voljo za vprašanja
in dileme, pri nekaterih zapornikih pa smo tudi pomagali pri prevodu
vprašalnika (npr. v srbščino oz. hrvaščino ali angleščino).
Potrebno je poudariti, da smo se skupini oz. posameznikom pred izvedbo
ankete predstavili ter jih povabili k prostovoljnemu sodelovanju, jim
na kratko razložili namen raziskave in način reševanja vprašalnikov.
Sodelujočim je bila zagotovljena tudi popolna anonimnost, saj smo
člani ekipe za anketiranje tudi dejansko razdelili ter pobrali izpolnjene
vprašalnike.
Po naših pričakovanjih je tako med zaporniki kot tudi med osebjem obstajala
določena mera zadržanosti glede sodelovanja pri raziskavi, vzroki za to so
najbrž različni: eni so dejali, da imajo že dovolj ˝teh raziskav˝, drugim
se je zdel vprašalnik preobsežen (17 vprašanj na 6 straneh A 4), tretji niso
sodelovali zaradi nezaupanja ali strahu, da bi nadrejeni imeli vpogled v
izpolnjene vprašalnike. Glede na odziv na sodelovanje pri raziskavi lahko
sklepamo, da so v pretežni meri sodelovali tisti zaporniki ter osebje, ki
so bolj zadovoljni z obstoječimi razmerami, kot pa del, ki se ni odzval
našemu vabilu. Iz tega sledi zaključek, da bi rezultati verjetno bili manj
optimistični, v kolikor bi sodelovali v raziskavi vsi zaporniki ter celotno
osebje.

Vsebina vpra[alnika
Za obe proučevani skupini sta bila oblikovana dva med seboj podobna in
primerljiva vprašalnika, ki sta se razlikovala zgolj pri nekaterih vprašanjih,
zlasti tam, kjer je to bilo smiselno oz. utemeljeno.
Zaprte osebe smo v prvem sklopu (I.) najprej povprašali po nekaterih
osnovnih podatkih, kot so spol (vprašanje 1), starost (vprašanje 2), dolžina
prisojene zaporne kazni (vprašanje3), doba že prestane zaporne kazni
(vprašanje 4), narodnost (vprašanje 5) ter stopnja formalne dokončane
izobrazbe (vprašanje 6).
Edino vprašanje iz drugega (II.) sklopa se je nanašalo na njihovo pojmovanje
enakopravne obravnave v kazenskem postopku, v katerem so bili obsojeni
na kazen zapora (vprašanje 7).
S pomočjo vprašanj III. sklopa (vprašanje 8) smo poskušali spoznati,
v kolikšni meri proučevana populacija zaprtih oseb sploh pozna tako
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mednarodne predpise, ki jih ščitijo pred mučenjem ali nečloveškim ali
ponižujočim ravnanjem in kaznovanjem (spraševali smo o poznavanju
ter viru tega poznavanja, in sicer Konvencije proti mučenju in drugim
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (OZN, 1984)
ter Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Svet Evrope, 1987)), kot tudi
osrednji predpis, ki do potankosti predpisuje njihov vsakdan, torej hišni
red posameznega zavoda.
Osrednji sklop vprašalnika (IV.) se je ukvarjal z vidiki možne diskriminacije
v zaporih, kjer smo zapornike spraševali med drugim po tem, ali so v
njihovem zaporu pripombe zaradi določene diskriminacije med zaporniki
(vprašanje 9) in med zaporniki ter zaporskim osebjem (vprašanje 10)
pogoste, ter če se te pripombe pojavljajo, na kakšni osnovi oz. s kakšnimi
pejorativnimi izrazi.
Nadalje nas je tudi zanimalo, ali so po njihovem mnenju v proučevanem
zaporu dobri odnosi med pripadniki različnih etničnih skupnosti s strani
zaporskega osebja vzpodbujani (vprašanje 11), ali smatrajo, da imajo
v njihovem zaporu pripadniki vseh verskih skupnosti enake možnosti za
izražanje svoje vere (vprašanje 12), ali menijo, da so pripadniki drugih
etničnih skupnosti v konkretnem zaporu enako obravnavani s strani
zaporskega osebja v primerjavi s pripadniki slovenske večine (vprašanje
13), ter nazadnje, ali menijo, da so pripadniki drugih verskih skupnosti
enako obravnavani v danem zaporu s strani zaporskega osebja v primerjavi
s pripadniki slovenske večine (vprašanje 14).
Zadnja tri vprašanja so se nanašala na njihovo doživljanje spoštovanja
(vprašanje 15), humanosti oz. neponižujočega obravnavanja (vprašanje
16) ter varnosti (vprašanje 17).
Vprašalnik za zaporsko osebje se je v I. sklopu razlikoval pri 3. vprašanju,
kjer smo zaposlene povprašali, kako dolgo že službujejo v zaporih.
Popolnoma drugače zasnovano je bilo tudi II. poglavje, kjer smo želeli
dobiti informacije v zvezi z njihovim delom v zaporih, kjer smo spraševali,
zakaj so se odločili za delo v tovrstni instituciji (vprašanje 6), v kolikor
bi radi zapustili to službo, iz katerega razloga bi to storili (vprašanje 7),
ter kakšen je po njihovem mnenju namen prestajanja kazni v kazenskih
zavodih (vprašanje 8).
Sklop III. je bil identičen kot za zapornike, razen da smo tukaj dodali še
vprašanje glede poznavanja Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.
list RS, št. 22/2000).
Osrednji sklop (IV.), ki se je nanašal na vidike diskriminacije, je bil
identičen kot za zapornike, prav tako tudi vprašanja glede doživljanja
spoštovanja, humanosti in varnosti.
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Osnovni podatki
Ko primerjamo osnovne demografske značilnosti za obe proučevani skupini,
lahko ugotovimo, da so med njima tako podobnosti kot tudi razlike. Glavno
podobnost med njima predstavlja starostna struktura, saj pri obeh močno
prevladuje srednja generacija, največ oseb pri obeh skupinah je spadalo
v starostne skupine od 25 do 35 oz. od 35 do 50 let, medtem ko je bilo
mlajših od 25 let malo (ti so bili pretežno iz zavoda v Celju), podobno malo
je bilo tudi teh nad 50 let.
Na splošno lahko na temelju našega vzorca, kot tudi na osnovi drugih
razpoložljivih podatkov (npr. Letnega poročila 2007 – Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij), ugotovimo, da je narodnostna sestava v slovenskih
zaporih precej heterogena; poleg večinske slovenske populacije se nahaja
v slovenskih zaporih tudi precejšnje število tujih državljanov (v letu 2007
je tako bilo od vseh zaprtih oseb skoraj 10 % tujih državljanov, tudi v
našem vzorcu se je več kot četrtina opredelila kot neslovenske narodnosti,
pri čemer je od teh skoraj dve tretjini iz držav nekdanjih jugoslovanskih
republik), precej je tudi slovenskih državljanov neslovenske etnične
pripadnosti. Na drugi strani je etnična sestava zaporskega osebja zelo
homogena, kar se je v naši raziskavi najbrž pokazalo med drugim tudi
tako, da je osebje v povprečju bistveno manj zaznavalo domnevno
diskriminacijo na etnični in verski osnovi.
Druga pomembna razlika med proučevanima skupinama se skriva v
izobrazbeni strukturi, ki je pri zaprtih osebah bistveno nižja kot pri
osebju. Pri zaprtih osebah prevladujejo tisti z dokončano 2- in 3-letno
srednjo šolo, sledijo tisti z dokončano osnovno šolo ter nato s 4-letno
srednješolsko izobrazbo, medtem ko je v našem precej reprezentativnem
vzorcu sodelovalo nekaj manj kot 10 % oseb z dokončano višjo ali visoko
šolo ali več. Obratno je izobrazbena struktura zaposlenih bistveno višja,
pri čemer obstajata dve močni skupini; skoraj 50 % zaposlenih z dokončano
4-letno srednjo šolo ter nekaj manj kot 40 % z dokončano visoko šolo ali
več. Sledi skupina z višješolsko izobrazbo, tistih z 2- oz. 3-letno srednjo
šolo pa je bilo prav tako zelo malo (to so bili strokovni delavci v tehničnih
delavnicah in kuhinjsko osebje).

Postopki in delo v zaporih
Drugi sklop vprašalnika, torej tisti del, ki je bil za obe skupini povsem
različen, je pri zaprtih osebah obravnaval njihovo doživljanje kazenskega
postopka oz. natančneje njihov pogled na vprašanje, ali so bili med
samim postopkom zaradi določenih okoliščin neenakopravno obravnavani.
Odgovori na to vprašanje so pokazali, da jih je natanko polovica dejala,
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da niso občutili neenakopravne obravnave tekom kazenskega postopka,
medtem ko so tisti, ki so pritrdilno odgovorili na to vprašanje, v največjem
številu (15 oseb) menili, da so bili žrtev neenakopravne obravnave zaradi
(slabega) premoženjskega stanja, v smislu, da niso imeli denarnih sredstev
za najem dobrih odvetnikov, sledita odgovora, ki sta medsebojno povezana:
zaradi etnične pripadnosti (9 oseb) in zaradi državljanstva (8 oseb).
Vprašanja iz tega sklopa za zaporsko osebje so bila usmerjena tako na
njihovo delo v zaporih kot tudi na njihovo pojmovanje namena prestajanja
kazni zapora. Kot glavni razlog (skoraj 50 %) za delo v zaporih so naši
anketiranci navedli ekonomsko potrebo, na drugem mestu (nekaj čez
30 %) so navajali zanimivo naravo dela, na tretjem (nekaj čez 10 %) pa
bližino delovnega mesta. Medijske zgodbe zadnjih mesecev o težavah v
slovenskih zaporih so našle potrditev pri odgovorih na vprašanje, ali bi
radi zapustili službo v zaporih, saj sta skoraj dve tretjini anketirancev
odgovorili pritrdilno. Od tistih, ki bi to radi storili, so kot glavni razlog
tovrstnega razmišljanja navajali slabe plače (tako je ocenilo 80 %),
bistveno manj pa na tovrstno razmišljanje vplivata težavnost dela (9
%) in nevarna narava dela (5 %). Nenazadnje so iz tega sklopa bili prav
tako zanimivi odgovori osebja na vprašanje o namenu prestajanja kazni.
Največ se jih je strinjalo s pogledom, da gre za kazen za storjeno kaznivo
dejanje (retribucija), nato da kazen odvrne od ponavljanja kaznivih dejanj
(specialna prevencija) ter da prepreči nova kazniva dejanja (generalna
prevencija), usposabljanje za ponovno integracijo (reintegracija). Prisotni
so vsi cilji iz kazenskopravne oz. kriminološke doktrine, pri čemer je bil na
prvem mestu cilj kaznovanja (retribucije); pri tej ideji gre za stališče, da
mora oseba, ki je zagrešila kaznivo dejanje, v zameno trpeti. V skladu s to
doktrino ima država pravico in obvezo, da kaznuje posameznika, ki je kršil
zakon. Pri tem zapor ne predstavlja samo kazen odvzema prostosti, temveč
tudi prenašanje težkih pogojev, ki vladajo znotraj tovrstnih totalitarnih
institucij. Cilj zastraševanja, torej specialne in generalne prevencije, je
zlasti v tem, da odvrne konkretnega storilca preko doživljanja izkušnje
življenja v zaporu od storitve ponovnih kaznivih dejanj, kot tudi da na
ta način odvrne druge potencialne storilce. Namen resocializacije pa
je v ˝prevzgoji˝ zaprtih oseb, tako da ti po vrnitvi iz zavoda ne bi več
izvrševali kaznivih dejanj. Pri resocializaciji gre tako za (ponovni) proces
učenja in sprejemanja norm in vrednot določene skupnosti, kar se dosega
s korigiranjem družbeno negativnih razumevanj, navad in mišljenja ter z
novim strukturiranjem osebnosti na osnovi družbeno sprejemljivih stališč,
mišljenj in vrednot, ki dano osebnost delajo družbeno pozitivno (Žišt,
2002).

48  

Poznavanje predpisov
Osveščenost o lastnih pravicah in obveznostih predstavlja močno orodje
za preprečevanje potencialnih zlorab in spoštovanje pravil znotraj
posameznega zavoda za prestajanje kazni zapora. Glede na obstoječe
nacionalno in mednarodnopravno varstvo zaprtih oseb pred diskriminacijo,
mučenjem, krutim ali poniževalnim ravnanjem nas je zanimalo, v kolikšni
meri so ti predpisi poznani tako med zaprtimi osebami kot tudi med
osebjem. Glede poznavanja dveh za Slovenijo zavezujočih mednarodnih
aktov, Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim kaznim ali
ravnanju (OZN, 1984) ter Evropske konvencije o preprečevanju mučenja
in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Svet Evrope,
1987), se je pokazalo, da je več kot polovica zaprtih oseb dejala, da s
tema konvencijama niso bili seznanjeni, le okoli ena tretjina pa je z njima
bila seznanjena; kot glavni vir informacij so zaprtim osebam služili mediji,
nato odvetniki in sojetniki, šele nato uprava zapora oz. pazniki. Zgolj pri
poznavanju hišnega reda posameznega zavoda, ki je bil v povprečju seveda
najbolj poznan predpis, so bili viri informiranja povsem drugi, in sicer na
prvem mestu pazniki, nato uprava zapora ter sojetniki, ostali možni viri so
bili bistveno manj izraženi.
Glede na povprečno stopnjo izobrazbe je bilo pričakovati precej drugačne
odgovore na ta vprašanja pri zaporskem osebju, kar se je dejansko tudi
pokazalo; poznavanje teh dveh mednarodnih aktov je bilo skoraj 50 %, delno
sta poznana pri približno 40 %, ne pozna pa ju približno 10 % vprašanih.
Zelo zanimive odgovore smo dobili glede virov informacij za ta dokumenta;
približno polovica vseh zaposlenih je pridobila znanja o omenjenih dveh
konvencijah na seminarjih in strokovnih izobraževanjih, druga polovica pa
samoiniciativno (v knjižicah ipd.). Velik vpliv na seznanjenost s predpisi
ima izobrazba; višja je bila izobrazba, večja je bila seznanjenost s
tema aktoma, prav tako je bila opazna pomembna razlika med velikima
skupinama s srednješolsko izobrazbo in visokošolsko izobrazbo; medtem
ko sta dve tretjini pripadnikov prve skupine pridobili informacije na
seminarjih in strokovnih izobraževanjih, je bilo pri drugi skupini ravno
obratno, saj je le ena tretjina pridobila informacije na organiziran način,
medtem ko sta dve tretjini poiskali ta znanja samoiniciativno.

Osrednja problematika raziskave
V ospredju raziskave (III. in IV. sklop) je bila problematika diskriminacije
v zaporih. Kot je že iz zgoraj predstavljenih vprašanj razvidno, nas je
predvsem zanimalo, da v kolikor diskriminacija v slovenskih zaporih
obstaja, na čem temelji oz. kdo je žrtev diskriminacije. Ker bi bilo najbrž
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težko raziskovati zgolj diskriminacijo na temelju etnične pripadnosti in
verske usmeritve, smo v nizu vprašanj, ki so se direktno usmerjala na
diskriminacijo oz. na (ne)enakopravno obravnavo, ponudili možnost, da
respondenti izbirajo med vrsto možnih opcij, zaradi katerih lahko prihaja
do diskriminacije (1. na temelju etnične pripadnosti, 2. verske usmeritve,
3. spola, 4. starosti, 5. politične pripadnosti, 6. spolne usmeritve, 7.
izobrazbe, 8. državljanstva, 9. premoženjskega stanja, 10. vrste storjenega
kaznivega dejanja), pri čemer je bila pri dveh vprašanjih – ali so pripombe
zaradi (določene) diskriminacije v vašem zaporu med zaporniki pogoste
ter ali so tovrstne pripombe tudi med zaporniki in zaporskem osebjem
pogoste – tudi podana možnost, da sami pripišejo najbolj pogoste besede,
ki so v ta namen uporabljene.
a) Doživljanje diskriminacije s strani zapornikov
Vprašanja, ki so se nanašala na diskriminacijo v zaporih, so bila za zaprte
osebe oblikovana na enak način kot za zaporsko osebje. Že uvodoma velja
izpostaviti, da so vprašanja, čeprav so bila kar se da preprosto oblikovana,
za določen odstotek te skupine bila verjetno težje razumljiva, saj je
bil odgovor ˝ne vem˝ neprimerno bolj pogost kot pri zaporskem osebju
(včasih je ta delež znašal tudi eno tretjino), kar je seveda v veliki meri
tudi rezultat povprečne izobrazbene stopnje obeh skupin.
Pri posameznih vprašanjih glede diskriminacije se je pokazalo, da pripadniki
drugih etničnih skupnosti doživljajo različne oblike diskriminacije,
in to tako med zaporniki kot tudi med zaporniki in med osebjem, bolj
intenzivno od pripadnikov slovenske večine. Tako je le 39 (od 107) zaprtih
oseb – pripadnikov slovenske večine – odgovorilo, da diskriminacija med
zaporniki ni pogosta, medtem ko jih je 34 odgovorilo, da je pogosta, za
razliko od pripadnikov etničnih manjšin, kjer jih je 22 od 49 odgovorilo,
da je diskriminacija med zaporniki pogosta.
Najbolj pogost vzrok za diskriminacijo med zaporniki, kot tudi med
zaporskim osebjem in zaporniki, predstavlja vrsta storjenega kaznivega
dejanja, kjer so na najslabšem zaporniki, ki so storili kaznivo dejanje
zoper spolno nedotakljivost, še zlasti, če je bilo to dejanje storjeno zoper
mladoletno osebo. Na drugem mestu že sledi diskriminacija na etnični
osnovi, ki se prav tako vleče kot rdeča nit skozi različna vprašanja. Na tem
mestu velja še posebej izpostaviti, da bi rezultati verjetno bili drugačni, v
kolikor bi uspeli anketirati tudi tuje državljane, ki so v slovenskih zaporih,
vendar smo zavoljo omejenih finančnih sredstev sestavili vprašalnik zgolj
v slovenščini. V samem vprašalniku je bila anketiranim osebam ponujena
tudi možnost, da sami pripišejo osebe, s katerimi se vršijo verbalni napadi
na njih na temelju etnične diskriminacije. V največji meri so ta polja
ostala prazna, čeprav so anketiranci obkrožili, da tovrstna diskriminacija
obstaja, so se nekateri bolj potrudili in pripisali najpogosteje uporabljene
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besede, kot so četnik, cigo, cigan, šiptar, neslovenc.
Prav tako nespodbudni so odgovori med pripadniki etničnih manjšin glede
možnosti izražanja vere. Za razliko od percepcije njihovih slovenskih
kolegov so podali bistveno slabšo oceno stanja na tem področju, 28 (od
49) jih je povedalo, da nimajo enakih možnosti glede izražanja vere, kot
jo imajo pripadniki slovenske večine, in le 11 jih je menilo, da to možnost
imajo.
Zabeleženih ni bilo nekih posebnosti oz. razlik med slovensko večino in
etničnimi manjšinami pri vprašanjih glede spoštovanja ter neponižujočega
obravnavanja s strani zaporskega osebja ali glede doživljanja varnosti
v zaporu. Dobra polovica zapornikov je glede zadnjega vprašanja tako
dejala, da se počutijo varno, ena tretjina pa nima tega občutka.
b) Doživljanje diskriminacije s strani zaporskega osebja
Nekoliko drugačna slika se kaže pri ocenah glede diskriminacije s strani
zaporskega osebja. Tudi oni sicer v večini (57 oseb od 105) ocenjujejo,
da diskriminacija med zaporniki obstaja, ter tudi po njihovem videnju
je diskriminacija na temelju kaznivega dejanja na prvem mestu (tako
je menilo 54 oseb od 105), sledijo etnična pripadnost (32 oseb), spolna
usmerjenost (27 oseb), državljanstvo (9 oseb) ter verska usmeritev (6
oseb).
Zato pa prihaja pričakovano do nekoliko drugačne slike pri oceni
diskriminacije med zaporskim osebjem in zaporniki. Tukaj je večina
osebja (75 oseb) menila, da diskriminacija med zaporniki in osebjem ni
pogosta, tisti (16 oseb), ki so menili, da obstaja, so odgovorili, da do
tega prihaja zaradi vrste storjenega kaznivega dejanja (12 oseb), etnične
pripadnosti (6 oseb), spolne usmerjenosti (4 osebe) ter verske usmeritve
in državljanstva (po 2 osebi).
Precej bolj pozitivna slika se je pokazala tudi pri doživljanju enake
obravnave etničnih skupnosti. Da so pripadniki drugih etničnih skupnosti
s strani zaporskega osebja obravnavani na enak način kot pripadniki
slovenske večine, je menilo 97 od 105 repondentov, zgolj 6 oseb je bilo
drugačnega mnenja (pripadniki drugih etničnih skupnosti naj bi bili po
njihovem mnenju na slabšem predvsem glede izhodov), medtem ko 2
osebi nista vedeli, kako bi se opredelili.
Podobna slika se je pokazala tudi pri ocenjevanju enake obravnave
pripadnikov drugih verskih skupnosti. Predstavniki zaporskega osebja so
menili, da so v veliki meri enako obravnavani v primerjavi s pripadniki
slovenske večine, saj je tej trditvi pritrdilo kar 96 vprašanih in le 2 sta
menila drugače, medtem ko se 6 oseb ni opredelilo.
Podobno enoznačni so bili odgovori glede zadnjih treh vprašanj. Da so
zaporniki s strani osebja spoštljivo obravnavani, je menilo 97 predstavnikov
osebja, od tistih 8 oseb, ki so bile drugačnega mnenja, pa so 4 menile, da
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so nespoštljivo obravnavane zaradi vrste storjenega kaznivega dejanja, 2
zaradi spolne usmerjenosti ter po 1 zaradi etnične pripadnost oz. verske
usmeritve.
Podobni so bili odgovori glede humanega obravnavanja. 93 vprašanih oseb
je menilo, da tozadevno ne prihaja do diskriminacije, tistih 9 oseb, ki
so bile drugačnega mnenja, pa so videle vzrok za ponižujočo obravnavo
predvsem v vrsti kaznivega dejanja (5), verski usmeritvi (3) ter spolni
usmeritvi (2).
Zadnje vprašanje, ki se je nanašalo na občutenje varnosti v zaporih, je
dobilo naslednje odgovore: 67 predstavnikov osebja je bilo mnenja, da
se zaporniki ne počutijo varne, in to predvsem zaradi vrste kaznivega
dejanja, ki jih je privedlo v zapor (49 odgovorov), nato zaradi spolne
usmerjenosti (23 odgovorov), etnične pripadnosti (8), premoženjskega
stanja (8), verske usmeritve (5) ter starosti (2) in državljanstva (1). Dobra
četrtina – 29 oseb – je bilo mnenja, da glede občutenja varnosti ni težav,
9 oseb pa ni vedelo, kako odgovoriti.

SKLEP
Zapor je v svojem temelju družba znotraj družbe; predvsem v sociološkem
pogledu predstavlja posebno družbeno skupnost, znotraj katere se na
relativno majhnem prostoru proti svoji volji znajdejo ljudje različnih
osebnosti, socializacije, starosti in kulture. V zaporu se osnovnemu
konfliktu med zaprto osebo in državo pridruži še veliko drugih konfliktov,
tako v njem samem kot tudi z drugimi zaprtimi osebami. Specifičnost
vsakdanjega življenja v zaporu, ki predstavlja neke vrste prisiljeno intimo,
kjer je posameznik nenehno opazovan in nadziran s strani paznikov in
sozapornikov, predstavlja po mnenju raziskovalcev (Sykes, 1958) za večino
zapornikov veliko večjo kazen kot pa sama izoliranost od družbe.
Metodologija predstavljene raziskave dopušča le omejen vpogled v resnično
življenje za železnimi zavesami, konec koncev lahko domnevamo, da je
sodeloval bolje prilagojen oz. socializiran del proučevane populacije,
sodelovanje je bilo prostovoljno, in glede na visok odstotek odgovorov pod
možnostjo ˝ne vem˝ se verjetno vsi sodelujoči niso preveč trudili z odgovori
na posamezna vprašanja ali pa so bila ta neustrezna. Nek celovitejši in
bolj poglobljen izsledek bi bil možen, v kolikor bi uporabili metodološki
pristop opazovanja oz. opazovanja s sodelovanjem, vendar za tokratne
omejitve to ni bilo izvedljivo, saj takšen pristop zahteva neprimerno več
časa in je veliko bolj tvegan, in tudi nasploh so najprepričljivejše študije
o življenju v zaporih bile napisane s strani resničnih zapornikov (glej npr.
Santos, 2007).
Na temelju predstavljene raziskave in že obstoječih študij (Inštitut za
civilizacijsko kulturo, 2005, Meško, Frangež, Rep, Sečnik, 2006) ni možno
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dati nekega vseobsežnega in zanesljivega odgovora glede diskriminacije
v slovenskih zaporih. Problemi v zaporih so namreč številni, v ospredju
sta vsekakor prostorska in kadrovska problematika, in najbrž imajo
pojavi diskriminacije v zaporih svoj izvor vsaj deloma tudi v tej primarni
problematiki. Zato gredo tudi naša osebna opažanja pri izvedbi same
raziskave prej v smer, da diskriminacija v slovenskih zaporih ni glavni
problem, s katerim se spopadajo tako žrtve diskriminacije kot uprave
posameznih zavodov, vendar velja poudariti, da so težave zaradi
pojavov diskriminacije prisotne in tudi prepoznane. Težko bi dejali, da
je poznavanje zaščitne zakonodaje oz. postopkov za zaščito pred pojavi
diskriminacije na zadosti visoki ravni, saj je odstotek odgovorov glede
poznavanja (mednarodnih) predpisov pri obeh proučevanih skupinah bil
po naši oceni (pre)nizek. Na tem mestu vzbuja skrb predvsem podatek,
da je odstotek zaporskega osebja, ki je odgovoril, da te predpise
pozna, bil manjši od 50 %, pa tudi dejstvo, da je velik del zaposlenih
prišel do potrebnih informacij samoiniciativno, pušča precej možnosti
za izboljšave na tem področju. Na tem mestu velja izpostaviti, da imajo
po mnenju

strokovnjakov za področje penologije (Brinc, 1985, 1997)

zaposleni v zaporih ključno vlogo pri ustvarjanju ugodnega družbenega
vzdušja v posameznem zaporu. To vzdušje je namreč posledica nenehnega
medsebojnega odnosa med zaposlenimi in zaprtimi osebami, in čeprav
je zaprtih oseb več kot zaposlenih, so ravno slednji tisti, od katerih sta
odvisna kvantiteta in kvaliteta medsebojnih odnosov v zaporu. Ustrezna
strokovna podkovanost in razumevanje pojavov diskriminacije lahko v
tem pogledu seveda pomembno prispevata k boljšemu vzdušju v vsakem
zavodu.
Odgovori na osrednja vprašanja glede problematike diskriminacije so
pokazali, da probleme, ki so vezani na pojave diskriminacije, najmanj
kritično ocenjujejo zaposleni v zaporih. Tudi večinski slovenski del
populacije zaprtih oseb ni ocenil, da predstavlja diskriminacija v njihovem
zaporu velik problem (tudi med neformalni pogovori tekom anketiranja
smo izvedeli, da so dejansko v najslabšem položaju obsojenci zaradi
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, še zlasti pedofili, ostale
oblike pa so bile z njihove strani bistveno manj izpostavljene). Pripadniki
drugih etničnih skupin so imeli glede diskriminacije na etnični (in tudi
verski) osnovi najbolj kritičen pogled, kar je razumljivo, saj so prav oni
žrtev tovrstne diskriminacije. Da se čutijo tudi s strani paznikov drugače
obravnavani, so jasno potrdili odgovori na vprašanje o enaki obravnavi
drugih etničnih skupnosti v primerjavi s pripadniki slovenske večine, saj
je skoraj tretjina vseh temu pritrdila. Ta neenakopravnost naj bi se kazala
na različne načine, npr. glede izhodov, obiskov, drugih nagrad in kazni,
komunikacije s sorodniki in prijatelji ipd., po drugi strani je zgolj 6 oseb
zaporniškega osebja dejalo, da prihaja do neenakopravne obravnave.
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Morda velja na tem mestu omeniti še raziskavo iz leta 2006, ki je bila
opravljena na vzorcu 103 moških zapornikov v zavodu za prestajanje kazni
zapora Dob (Meško, Frangež, Rep, Sečnik, 2006:282), kjer so raziskovalci
kot zaskrbljujoče izpostavili dejstvo, da so zaprte osebe močno izpostavile
neenakopravno obravnavo glede na pravila s strani zaporskega osebja
(vendar vprašalnik pri demografskih podatkih žal ni zajemal narodne
pripadnosti).
Ne glede na dejstvo, da je področje diskriminacije v zaporih tudi v drugih
državah Evropske unije dokaj slabo raziskano, lahko vendarle trdimo, da v
Sloveniji razmere zaenkrat niso kritične.
Slovenske razmere so specifične in zato drugačne od multietničnih družb;
tako je npr. raziskava z naslovom ˝Race matters in British Prisons˝, ki sta
jo v letu 2006 opravila britanski kriminologa Leonidas K. Cheliots in Alison
Liebling, temelječa na 4.860 opravljenih anketah med zaporniki, potrdila
rezultate podobnih predhodnih študij, v skladu s katerimi so zaporniki
– pripadniki etničnih manjšin ocenili kvaliteto medetničnih odnosov v
zaporih precej slabše kot pripadniki belske večine.
Kolikor je bilo mogoče iz naše raziskave razbrati, si vodstva posameznih
zaporov prizadevajo za dobre medetnične in medverske odnose, kar je
bilo prepoznano tako s strani zapornikov kot tudi osebja. Koliko jim to
dejansko tudi uspeva, je seveda drugo vprašanje, vsekakor lahko trdimo,
da so predstavniki etničnih manjšin v pretežnem številu odgovarjali bolj
kritično na vprašanja, ki so bila povezan z diskriminacijo. Dolgoročno si
lahko le želimo, da ne bomo nikdar soočeni s situacijo v britanskih zaporih,
ki jo je Martin Narey, takratni generalni direktor zaporske uprave v Veliki
Britaniji, v letnem poročilu za leto 2001 opisal z naslednjimi besedami:
/…/ ˝Uprava za zapore je institucionalizirana rasistična organizacija,
katera zrcali institucionalizirano družbo belcev. K temu moramo dodati,
da prihaja po našem vedenju do številnih rasističnih praks znotraj tega
sistema. Čas je, da se soočimo s temi pojavi.˝3
Ta skromen prispevek naj služi kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje,
saj je precej verjetno, da se bo število tujcev, in s tem tudi zapornikov, v
Sloveniji v prihodnjih desetletjih povečalo. Tudi če pogledamo v sosednjo
Italijo in Avstrijo, lahko opazimo, da znaša delež tujcev v njihovih zaporih
okoli 30 % (Kralj, 2005:178).
Če še malo špekuliramo, se znajo predstavljeni problemi še zaostriti,
v kolikor bi v slovenskih zaporih pristali tujci iz nam kulturno bolj
oddaljenih okolij (npr. iz Afrike ali Azije), zato je smiselno in upravičeno
tej tematiki v prihodnje posvečati večjo pozornost, zlasti v smislu
preventive in potrebnega izobraževanja o temah, ki so povezane s pojavi
diskriminacije.
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PRAVNA SREDSTVA ZA VARSTVO PRED
DISKRIMINACIJO V SLOVENSKEM IN
MEDNARODNEM PRAVU
POVZETEK
Avtorica v prispevku predstavlja pravna sredstva za uveljavljanje prepovedi
diskriminacije v slovenskem in mednarodnem pravu. Na notranji ravni
opisuje neformalne in formalne postopke, ki so na razpolago žrtvam
diskriminacije. Pri slednjih se osredotoča na postopek pred rednimi
in specializiranimi sodišči ter postopek z ustavno pritožbo. Kar zadeva
mednarodne postopke, opisuje postopek, ki poteka pred delovnimi telesi
na pobudo posameznika ali skupine posameznikov ter še zlasti izpostavlja
postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.
KLJUČNE BESEDE: človekove pravice, diskriminacija, pravna sredstva
ABSTRACT
Within the article the author presents legal remedies for alleging
discrimination according to Slovene and international law. On internal
level she describes informal and formal procedures, which are at disposal
to potential victims of discrimination. As to formal legal remedies the
author focuses on the procedure before regular and specialised courts as
well as procedure with the constitutional complaint. As to international
procedure she describes procedure before treaty bodies which may be
initiated by individuals or groups of individuals and particularly emphasises
the procedure before the European Court on Human Rights.
KEY WORDS: human rights, discrimination, legal remedies

1. Prepoved diskriminacije v pravnem redu Republike  
Slovenije
Ustava Republike Slovenije1 v 14. členu ureja načelo enakosti pred
zakonom. Skladno s tem členom so v Republiki Sloveniji (RS) vsakomur
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na
narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno
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okoliščino.
Prepoved diskriminacije kot kaznivega dejanja ureja Kazenski zakonik (KZ1).2 V 131. členu prepoveduje kršitev načela enakopravnosti. Prav tako KZ-1
v 116. členu prepoveduje umor zaradi kršitve enakopravnosti, v 197. členu
pa šikaniranje na delovnem mestu, med drugim tudi z neenakopravnim
obravnavanjem. Nadalje kazenski zakonik v 297. členu prepoveduje javno
spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti,

pri kaznivem dejanju

mučenja (265. člen) prepoveduje tudi izvajanje pritiska ali iz katerega
drugega razloga, ki temelji na katerikoli obliki kršitve enakopravnosti. KZ1 prepoveduje genocid kot najhujšo obliko rasne diskriminacije.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)3 v 6. členu prepoveduje diskriminacijo
o zaposlovanju na podlagi direktive o uresničevanju načela enakega
obravnavanja v zaposlovanju.
V letu 2004 je bil sprejet Zakon o uresničevanju načela enakega
obravnavanja (ZUNEO),4 ki naj bi uskladil slovenski pravni red z direktivama
EU. ZUNEO opredeljuje pojem enakega obravnavanja, posredne in
neposredne diskriminacije ter nadlegovanja.

2. Mednarodno pravo, ki prepoveduje diskriminacijo
Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (KRD)5
ureja najsplošnejšo prepoved diskriminacije. Rasno diskriminacijo
opredeljuje kot »kakršnokoli razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali
dajanje prednosti na temelju rase, barve kože, narodnega ali etničnega
izvora, ki ima namen ali dejanski učinek onemogočiti komurkoli ali ga
prikrajšati za enakopravno priznavanje, uživanje ali uresničevanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem,
socialnem, kulturnem in vsakem drugem področju javnega življenja« (1.
odstavek 1. člena).
Diskriminacijo prepovedujeta Mednarodni pakt o državljanskih in političnih
pravicah (MPDP)6 ter Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah (MPESK), temeljna zavezujoča mednarodna instrumenta s področja
varstva človekovih pravic.7 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije
proti ženskam8 opredeljuje diskriminacijo žensk kot »vsakršno razlikovanje,
izključevanje ali omejevanje na podlagi spola, katerega posledica ali
namen je ogroziti ali onemogočiti ženskam priznavanje, uresničevanje ali
uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin na glede na njihov
zakonski stan, na podlagi enakopravnosti moških in žensk na političnem,
ekonomskem, socialnem, kulturnem in državljanskem ali kateremkoli
drugem področju« (1. člen).
Diskriminacijo človeka ali skupine ljudi na področju izobraževanja
prepoveduje Konvencija proti diskriminaciji v izobraževanju,9 ki so jo
sprejeli v okviru Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost
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in kulturo (UNESCO).10
Diskriminacijo pri uveljavljanju ekonomskih, socialnih ali kulturnih pravic
na splošno prepoveduje 2. odstavek 2. člena MPESK. Prepoved diskriminacije
na področju zaposlovanja določa Konvencija št. 111 o diskriminaciji pri
zaposlovanju in poklicih11 Mednarodne organizacije dela (MOD).
Mednarodna konvencija o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in
njihovih družinskih članov12 ureja pravice delavcev, ki so vključeni v
plačano dejavnost v državi, katere državljanstva nimajo. Konvencija v
7. členu določa, da morajo pogodbenice spoštovati in zagotoviti vsem
delavcem migrantom in njihovim družinskim članom vse iz konvencije
brez diskriminacije.
Generalna skupščina ZN je 13. decembra 2006 z resolucijo A/61/611
sprejela Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov in Opcijski
protokol k tej konvenciji.13 Prepoved diskriminacije invalidov je rdeča nit
konvencije. V večini členov je izpostavljena zahteva, naj države invalidom
na posameznih področjih zagotovijo pravice na enaki osnovi kot drugim
osebam.
2.2. Pravo Sveta Evrope (SE)
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(EKČP)14 temelji na načelu prepovedi diskriminacije, vsebovanem v 14.
členu. Protokol št. 12 k EKČP je Odbor ministrov SE sprejel 26. 6. 2000.15
EKČP prepoveduje vsako diskriminacijo pri uživanju pravic, urejenih s to
konvencijo. Protokol št. 12 odpravlja to omejitev s prepovedjo diskriminacije
pri izvajanju katerekoli pravice, določene z zakonom, zato bistveno širi
zaščito glede na osebe, na katere se nanaša (ratione personae), saj zadeva
vse posameznike, ki se nahajajo na ozemlju katerekoli pogodbenice EKČP
oziroma protokola št. 12. Protokol prav tako pomembno širi zaščito glede
obsega prepovedi diskriminacije (ratione materiae), ker postavlja pod
nadzor vsa dejanja javnih oblasti v pogodbenici EKČP in tega protokola.16
Prepoved širjenja rasne nestrpnosti po spletu ureja Dodatni protokol h
Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih
in ksenofobičnih dejanj, storjenih v računalniških sistemih (2003).
Pogodbenice protokola so se zavezale v svoji zakonodaji inkriminirati
kazniva dejanja, storjena preko računalnika: širjenje gradiv z rasistično
in ksenofobično vsebino, širjenje rasistično in ksenofobično motiviranih
groženj, zanikanje, bistveno zmanjševanje pomena (minimiziranje),
sprejemanje ali opravičevanje genocida.
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POSTOPKI ZA VARSTVO PRED DISKRIMINACIJO V SLOVENIJI
1. Neformalni postopki
1.1. Postopek pred varuhom človekovih pravic
Oseba, ki meni, da so ji z aktom ali dejanjem državnega organa, organa
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršene človekove pravice ali
temeljne svoboščine, lahko naslovi na varuha pobudo za začetek postopka.
Če diskriminacije niso zagrešili navedeni subjekti, varuh ni pristojen za
obravnavanje pobude.
Postopek pred varuhom človekovih pravic je neformalen in brezplačen.
Pobudo je treba vložiti praviloma v enem letu od odločitve organa, ki je
zagrešil diskriminacijo oziroma od same odločitve, zaradi katere je bilo
krateno varstvo pred diskriminacijo.
Varuh človekovih pravic ne obravnava anonimnih pobud. V postopku pred
varuhom je zagotovljena zaupnost. Vse pobude, naslovljene na varuha,
morajo biti podpisane in označene s potrebnimi podatki pobudnika,
vsebovati morajo tudi okoliščine, dejstva in dokaze (npr. kopije listin,
vloženih pritožb, odločitev itd.), na katerih temelji pobuda za začetek
postopka.
Ko se varuh odloči za začetek preiskave, pošlje sklep o preiskavi pobudniku
in organu ali organom, na katere se nanaša pobuda za začetek postopka,
ter zahteva potrebna pojasnila in dodatne informacije. Varuh določi rok, v
katerem mu mora organ poslati pojasnila in informacije. Če mu organ ne
pošlje pojasnil oziroma informacij v zahtevanem roku, mora varuhu brez
odlašanja sporočiti razloge, zaradi katerih ni ugodil njegovi zahtevi.
Varuh o zadevi izdela poročilo, v katerem navede svojo oceno dejstev
in okoliščin posameznega primera in ugotovi, ali je šlo v obravnavanem
primeru za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin ter na kakšen
način so bile kršene, oziroma ali je šlo za drugo nepravilnost. Hkrati
predlaga način, s katerim naj se ugotovljena nepravilnost odpravi. Lahko
tudi predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper uslužbence organov,
ki so zakrivili ugotovljeno nepravilnost.
Organ, na katerega se nanaša poročilo, mora varuha najkasneje v roku
30 dni obvestiti o ukrepih, sprejetih na podlagi njegovih predlogov,
mnenj, kritik ali priporočil. Če organ ne predloži poročila o upoštevanju
predlogov varuha ali njegove predloge upošteva le delno, lahko varuh o
tem obvesti neposredno nadrejeni organ, pristojno ministrstvo, poroča s
posebnim poročilom državnemu zboru ali zadevo javno objavi. Varuh lahko
na stroške organa objavi svoje poročilo in svoj predlog v javnih glasilih,
če se organ na njegove predloge ali priporočila, po ponovni zahtevi, ni
ustrezno odzval.

60  

1.2. Postopek pred zagovornico načela enakosti
Postopek pred zagovornico načela enakosti,17 ki v skladu z ZUNEO deluje v
okviru Urada za enake možnosti, je neformalen in brezplačen. V nasprotju
z varuhom človekovih pravic zagovornica načela enakosti obravnava tudi
primere, pri katerih domnevni kršitelj ni organ oblasti, ampak fizična
oseba, podjetje, sindikat, društvo itd.
Obravnava domnevne kršitve prepovedi diskriminacije se začne na pisno
oziroma ustno na zapisnik dano pobudo, ki je lahko tudi anonimna, vendar
mora v vsakem primeru vsebovati dovolj podatkov za obravnavo primera.
Opisana pobuda mora biti dana čim prej oziroma najkasneje v enem letu
po nastanku primera, vendar jo lahko zagovornik oziroma zagovornica
obravnava tudi po poteku tega časa, če oceni, da gre za tako pomembno
oziroma resno zadevo, da je njeno obravnavanje smiselno glede na namen
tega zakona.
Obravnava praviloma poteka pisno, pri čemer lahko zagovornica od
vpletenih zahteva, da ji v določenem roku dajo ustrezna pojasnila. Če
zagovornica oceni, da bo to pripomoglo k razjasnitvi primera, lahko vse
vpletene povabi tudi na razgovor.
Obravnava pred zagovornico enakosti se zaključi s pisnim mnenjem, v
katerem zagovornica navede svoje ugotovitve in oceno okoliščin primera
v smislu obstoja kršitve prepovedi diskriminacije ter o tem obvesti obe
strani. V opisanem mnenju lahko zagovornica opozori na ugotovljene
nepravilnosti in priporoči, kako naj se odpravijo, ter pozove domnevnega
kršitelja oziroma kršiteljico, da jo v določenem roku obvesti o svojih
ukrepih.

2. Formalni postopki
2.1. Inšpekcijski postopek
Inšpektorati nadzorujejo izvajanje zakonov na posameznih področjih.
Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v
zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o
svojih ugotovitvah in ukrepih. Prijavitelj načeloma nima položaja stranke
v postopku, lahko pa se mu tak položaj na njegovo zahtevo prizna.
Po opravljenem postopku inšpektor izda sklep, s katerim odloči, ali je
prišlo do kršitve ali ne. Kršitelju lahko prepove nadaljnje ravnanje, ki
predstavlja diskriminacijo, in odredi ustrezne ukrepe, s katerimi žrtev
diskriminacije zavaruje pred povračilnimi ukrepi.
Če kršitelj zagreši prekršek, inšpektor izvede postopek skladno z zakonom
o prekrških in kršitelju naloži plačilo denarne kazni (globe) ali predlaga,
da o tem odloči sodišče v postopku o prekršku. Če inšpektor ugotovi, da
je bilo storjeno kaznivo dejanje, lahko zoper kršitelja poda kazensko
ovadbo.
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2.2. Inšpekcijski postopek po ZUNEO
ZUNEO posebej ureja primer, če domnevni kršitelj načela enakega
obravnavanja ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v skladu s priporočili
zagovornice ali jo v postavljenem roku ne obvesti o sprejetih ukrepih,
domnevna kršitev pa ima po mnenju zagovornice vse znake diskriminacije
v skladu z ZUNEO. V tem primeru mora zagovornica pisno mnenje poslati
pristojni inšpekciji.
Inšpektor je dolžan obravnavati mnenje zagovornice in predlagati uvedbo
postopka zaradi prekrška pri pristojnem organu, vendar pod pogojem, da
tudi sam oceni, da so podani vsi znaki diskriminacije iz 4. oziroma 5. člena
ZUNEO.
Pomembno je, da ZUNEO opredeljuje kršitev načela enakega obravnavanja
kot prekršek. Določa, da je prekršek vsaka storitev ali opustitev, storjena
pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih
aktov na posameznem z zakonom urejenem področju družbenega življenja,
ki ima vse znake diskriminacije v smislu 4. oziroma 5. člena ZUNEO. Za
prekršek se z globo kaznuje fizična oseba, ki ga zagreši, pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je bil opisani prekršek,
odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti,
pri katerem je bil storjen tak prekršek.
2.3. Upravni postopek
Skladno z ZUNEO lahko domnevne žrtve diskriminacije zahtevajo obravnavo
kršitve v upravnih postopkih ter pred drugimi pristojnimi organi pod
pogoji in na način, določen v zakonu, in imajo pravico do odškodnine po
splošnih pravilih civilnega prava. Kadar v navedenih postopkih domnevna
žrtev diskriminacije navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je bila
kršena prepoved diskriminacije, mora domnevni kršitelj dokazati, da v
obravnavanem primeru ni kršil načela enakega obravnavanja oziroma
prepovedi diskriminacije.
Na podlagi določb ZUNEO je mogoče zahtevati obravnavo kršitve načela
enakega obravnavanja, ko gre za upravne postopke, v vseh primerih, v
katerih se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Npr. Zakon
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da se za odločanje
o pravicah iz obveznega zavarovanja uporabljajo določbe ZUP, če s tem
zakonom ni drugače določeno; nadalje Zakon o socialnem varstvu določa,
da kadar socialnovarstveni zavodi v izvrševanju javnih pooblastil odločajo
o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, postopajo po
določbah ZUP; isti zakon se uporablja tudi v postopkih, ki se vodijo po
Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in v mnogih drugih
zakonih (Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakonu zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakonu o
visokem šolstvu itd.).

62  

2.4. Upravni spor
Če so v upravnem postopku izčrpana vsa pravna sredstva in postane
upravna odločba dokončna, se lahko zoper njo sproži upravni spor.
Tožbo na Upravno sodišče RS je mogoče vložiti, če oseba meni, da je
bila žrtev diskriminacije na podlagi dokončne odločbe (zoper katero ni
dovoljena pritožba), izdane v upravnem postopku pred upravnim organom.
Rok za vložitev tožbe pred Upravnim sodiščem je 30 dni od vročitve
upravnega akta, s katerim je bil končan postopek (28. člen Zakona o
upravnem sporu).
Upravni spor je dopusten tudi, če tožnik uveljavlja, da je prizadet v svojih
pravicah ali pravnih koristih zaradi tega, ker upravni akt ni bil izdan in mu
ni bil vročen v predpisanem roku.
Upravno sodišče v upravnem sporu odloča o zakonitosti dokončnih upravnih
aktov (upravnih odločb in drugih javnopravnih enostranskih, oblastvenih
posamičnih aktov, izdanih v okviru izvrševanja upravne funkcije, s katerim
je organ odločil o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne
osebe ali druge osebe), zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s katerimi
organi posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika,
če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, zakonitosti aktov organov, izdanih
v obliki predpisa, kolikor urejajo posamična razmerja. S tožbo se lahko
zahteva odprava ali izdaja upravnega akta.
2.5. Sodni postopki
Skladno z ZUNEO lahko domnevne žrtve diskriminacije zahtevajo obravnavo
kršitve v sodnih postopkih pod pogoji in na način, določen v zakonu, in
imajo pravico do odškodnine po splošnih pravilih civilnega prava. Tudi
v teh postopkih velja pravilo obrnjenega dokaznega bremena, z izjemo
kazenskega postopka.
2.5.1. Kazenski postopek
Gre za postopek, v katerem žrtev diskriminacije vloži prijavo kaznivega
dejanja na policijo, ki se odloči, ali bo primer raziskala in posredovala
pristojnemu državnemu tožilstvu. Tožilstvo zadevo preišče in če ugotovi,
da gre za utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, zahteva
uvedbo preiskave pred preiskovalnim oddelkom pristojnega okrožnega
sodišča. Če se preiskovalni sodnik strinja s trditvijo tožilstva, da je
podan utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, izda sklep o
preiskavi. V kolikor je med preiskavo zbranih dovolj dokazov, tožilstvo
zoper domnevnega storilca vloži obtožbo.
Oškodovanec v samem kazenskem postopku ne sodeluje, razen če je
poklican za pričo. Oškodovanec v kazenskem postopku tudi nima nobenih
stroškov, saj ni stranka v postopku. Če je obdolženec oproščen, se vsi
stroški postopka krijejo iz proračuna, če je obsojen, pa mora pokriti vse
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stroške postopka sam, razen če sodišče presodi, da tega zaradi svojega
finančnega stanja ne bo zmožen storiti.
Oškodovanec dobi pomembnejšo vlogo, če državni tožilec želi obtožbo
umakniti, ker meni, da za kaznivo dejanje ni dovolj dokazov. Takrat se bo
postopek nadaljeval le, če želi oškodovanec sam prevzeti pregon zoper
storilca (in torej nadaljevati postopek kot zasebni tožnik). V tem primeru,
torej če sam nadaljuje pregon in če je obdolženec na koncu postopka
oproščen, mora zasebni tožnik nositi vse stroške postopka.
Posebnost velja le za kaznivi dejanji razžalitve in žaljive obdolžitve, pri
katerih se postopek ne začne po uradni dolžnosti, temveč z vložitvijo
zasebne tožbe na pristojno sodišče. Pri postopkih o teh kaznivih dejanjih
že od začetka veljajo takšna pravila postopka kot pri drugih kaznivih
dejanjih, če državni tožilec tožbo umakne in sami prevzamete pregon. To
pomeni, da mora tožnik, če je obdolženec na koncu postopka oproščen,
sam nositi vse stroške postopka.
Če se kazenski postopek s tem ne bi preveč zavlekel, lahko kot oškodovanec
v njem uveljavlja tudi svoj premoženjskopravni zahtevek (npr. plačilo
odškodnine za storjeno škodo). Zahtevek lahko poda najkasneje do konca
glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje. Sodišče se nato samo odloči,
ali bo o premoženjskopravnem zahtevku odločalo ali pa bo oškodovanca
napotilo na civilno tožbo. Kot žrtev diskriminacije boste morali svoj
premoženjskopravni zahtevek skoraj vedno uveljavljati v civilni tožbi, saj
iz prakse izhaja, da kazenska sodišča zelo redko ugotavljajo višino škode,
če njena višina ni jasno razvidna iz dokazov (npr. računov).
Pomembno je, da v kazenskem postopku zaradi uveljavitve domneve
nedolžnosti ne velja obrnjeno dokazno breme.
2.5.2. Pravdni postopek
V pravdnem postopku lahko stranka od sodišča zahteva, da odredi
prenehanje dejanja, s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti,
osebnega in družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica (npr.
pravica do enakega obravnavanja), da prepreči tako dejanje ali da odstrani
njegove posledice. Sodišče oziroma drug pristojni organ lahko odredi,
da kršitelj preneha z dejanjem, ker bo sicer moral plačati prizadetemu
določen denarni znesek, odmerjen skupaj ali od časovne enote. (134. člen
Obligacijskega zakonika – OZ). Če gre za kršitev osebnostne pravice, lahko
sodišče odredi na stroške oškodovalca objavo sodbe oziroma popravka ali
odredi, da mora oškodovalec preklicati izjavo, s katero je storil kršitev,
ali storiti kaj drugega, s čimer je mogoče doseči namen, ki se doseže z
odškodnino (178. člen OZ).
Če je bila s kršitvijo načela enakosti povzročena škoda, lahko žrtev
diskriminacije vloži odškodninsko tožbo na pravdni oddelek pristojnega
sodišča. ZUNEO za postopke, v katerih se uveljavlja diskriminacija, določa
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načelo obrnjenega dokaznega bremena – kadar v postopku diskriminirana
oseba navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved
diskriminacije, mora domnevni kršitelj oziroma kršiteljica dokazati, da
v obravnavanem primeru ni kršil načela enakega obravnavanja oziroma
prepovedi diskriminacije. Tudi sicer se skladno s 131. členom OZ krivda
povzročitelja škode domneva. Zato bo moral slednji v skladu z določbami
OZ (in 22. člena ZUNEO) dokazati, da navedena domneva ne velja.
Oškodovanec (tožnik, žrtev diskriminacije) pa mora dokazati vse ostale
elemente odškodninskega stanu, torej, da je prišlo do protipravnega
ravnanja (ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi), nadalje, da je nastala
škoda, kot tudi da obstaja vzročna zveza med ravnanjem oškodovalca in
nastalo škodo.
2.5.3. Delovni oziroma socialni spor
V primeru diskriminacije pri zaposlovanju lahko žrtev diskriminacije
pred delovnim sodiščem s tožbo zahteva odpravo diskriminatornega
ravnanja, ali da se opravijo določena dejanja, z opustitvijo katerih ste bili
diskriminirani, kot tudi povračilo škode (npr. plače, ki bi jo prejeli, če bi bili
zaposleni). Tožba v postopku pred socialnim sodiščem se lahko vloži, kadar
je prišlo do diskriminacije v zvezi s pravicami iz sistema socialne varnosti
(npr. pokojninsko, zdravstveno, invalidsko ali starševsko zavarovanje). V
Sloveniji je za vse socialne spore pristojno Socialno sodišče v Ljubljani.

3. Ustavna prito`ba
Kot zadnja možnost uveljavitve pravnega varstva pred diskriminacijo v
okviru notranjega prava ostaja še ustavna pritožba. Slednja pride v poštev
le, če je kršitev zagrešil državni organ, organ lokalne samouprave ali
organ, ki izvršuje javna pooblastila, in ne v primeru, če jo zagreši fizična
ali pravna oseba zasebnega prava.
V skladu z Zakonom o Ustavnem sodišču Republike Slovenije lahko
vsakdo vloži pri ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s
posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca
javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina.
Ustavna pritožba se lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva,
in sicer najkasneje v 60 dneh od dneva vročitve posamičnega akta, zoper
katerega je mogoča ustavna pritožba.
Ustavno sodišče z odločbo ustavno pritožbo kot neutemeljeno zavrne
ali pa ji ugodi in posamični akt v celoti ali deloma odpravi ali razveljavi
in zadevo vrne organu, ki je pristojen za odločanje. Če ugotovi, da
odpravljeni posamični akt temelji na protiustavnem predpisu ali splošnem
aktu, izdanem za izvrševanje javnih pooblastil, tega lahko odpravi ali
razveljavi.
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Kadar ustavno sodišče odpravi posamični akt, lahko odloči tudi o sporni
pravici oziroma svoboščini, če je to nujno zaradi odprave posledic, ki so na
podlagi odpravljenega posamičnega akta že nastale, ali če to terja narava
ustavne pravice oziroma svoboščine, in če je na podlagi podatkov v spisu
možno odločiti. Navedeno odločbo izvrši organ, ki je pristojen za izvršitev
posamičnega akta, ki ga je ustavno sodišče odpravilo in nadomestilo s
svojo odločbo. Če po veljavnih predpisih ni pristojnega organa, ga določi
ustavno sodišče.

PRAVNE POTI ZA POMO^ `RTVAM DISKRIMINACIJE PO MEDNARODNEM
PRAVU
Poleg postopkov v notranjem pravu obstajajo tudi postopki po mednarodnem
pravu, ki jih lahko sprožijo posamezniki oziroma skupine ali organizacije
zasebnikov, če menijo, da so bili žrtev diskriminacije. Poudariti je treba,
da gre za sekundarna pravna sredstva. Za varstvo pred diskriminacijo se
lahko praviloma uporabijo šele, če prizadeti subjekt izčrpa vsa notranja
pravna sredstva, ki so mu na razpolago po notranjem pravu države, ki naj
bi mu kršila določeno pravico.

1. Postopki pred mednarodnimi pogodbenimi telesi
1.1. Odbor za človekove pravice
Odbor za človekove pravice (OČP) so ustanovili leta 1976 na podlagi 28.
člena MPDP. Sestavlja ga 18 priznanih strokovnjakov s področja človekovih
pravic. Odbor je med drugim pristojen tudi za obravnavanje sporočil
posameznikov na podlagi Prvega fakultativnega protokola k Mednarodnemu
paktu o državljanskih in političnih pravicah.18
Na OČP je mogoče nasloviti sporočilo samo zoper državo, ki je ratificirala
Fakultativni protokol (1. člen). Sporočilo mora izpolnjevati pogoje za
sprejemljivost (dopustnost). Nedopustno je anonimno sporočilo, sporočilo,
ki po mnenju OČP predstavlja zlorabo pravice do vložitve sporočila (neresna
ali neprimerna sporočila, npr. ponavljajoče vlaganje sporočil), sporočilo,
ki nasprotuje določilom MPDP (v njem se mora zatrjevati, da je prišlo do
kršitev ene izmed pravic, ki jih ureja MPDP), če je zadeva, na katero se
sporočilo nanaša, že v drugem postopku mednarodne preiskave oziroma
reševanja, če vlagatelj ni izčrpal vseh pravnih sredstev, ki so mu na voljo
po notranjem pravu države, zoper katero je vložil sporočilo. To pravilo ne
velja, kadar se uporaba notranjih pravnih sredstev neupravičeno zavlačuje.
Ni posebne časovne omejitve, kdaj je potrebno poslati sporočilo, vendar
je najbolje, da se to stori čim prej po izčrpanju vseh notranjih pravnih
sredstev.
Če je sporočilo po mnenju OČP dopustno, se o tem obvesti državo, ki
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se ji očita kršitev pravila MPDP. Država ima za odgovor na voljo šest
mesecev, pojasnilo, izjavo ipd., v kateri lahko navede, kako je v zvezi
z domnevno kršitvijo ukrepala. Ko država pošlje izjavo, jo OČP preuči
skupaj s sporočilom posameznika. Obravnava sporočila in pojasnil držav
je zaupna.
Postopek se konča, ko OČP sporoči mnenje o zadevi prizadetemu
posamezniku in državi, v zvezi s katero je bilo vloženo sporočilo. Če odbor
ugotovi, da je prišlo do kršitve določene pravice iz MPDP, pozove državo, da
v roku 3 mesecev poroča o ukrepih, ki jih je sprejela za odpravo kršitev.
1.2. Odbor za odpravo rasne diskriminacije
V skladu z 8. členom KRD Odbor za odpravo rasne diskriminacije (ORD)
sestavlja 18 strokovnjakov. ORD je začel delovati leta 1970. Odtlej njegovi
člani na rednih sejah dvakrat letno obravnavajo zadeve iz pristojnosti
odbora. Po KRD je odbor pristojen za sprejemanje in obravnavanje sporočil
posameznikov ali skupin posameznikov z ozemlja pogodbenice, ki trdijo,
da so žrtve kršitve pravic iz konvencije po krivdi te pogodbenice.
ORD je pristojen za obravnavo individualnih sporočil, pod pogojem, da je
država, ki jo sporočilo zadeva, s posebno izjavo priznala takšno pristojnost
(14. člen KRD). Sporočilo mora biti sprejemljivo (dopustno). Nedopustno je,
če je anonimno, če po mnenju OČP predstavlja zlorabo pravice do vložitve
sporočila (neresna sporočila, neprimerna itd., npr. ponavljajoče vlaganje
sporočil), če nasprotuje določilom MPDP (v njem se mora zatrjevati, da
je prišlo do kršitev ene izmed pravic, ki jih ureja MPDP), če je preteklo 6
mesecev od zadnje dokončne odločbe po notranjem pravu države, ki naj
bi zagrešila kršitev, če je zadeva, na katero se vloga nanaša, že v drugem
postopku mednarodne preiskave oziroma reševanja, če vlagatelj ni izčrpal
vseh pravnih sredstev, ki so mu na voljo po notranjem pravu države, zoper
katero je vložil sporočilo.
Za razliko od OČP se na ORD lahko obrnejo tudi skupine posameznikov
– zato je ta postopek uporaben predvsem za pripadnike manjšin. KRD
določa rok za vložitev sporočila na ORD.
KRD določa, da lahko država, ki prizna pristojnost ORD za obravnavanje
sporočil posameznikov, ustanovi organ za sprejemanje in obravnavo
sporočil oseb, ki menijo, da so jim bile kršene pravice iz KRD. Če vlagatelj
ne doseže zadovoljive rešitve pri omenjenem organu, ima pravico v šestih
mesecih zadevo posredovati ORD. Nato poteka postopek kot pri OČP. V
Sloveniji ni organa, ki bi sprejemal in obravnaval sporočila žrtev kršitve
KRD. Po sprejemu sporočila poteka postopek pred ORD enako kot pri OČP.
1.3. Odbor za odpravo diskriminacije žensk
Odbor za odpravo diskriminacije žensk (ODŽ) je na podlagi Fakultativnega
protokola h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije proti ženskam19
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pristojen za sprejemanje in obravnavo sporočil posameznikov oziroma v
korist posameznikov ali skupin posameznikov, ki spadajo pod jurisdikcijo
pogodbenice protokola. Navedeni upravičenci lahko na ODŽ naslovijo
sporočilo, če menijo, da je članica protokola kršila katero izmed njihovih
pravic, urejenih s KDŽ.
Pogoji za sprejemljivost sporočila so podobni kot pri postopkih pred OČP in
ORD: sporočilo mora biti naperjeno zoper pogodbenico protokola, ne sme
biti anonimno, oseba, ki naslovi sporočilo na ODŽ, mora pred tem izčrpati
vsa razpoložljiva domača pravna sredstva.
Ker protokol ne določa maksimalnega časa, ki lahko preteče med zadnjo
odločbo notranjega organa, vložitev sporočila ni vezana na rok. Zadeva,
ki jo obravnava sporočilo, ne sme biti v bistvu ista kot zadeva, ki jo je
sodišče že obravnavalo ali je že v drugem postopku mednarodne preiskave
ali reševanja. ODŽ nadalje razglasi sporočilo za nesprejemljivo, če meni,
da ni v skladu z določili protokola, da je očitno neutemeljeno ali da pomeni
zlorabo pravice do pritožbe.
Ko ODŽ oceni, da je sporočilo sprejemljivo, o navedbah obvesti zadevno
državo. Postopek pred odborom je zaupen. Pogodbenica mora v roku
šestih mesecev od prejema obvestila predložiti odboru pisna pojasnila ali
izjave o zadevi. Navesti mora pravna sredstva, ki so bila v tem primeru
vlagatelju na voljo v skladu z njeno notranjo zakonodajo. Po prejemu
odgovora države ODŽ na zaprti seji obravnava informacije iz sporočila
in navedbe države. Ko konča z obravnavo primera, sporoči svoja stališča
vlagatelju in zadevni državi. Državi na podlagi svojih ugotovitev priporoči,
kakšne ukrepe naj sprejme za odpravo kršitve.
Država pogodbenica protokola mora analizirati stališča ODŽ, skupaj
z njegovimi priporočili. V roku šestih mesecev od prejema stališč in
priporočil odbora je dolžna poslati pisno obvestilo o ukrepih, ki jih je
sprejela »v luči« teh mnenj in priporočil. ODŽ lahko povabi državo, da mu
predloži dodatne informacije v zvezi s primerom. Odbor lahko tudi objavi
povzetek poročila o zadevi v letnem poročilu, ki ga pripravlja v skladu z
21. členom KDŽ.
2. Postopki pred mednarodnimi sodišči
2.1. Evropsko sodišče za človekove pravice
Na podlagi 34. člena EKČP lahko Evropsko sodišče za človekove pravice
(ESČP) sprejme zahteve za obravnavo od katerekoli osebe (fizične ali
pravne), nevladne organizacije ali skupine posameznikov, ki zatrjujejo,
da so žrtve kršitev pravic, priznanih z EKČP in njenimi protokoli, s strani
katerekoli pogodbenice konvencije oziroma protokola. Takšna zahteva
se imenuje »posamezna (individualna) zahteva za obravnavo«. V praksi
pogosto govorimo o »pritožbi« na ESČP.
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2.1.1. Potek postopka
Osnovno načelo je, da je ESČP pristojno za posamezno zahtevo za
obravnavo samo, če je domnevno kršitev zagrešila država, torej njeni
organi pri izvrševanju oblastnih funkcij. Kršitve, ki jih povzročijo fizične
ali pravne osebe, kadar ne nastopajo v imenu države, ne sodijo v njegovo
pristojnost.
V skladu s splošno priznanimi načeli mednarodnega prava kršitev EKČP
ni mogoče uveljavljati v primerih, ki so se zgodili, preden je konvencija
oziroma posamezni protokol, ki ureja določeno pravico, začela oziroma
začel veljati za domnevno kršiteljico.
Naslednja omejitev zadeva pridržke glede EKČP. Vsaka država je imela
možnost ob podpisu EKČP ali ob deponiranju svojih ratifikacijskih listin
izraziti pridržke ob katerikoli posebni določbi te konvencije, če kak zakon,
ki je tedaj veljal na njenem ozemlju, ni bil v skladu s takšno določbo.
Pridržki v skladu s 57. členom EKČP ne smejo biti splošne narave. Država
lahko izrazi pridržke tudi glede protokolov k EKČP, razen glede protokola
št. 6 (o ukinitvi smrtne kazni), ki ne dopušča pridržkov. Večina pogodbenic
EKČP je to možnost izkoristila. S pridržki so vsebinsko omejile uporabo
EKČP oziroma njenih protokolov. Če zahteva za obravnavo zadeva primer,
ki ga je država s pridržkom izvzela, ESČP ni pristojno za odločanje o njem,
zato bo zahtevo za obravnavo zavrglo.
Pogoj za sprejemljivost pritožbe je izčrpanje notranjih pravnih sredstev
– vlagatelj mora uporabiti vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo v skladu z
notranjim pravnim redom države, za katero zatrjuje, da je kršila EKČP oz.
katerega od njenih protokolov. Ni dovolj, da se obrne le na redna sodišča.
Izkoristiti mora tudi druga pravna sredstva pred rednimi, specializiranimi,
upravnimi in ustavnimi sodišči, vendar pa ni potrebno, da uporabi izjemna
sredstva, ki bi mu bila na voljo kot privilegij. Prav tako ni potrebno, da
vlagatelj prosi za dejanja usmiljenja ali za socialne usluge.
Zahtevo za obravnavo je treba vložiti v roku šestih mesecev od prejema
dokončne odločbe po notranjem pravu. Pritožba ne sme biti anonimna.
Poslovnik ESČP v pravilu 47 podrobno določa osebne podatke, ki jih je
potrebno navesti ob vložitvi zahteve. Pritožba nadalje ne sme biti v
nasprotju z določili EKČP ali njenih protokolov, biti očitno neutemeljena
ali prestavljati zlorabo pravice do pritožbe.
Zadeva, na katero se nanaša pritožba, ne sme biti v bistvu ista kot zadeva,
ki jo je sodišče že obravnavalo ali ki je že v drugem postopku mednarodne
preiskave ali reševanja. Če zahteva za obravnavo vsebuje nova dejstva, to
ne velja. Kot nova se lahko uveljavljajo samo dejstva, ki niso bila znana
v času, ko je bila vložena prejšnja zahteva za obravnavo, ali ki so nastala
potem, ko je že bilo odločeno o zadevi.
Individualna zahteva za obravnavo se dodeli posameznemu oddelku ESČP.20
Predsednik oddelka določi poročevalca, ki po predhodnem pregledu
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zadeve odloči, ali bo o zadevi odločal odbor ali senat. Če poročevalec
odloči, da bo o zadevi odločal odbor, lahko slednji sprejme odločitev
v skladu z 28. členom EKČP. O individualnih zahtevah za obravnavo, za
katere odbor ne ugotovi, da so nesprejemljive ali ki jih poročevalec preda
neposredno senatu, odloči senat. Slednji odloči tako o sprejemljivosti kot
tudi o utemeljenosti zahteve za obravnavo. Večinoma izda le eno odločbo,
po potrebi odloči v ločenih odločbah. Senat lahko zadevo kadarkoli odstopi
velikemu senatu (30. člen EKČP).
Če senat ugotovi, da je zahteva za obravnavo sprejemljiva, nadaljuje
s preiskavo zadeve skupaj s predstavniki strank in po potrebi uvede
preiskavo, za katere učinkovit potek morajo prizadete države po izmenjavi
mnenj s sodiščem zagotoviti potrebno pomoč (1. odstavek 38. člena EKČP).
Senat pozove stranke, da navedejo nadaljnje dokaze, pisne navedbe in
morebitne zahtevke za pravično zadoščenje ter da se odzovejo vabilu na
obravnavo, na kateri bo obravnaval vsebino zadeve.
Sodišče mora biti na voljo prizadetim strankam, da bi dosegle prijateljsko
poravnavo zadeve na podlagi spoštovanja človekovih pravic, opredeljenih v
EKČP in njenih protokolih. Ob prijateljski poravnavi sodišče izbriše zadevo
s seznama s pomočjo odločitve, ki se omejuje le na kratek povzetek
dejstev in na opis dosežene rešitve (39. člen EKČP).
O sprejemljivi zahtevi za obravnavo sodišče odloči s sodbo, s katero ugotovi,
ali je prišlo do kršitve določb EKČP ali njenih protokolov. Če ugotovi, da je
prišlo do kršitve in če notranje pravo države pogodbenice, ki je zagrešila
kršitev, dovoljuje le delno zadoščenje, lahko sodišče oškodovani stranki,
če je potrebno, nakloni pravično zadoščenje.
Stranke lahko v treh mesecih od dne, ko so prejele sodbo senata,
zahtevajo, da se zadeva predloži v ponovno obravnavanje velikemu
senatu. Zbor petih sodnikov velikega senata odloči, ali bo veliki senat
zahtevo sploh obravnaval. Zbor sprejme zahtevo za ponovno obravnavo
samo, če se v zvezi s konkretno zadevo zastavlja pomembno vprašanje
v zvezi z razlago ali uporabo EKČP ali njenih protokolov ali pa če gre za
pomembno vprašanje splošnega pomena.
Sodba senata postane dokončna (zoper njo ni pravnega sredstva), če
stranke izjavijo, da ne bodo zahtevale ponovne obravnave zadeve pred velikim senatom, nadalje, če tri mesece od sodbe ni bilo zahteve za ponovno
obravnavo pred velikim senatom in če zbor velikega senata zavrne zahtevo
za ponovno obravnavo. Sodbe velikega senata so dokončne, saj zoper njih
ni nobenega pravnega sredstva. Kot rečeno, je dokončna tudi odločitev
tričlanskega odbora v skladu z 28. členom EKČP.
Sodba ESČP je za pogodbenico EKČP obvezna, če je v postopku sodelovala
kot stranka. Pogodbenice EKČP so se zavezale, da bodo spoštovale
dokončno sodbo sodišča v vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke.
Izvajanje konvencije nadzoruje Odbor ministrov Sveta Evrope.

70  

Opozoriti je treba, da ESČP ni četrta stopnja sojenja. ESČP ne more
razveljaviti sodb oziroma drugih dokončnih odločb, izdanih v državi, zoper
katero je potekal postopek. Če sodišče ugotovi, da je država vlagatelju
kršila človekove pravice, določi, da mora država plačati ustrezno denarno
odškodnino, lahko pa tudi določi konkretne ukrepe, ki naj jih država
sprejme za odpravo kršitve oziroma preprečitev njenega nadaljevanja.
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19 United Nations, Resolution adopted by the General Assembly, Optional Protocol to the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, A/RES/54/4, 15 October 1999. Članica Protokola lahko postane le država, ki je članica
Konvencije. Veljati je začel dne 22. 12. 2000.
20 Oddelki se oblikujejo v skladu s pravilom 25 Poslovnika ESČP. Njihovo sestavo določi Plenarno sodišče na predlog
predsednika za dobo treh let.
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Slava Novak
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Ljubljana

SPO[TOVANJE ^LOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA
KOT TEMELJNO VODILO PRI IZVR[EVANJU
KAZENSKIH SANKCIJ – URESNI^EVANJE PRIPORO^IL
MEDNARODNIH POGODBENIH TELES
POVZETEK
Z odvzemom prostosti ljudje ne izgubijo osnovnih človekovih pravic in
ne njihovega človeškega dostojanstva. V prispevku avtorica predstavi
najpomembnejše mednarodnopravne instrumente in standarde, ki ščitijo
človekove pravice v zaporih in ki so zavezujoči za sistem izvrševanja
kazenskih sankcij, predvsem za izvrševanje zaporne kazni. V nadaljevanju
predstavi način poročanja o izvrševanju določil najpomembnejših pogodb in
konvencij Organizacije združenih narodov in Sveta Evrope. Prouči vsebino
priporočil odborov, ki nadzorujejo uresničevanje določil pogodb in konvencij,
prav tako pa vsebino poročil države v delu, ki govori o zaporskem sistemu.
Člani mednarodnih pogodbenih teles na koncept prestajanja zaporne kazni
v Sloveniji nimajo pripomb. Problem prezasedenosti v zaporih in ukrepi za
zmanjšanje števila zaprtih oseb, zraven priporočil po zadovoljivih kadrovskih
resursih, pa je v priporočilih mednarodnih pogodbenih teles izkazan kot
prioriteta, s katero se Slovenija mora soočati in prioritetno reševati. Za
samo izvajanje koncepta so potrebni resursi, materialni pogoji, pri čemer
je sistem odvisen od razpoložljivih sredstev, ki so posledica razumevanja
najbolj odgovornih v državi, in postavljanja prioritet.
KLJUČNE BESEDE: človekove pravice, dostojanstvo, preprečevanje mučenja,
mednarodni standardi, OZN, Svet Evrope, izvrševanje kazenskih sankcij,
zapori, priporočila in poročila, prezasedenost
ABSTRACT
With the deprivation of the liberty people don’t lose fundamental human
rights and their human dignity. In the contribution the author presents
the most relevant international legal instruments and standards, which
protect human rights in prisons and which are obligatory for the system of
execution of penal sanctions, foremost for the execution of prison sanction.
In continuation she presents the method of reporting on the execution of
the provisions of the most relevant treaties and conventions of the United
Nations Organisations and the Council of Europe. She analyses the contents
of the recommendations of the committees, which supervise the realisation
of the provisions of the treaties and conventions; and she presents also
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the contents of the country reports in the part, which relates to the prison
system. The members of the international contractual bodies express no
remarks regarding the concept of the prison sanction execution in Slovenia.
Issues, as are the problem of the overcrowding of prisons and the measures
for the reduction of the number of imprisoned persons; as well as endeavours
for securing adequate personnel, are pointed out in these reports as a priority
which Slovenia has to tackle and search for solutions. Efficient realisation of
such a concept requires presence of certain resources, material conditions;
whereby the system depends on available financial means, which are the
result of the capability to comprehend the situation of the most responsible
persons in the country and of their setting of priorities.
KEY WORDS: human rights, human dignity, prevention of torture, international
standards, United Nations Organisation, Council of Europe, execution of
penal sanctions, prisons, recommendations and reports, overcrowding

1. Uvod
Z odvzemom prostosti ljudje ne izgubijo osnovnih človekovih pravic in ne
njihovega osnovnega človeškega dostojanstva. Da se to osnovno načelo,
ki je zajeto v vseh najpomembnejših mednarodnih instrumentih, lahko
uresničuje, je dolžnost držav, da zagotavljajo pogoje prestajanja kazni
v skladu z mednarodnimi standardi in da zagotavljajo zadostno število
primerno usposobljenega osebja v zaporih, ki opravlja svoje naloge v skladu
s spoštovanjem in zaščito človekovih pravic.1
Mednarodne pogodbe in standardi imajo različne pravne učinke, odvisno od
njihovega vira. Za izvrševanje kazenskih sankcij so pomembni mednarodni
instrumenti, ki jih je sprejela Organizacija združenih narodov v obliki pogodb
in njihovih protokolov, konvencij, načel, minimalnih pravil in deklaracij. Na
regionalni ravni so za evropski prostor pomembni instrumenti človekovih
pravic Sveta Evrope. Najpomembnejši med njimi sta Evropska konvencija
o človekovih pravicah in Konvencija proti mučenju, še posebej za področje
odvzema svobode so to resolucije in priporočila, ki jih sprejemajo odbori
ministrov držav članic Sveta Evrope.
Mednarodno uveljavljeni strokovnjaki s področja penologije poudarjajo
pomembnost vodenja zaporov v okviru etičnega konteksta, ki spoštuje
človečnost (humanity) vsakega, ki je vključen v zapor, to so obsojenci, osebje
in obiskovalci. Etični kontekst naj bo univerzalen in podprt z mednarodnimi
instrumenti človekovih pravic, ki so sestavni del dobrega vodenja zaporov.
Ti instrumenti so implementirani v nacionalne zakonodaje na področju
izvrševanja kazenskih sankcij. Vodenje zaporov je prvenstveno vodenje
ljudi, obojih, osebja in zapornikov. To pomeni, da gre za vsebine, ki so več
kot učinkovitost in uspešnost. Ko sprejemamo odločitve o načinu obravnave
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ljudi, je aktualno osnovno vprašanje Ali je to, kar delam, prav.2
Kazenski zakon3 v 85. členu določa, da so z ustavo in zakoni zajamčene
pravice tistih, proti katerim se izvršujejo kazenske sankcije, smejo v skladu
z zakonom odvzeti ali omejiti samo, kolikor je nujno, da se izvrši posamezna
kazenska sankcija. Oseba, proti kateri se izvršuje kazenska sankcija, ne sme
biti mučena in se z njo tudi na drug način ne sme okrutno, nečloveško ali
ponižujoče ravnati. Če se je z njo ravnalo tako, ji mora biti zagotovljeno
sodno varstvo. Prav tako zakon določa, da je z obsojenci treba ravnati
človeško, spoštovati njihovo osebno dostojanstvo ter varovati njihovo telesno
in duševno celovitost.
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij4 v 4. členu določa, da so obsojencu
zagotovljene vse pravice državljanov Republike Slovenije, razen tistih, ki
so mu izrecno odvzete ali omejene z zakonom. To določilo je povzeto in
preneseno iz mednarodnih instrumentov OZN, ki določajo osnovne pravice,
načela in standarde na področju izvrševanja kazenskih sankcij.5 Prav tako
zakon povzema definicijo mučenja in predpisuje način pritožbene poti.6

2. Priporo^ila odborov Organizacije zdru`enih narodov – OZN
Države pogodbenice najpomembnejših mednarodnih paktov, konvencij in
protokolov Organizacije združenih narodov s področja človekovih pravic
morajo, v skladu z določili teh dokumentov, odborom v Organizaciji združenih
narodov, ki nadzorujejo uresničevanje določil konvencij, redno predložiti
poročila o sprejetih zakonodajnih, upravnih in drugih ukrepih za izpolnitev
obveznosti, prevzetih s konvencijami.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je do sedaj sodelovala pri pripravi
poročil, ki jih Ministrstvo za pravosodje vključi v poročilo vladi za naslednje
mednarodnopravne dokumente OZN:
– Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah,
– Konvencijo proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega
ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja,
– Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah,
– Konvencijo o pravicah otroka.
Poročila države in zagovori predstavnikov države, ki potekajo po predpisanem
postopku OZN, pomenijo predstavitev Slovenije mednarodni skupnosti. Sklepi
in priporočila, ki jih izdajo odbori, so v mnogih primerih referenca za druge
mednarodne organizacije, nevladne organizacije in različne sogovornike z
državo. S poročili se predstavi stanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin
v RS pred mednarodno skupnostjo.7
2. 1. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
(International Covenant on civil and political rights)8
Pakt v 7. členu določa, da nihče ne sme biti podvržen mučenju ali nečloveškemu
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ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju. Še posebej je prepovedano delati
na kom brez njegove privolitve medicinske ali znanstvene poskuse.
10. člen pakta opredeljuje, da je z vsemi osebami, ki jim je vzeta prostost,
treba ravnati človeško in s spoštovanjem dostojanstva, ki je prirojeno
človekovi osebnosti. Obtoženci morajo biti, razen v izjemnih primerih, ločeni
od obsojencev in zanje mora veljati poseben režim, ki ustreza njihovemu
statusu neobsojenih oseb. Mladoletni obtoženci morajo biti ločeni od odraslih
in je treba o njihovih primerih odločati kar najhitreje. Kaznovalni režim
obsega ravnanje z obsojenci in njegova glavna cilja sta njihova prevzgoja in
socialna rehabilitacija. Mladoletni prestopniki morajo biti ločeni od odraslih in
zanje mora veljati režim, ki ustreza njihovi starosti in njihovemu zakonskemu
položaju.
Slovenija je pripravila drugo periodično poročilo9 o uresničevanju pakta
o državljanskih in političnih pravicah z dne 23. Avgusta 2004. Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij je morala tako kot drugi organi za svoj delokrog
poročati o izvrševanju pripora in zaporne kazni10. Predstavila je zaporski
sistem, prestajanje kazni na podlagi načela individualizacije in diferenciacije,
izobraževanje obsojencev, tretma, delo zaprtih oseb, zdravstveno varstvo
zaprtih, uresničevanje osnovnih človekovih pravic, sistem ugodnosti,
disciplinske postopke in disciplinske ukrepe, uporabo prisilnih sredstev,
način omogočanja pritožb obsojencev in stanje na tem področju, zasedenost
zaporov in sistem pogojnega odpusta.
Zagovor poročila so predstavniki države podali v juliju 2005 na sedežu odbora
OZN v Ženevi.
Ob predhodni proučitvi poročila pred zagovorom je Odbor za človekove
pravice za področje izvrševanja kazenskih sankcij postavil dodatno vprašanje,
da država poroča o ukrepih, ki jih izvaja za zmanjšanje prezasedenosti v
slovenskih zaporih. Na poročilo, ki se nanaša na način izvrševanja kazni
odvzema prostosti, Odbor ni imel pripomb in dodatnih vprašanj.
Odbor za človekove pravice je po zaključku zagovora na svoji spletni strani
objavil vzpodbudno novico o uspešnem zagovoru slovenske delegacije. V
zvezi z zaporskim sistemom Odbor ni imel pripomb.
2. 2. Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali
poniževalnim kaznim ali ravnanju (Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)11
Države pogodbenice konvencija zavezuje, da sprejmejo učinkovite
zakonodajne, upravne, sodne in druge ukrepe za preprečevanje mučenja na
celotnem ozemlju, ki je pod njeno jurisdikcijo.
Po določbi 19/I. člena konvencije morajo države članice vsaka štiri leta pisno
poročati Odboru proti mučenju (strokovnemu telesu, ustanovljenemu po
19. členu konvencije) o ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje konvencije
(t. i. redna obdobna poročila). Vsa poročila OZN posreduje vsem državam
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članicam (19/II. člen).
Odbor proti mučenju v praksi na poročilo vselej da svoje pripombe, ki jih
sporoči državi poročevalki, ta pa lahko nanje odgovori (19/III. člen). Takšna
komunikacija v zvezi s poročilom tvori t. i. konstruktivni dialog med Odborom
proti mučenju in državo članico ter ima za cilj izboljšanje zakonodajnih,
izvršilnih in drugih ukrepov proti mučenju in sorodnim ravnanjem v praksi.
Vsebinski sklopi poročil so usklajeni z veljavno metodologijo OZN za obdobno
poročanje. Pomembni vsebinski poudarki so skrb za družbeno depriviligirane
skupine, za osebe z odvzeto prostostjo in druge. Vprašalnik, ki ga OZN
pošlje posamezni državi, zajema vprašanja, ki se navezujejo na predhodna
poročanja.
Na drugo periodično poročilo RS v delu, ki se nanaša na izvrševanje kazenskih
sankcij, je Odbor proti mučenju imel pripombo12 na prezasedenost zavodov za
prestajanje kazni zapora. Zanimali so ga ukrepi zoper prezasedenost, kar je
ugotovil tudi Evropski odbor za preprečevanje mučenja Sveta Evrope (CPT).
Tretje periodično poročilo RS Odboru proti mučenju13 je Vlada RS sprejela
na svoji seji dne 29. marca 2007 in ga preko MZZ posredovala uradu Visoke
komisarke ZN za človekove pravice v Ženevi.
Poročilo vsebuje tudi stanje na področju izvrševanja kazenskih sankcij.
Razmere v zaporih, predvsem s področja varovanja človekovih pravic, so
povzete na podlagi Letnih poročil Varuha za človekove pravice (2004 in
2005) in na podlagi poročila Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki
se vključuje na podlagi zahteve Ministrstva za pravosodje, ki sodeluje pri
pripravi periodičnega poročila za sprejem na vladi.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je na podlagi strukturiranega
vprašalnika s strani Odbora morala poročati o demografskih podatkih
zaprtih oseb, splošnih razmerah v slovenskih zaporih glede na uresničevanje
priporočil OZN, usklajenosti Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij z
mednarodnimi instrumenti OZN, o ukrepih v zvezi s prezasedenostjo zaporov,
o uresničevanju osnovnih pravic zaprtih oseb, o zagotavljanju ločenosti
bivanja mladoletnikov od polnoletnikov, predložiti je morala statistiko
pritožb obsojencev, kako opravlja nadzor nad delom uslužbencev, koliko je
bilo disciplinskih postopkov zoper uslužbence zavodov, ali obstajajo upori
obsojencev, podatke o smrtih in samomorih zaprtih oseb, kakšne postopke
vodi ob tem, koliko je bilo poškodb med zaprtimi, kako poteka izobraževanje
delavcev, kako je urejeno zdravstveno varstvo zaprtih, prav tako je morala
poslati hišne rede vseh zavodov.
2. 3. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
(International Covenant on economic, social and cultural rights)14
Odbor za človekove pravice OZN
Uvodno poročilo RS Slovenije iz leta 200415 so predstavniki države uspešno
zagovarjali v Ženevi v novembru 2005. Sestavni del poročila je predstavitev
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sistema zaposlovanja zaprtih oseb. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
je poročala kako je zaposlovanje obsojencev opredeljeno v normativnih aktih
in na kakšen način se uresničuje pravica do dela zaprtih oseb.

3. Svet Evrope
3. 1. Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega
ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (The European Convention
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment ),16 Evropski odbor za preprečevanje mučenja (The
European Committe for the Prevention of Torture) – CPT17
Evropski odbor za preprečevanje mučenja (CPT) je organ, ki je bil ustanovljen
z namenom preprečevanja nepravilnega ravnanja z osebami, ki jim je bila
odvzeta prostost. Države članice Sveta Evrope so sprejele Evropsko konvencijo
o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali
kaznovanja, na podlagi katere je bil ustanovljen Odbor. Med temi državami
je tudi Slovenija in zato je Konvencija zanjo obvezujoča, vsi slovenski državni
organi pa so jo dolžni spoštovati in sodelovati s člani Odbora.
Konvencija daje Odboru pravico, da kadarkoli obišče katerokoli državo
podpisnico. Med obiskom lahko opravi pregled vsakega prostora, v katerem so
pridržani, priprti ali zaprti ljudje, ki jim je prostost odvzel katerikoli državni
organ. V to kategorijo seveda spadajo tudi zapori.
Osnovna naloga Odbora je pomagati državi, da ravnanje z osebami, ki jim
je bila odvzeta prostost, v nobenem primeru ne preraste v mučenje ali
nehumano ravnanje.
Države podpisnice Konvencije so se obvezale, da bodo v celoti sodelovale z
odborom v vseh fazah njegovega obiska. V zameno pa se je Odbor zavezal, da
bo vse informacije, podatke in dokumente, do katerih pride ali za njih izve
med obiskom (tudi morebitne nepravilnosti), obravnaval kot zaupne in jih
brez pristanka države ne bo objavil.
Priporočila CPT, ki so sestavni del poročil in se nanašajo na posebno poglavje
o zaporih, vsebujejo naslednje sklope:
– materialni pogoji (število zaprtih oseb, velikost celic, osvetlitev,
ventilacija, higiena, sanitarni pogoji, hrana, oblačila, prevozi …),
– zdravstveno varstvo zaprtih oseb (število zdravstvenega osebja,
njihova usposobljenost, obravnava zaprtih in zdravljenje …),
–

socialni pogoji (aktivnosti, delo, prosti čas, rekreacija na svežem

zraku, stiki z zunanjim svetom, obiski, število osebja, razmerje med
številom osebja in zaprtimi ...),
– postopki zaščite med odvzemom prostosti (evidence, zakonska zaščita,
postopki zaslišanja, dostop do zdravnika, zdravstvena dokumentacija,
informiranje, disciplinski ukrepi, pritožbeni in inšpekcijski postopki,
uporaba prisilnih sredstev …),
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–

obnašanje in usposobljenost osebja (prepovedi, uporaba moči,

hierarhija, navodila, usposabljanje, pristojnosti …).
CPT je nazadnje obiskal Republiko Slovenijo med 31. januarjem in 8.
februarjem 2006. Obisk je predstavljal del programa odbora o periodičnih
obiskih za leto 2006 in je bil tretji obisk Slovenije, ki ga je izvedel CPT. Po
obisku je CPT poslal Vladi Republike Slovenije poročilo o obisku18 v Republiki
Sloveniji. Slovenska Vlada je poročilo obravnavala in 10. 1. 2008 sprejela in
potrdila odgovor19 na poročilo CPT.
CPT je ob zadnjem obisku obiskal zapore v Ljubljani, v Kopru, za ženske
na Igu in Prevzgojni dom Radeče. Neposredne izkušnje z obiski odbora nam
potrjujejo, da vodstva zavodov zelo odgovorno pristopajo k priporočilom
odbora, saj se tudi na ta način preverja in potrjuje prizadevanja zaporskega
osebja pri ravnanju z zaprtimi osebami.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je vsa priporočila upoštevala in tista,
ki so izključno v njeni pristojnosti tudi izvedla oziroma jih izvaja.
Neuresničeno je še priporočilo za sprejem ukrepov v zvezi s prezasedenostjo
priporov v zaporu Ljubljana, saj je ta problem mogoče reševati le z izgradnjo
novega zapora na ustrezni lokaciji, pri čemer bodo upoštevane potrebne
nastanitvene kapacitete bivalnih in drugih prostorov ter predpisani normativi.
Ta projekt je v fazi priprave.
Predvideno je tudi, da se bo s priključitvijo zavodskih ambulant v javno
zdravstveno mrežo povečala prisotnost zdravnika oziroma zdravstvenega
osebja v zaporih. Ta vključitev je sestavni del sistemskega projekta, ki
vključuje spremembo zakonodaje, sodelovanje Ministrstva za pravosodje
in Ministrstva za zdravje. Sprememba načina zdravstvenega zavarovanja
obsojencev in pripornikov posledično tudi narekuje povečana finančna
sredstva.
Povečanje števila strokovnih kadrov sodi v sklop celotne kadrovske politike,
za katero pa ima Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij žal omejene
pristojnosti, saj je le-ta vključena v kadrovsko politiko Ministrstva za
pravosodje, ki bi moralo skrbeti za zadostno število kadrov v ministrstvu in v
upravi za izvrševanje kazenskih sankcij skupaj. O prioritetah oziroma številu
zaposlitev odloča minister za pravosodje. Okvir za to odločanje je kadrovski
načrt vlade.20
CPT se je v poročilu pohvalno opredelil do politike odprtih vrat (različnost
režimov) v ženskem zaporu na Igu, skupnih prostorov za različne dejavnosti v
zaporu v Kopru in do režima dejavnosti za pripornike v zaporu v Kopru.
Splošna ugotovitev odbora je bila tudi, da imajo obsojenci zadovoljive
možnosti za vzdrževanje in razvijanje stikov z zunanjim svetom, z obiski in
izhodi iz zavodov.
Prav tako je Odbor ugotovil, da pritožbeni in inšpekcijski mehanizmi v celoti
delujejo zadovoljivo.
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3. 2. Evropska zaporska pravila21 (Priporočilo št. R (2006) 2)
Za področje izvrševanja kazenskih sankcij so zelo pomemben mednarodni
dokument Evropska zaporska pravila (Priporočilo št. R (2006) 2), ki jih je v
novi posodobljeni verziji sprejel Odbor ministrov držav članic Sveta Evrope
11. januarja 2006 na svojem zasedanju. Odbor ministrov vladam držav članic
Sveta Evrope priporoča, naj se v svoji zakonodaji, politiki in praksi ravnajo
po teh pravilih in naj zagotovijo, da bo priporočilo prevedeno in na razpolago
zaposlenim in zaprtim osebam v zaporih.
Splošna načela priporočil:
1. Osebe, ki jim je odvzeta prostost, so obravnavane tako, da so
spoštovane njihove človekove pravice.
2. Osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, imajo vse pravice, ki jim
niso bile pravno odvzete s tem, ko so jih obsodili ali so bili oddani v
preiskovalni zapor.
3. Omejitve osebam, ki jim je bila odvzeta prostost, naj bodo najnujnejše
in skladne z zakonitim ciljem, za katerega so omejitve postavljene.
4. Razmere v zaporih, ki kršijo človekove pravice zapornikov, niso
opravičljive zaradi pomanjkanja virov.
5. Življenje v zaporu naj bo čim bolj prilagojeno pozitivnim življenjskim
razmeram zunaj zapora.
6. Vsak zapor je voden tako, da bo tistim, ki jim je bila odvzeta svoboda,
olajšano ponovno vključevanje v svobodno družbo.
7. Vzpodbuja se sodelovanje z zunanjimi socialnimi službami in kolikor
je mogoče tudi vključevanje civilne družbe v zaporniško življenje.
8. Osebje v zaporu opravlja pomembno javno službo in njihov izbor,
izobraževanje in delovni pogoji jim morajo dopuščati, da ohranjajo
visoke standarde skrbi zapornikov.
9. Vsi zapori naj bodo deležni vladnega in neodvisnega nadzora.
Priporočila morajo biti uveljavljena nepristransko, brez diskriminacije
na kakršnikoli podlagi, kot na primer glede na spol, raso, barvo kože,
veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodnostni ali socialni izvor,
pripadnost narodni manjšini, bogastvo, rojstvo ali drugačen položaj. 22
Priporočila med drugim namenjajo posebno skrb mladoletnikom, tujcem,
ženskam in etničnim oziroma jezikovnim manjšinam kot posebej ranljivim
skupinam v zaporu.

4. Evropska Unija
Evropska unija je sprejela Smernice za politiko EU do tretjih držav
glede mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali
ravnanja z namenom, da Evropski Uniji zagotovi operativno orodje, ki ga
uporablja pri odnosih s tretjimi državami na vseh ravneh in na večstranskih
forumih za človekove pravice, da bi podprla in okrepila tekoča prizadevanja
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za preprečevanje in odpravo mučenja ter grdega ravnanja po vsem svetu.
Osnovni namen smernic je obravnavanje posebnih vprašanj glede mučenja in
grdega ravnanja, poleg tega pa tudi kot pripomoček za krepitev politike EU o
človekovih pravicah. Pri tem EU upošteva ustrezne mednarodne in regionalne
predpise in standarde, ki se omenjajo v prispevku, prav tako pa vsa priporočila
Odbora ministrov Sveta Evrope, posebej namenjena penološkemu področju.
Nekateri strokovnjaki iz tujine, predvsem iz vzhodnoevropskih držav, so nas
že pred časom spraševali, še posebej ob priložnostih študijskih obiskov pri
nas, kaj vse smo morali spremeniti (reformirati) v slovenskem zaporskem
sistemu, preden smo kot država postali polnopravna članica Evropske
Unije. Z zavidanjem so sprejeli dejstvo, da Evropska Komisija na delovanje
slovenskega zaporskega sistema ni imela pripomb oziroma je zapisala, da
zaporski sistem deluje v skladu z mednarodnimi standardi.
4. 1. Primer ženske v zaporih, evropska dimenzija
Evropski parlament je 13. marca 2008 sprejel Resolucijo o posebnem položaju
zapornic in vplivu prestajanja zaporne kazni staršev na družbeno in družinsko
življenje (2007/2116(INI)).
Komisija za peticije Državnega zbora Slovenije je omenjeno resolucijo
obravnavala na svoji seji 13. junija 2008 in sprejela sklep, da so se člani
komisije seznanili z vsebino. Prav tako so proučili tudi poglavje o ženskah
iz Letnega poročila Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Resolucija
upošteva vse mednarodne dokumente s področja izvrševanja kazenskih
sankcij, med njimi tudi Evropska zaporska pravila Sveta Evrope.

5. Zaklju^ek
Želim dodati, da imamo na razpolago še vrsto drugih dokumentov, domačih
in mednarodnih, ki nam lahko pomagajo pri definiranju naše vloge, kar je
dobrodošlo predvsem takrat, ko zaradi obilice neposrednega praktičnega
dela vidimo in rešujemo le konkretne probleme in ne utegnemo razmišljati
o namenu delovanja v kontekstu zapora kot institucije. Ko spreminjamo
zakonodajo, normativne okvirje, ko spreminjamo strategije in rešujemo
konkretne probleme, smo dolžni preveriti, ali so ti predlogi in ukrepi skladni z
mednarodnimi zavezujočimi instrumenti in z mednarodno dobro uveljavljeno
prakso.
Problem prezasedenosti v zaporih in ukrepi za zmanjšanje števila zaprtih
oseb v zaporih, zraven priporočil po zadovoljivih kadrovskih resursih, je v
priporočilih mednarodnih pogodbenih teles izkazan kot prioriteta, s katero se
Slovenija mora soočati in prioritetno reševati. Če so zapori prenapolnjeni in
če je pomanjkanje resursov, obstajajo omejitve za izvajanje osnovnih potreb
za življenje znotraj zaporov. S posledicami prezasedenosti se soočajo zaprti,
osebje, ki zanje skrbi, in celoten zaporski sistem.
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Odbor ministrov držav članic Sveta Evrope je v letu 1999 sprejel Priporočilo
št. R (99) 22 glede prenapolnjenosti zaporov in naraščanja števila zaprtih
oseb23. Uvodoma je poudarjeno, da sta ti dve situaciji glavni izziv zaporskim
sistemom in celotnemu pravosodju v zvezi s človekovimi pravicami in
učinkovitim vodenjem zaporov.
Prav tako je poudarjeno, da je učinkovito vodenje zaporske populacije
odvisno od celotne situacije na področju kriminalitete, prioritet pri njenem
nadzoru, palete kazni, ki je na razpolago v zakonih, strogosti izrečenih kazni,
pogostnosti uporabe zaporne kazni, uporabe odrejanja pripora, uspešnosti in
učinkovitosti služb, ki se ukvarjajo s tem področjem, prav tako pa od javnega
mnenja o kaznovanju in kaznivih dejanjih.
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je razvila
dober koncept prestajanja kazni, ki je mednarodno primerljiv in upošteva
mednarodne standarde in priporočila. Za samo izvajanje koncepta so potrebni
resursi, materialni pogoji, pri čemer je sistem odvisen od razpoložljivih
sredstev, ki so posledica razumevanja najbolj odgovornih v državi, in
postavljanja prioritet.
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Fotografije
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Dob ponoči januarja, 2005.
Vir: URSIKS

Obsojenci za svojo zabavo naredili namizni nogomet iz kartona.
Vir: URSIKS
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Običajna celica v regionalnem zaporu s preveč ležišči.
Vir: URSIKS

Oddelek brez drog je za nekatere novo upanje.
Vir: URSIKS
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Tihožitje zaporniškega hodnika.
Vir: URSIKS

Enostavna montažna dela za večino zaprtih oseb.
Vir: URSIKS
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Notranjost Starega piskra v Celju.
Vir: URSIKS

ISCOMET – ˝team˝ pred zapori v Celju. Doc. dr. Jasna Kraljič, mag. Tomaž Klenovšek, doc. dr. Jasna
Murgel, prof. dr. Silvo Devetak, mag. Gregor Maučec in mag. Franc Mlinar (od leve proti desni).
Vir: ISCOMET
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Del udeležencev izobraževalnega seminarja za zaporsko osebje 18. novembra 2008 v Celju.
Vir: ISCOMET

Doc. dr. Jasna Murgel med predavanjem o pravnih sredstvih za varstvo pred diskriminacijo v slovenskem in
mednarodnem pravu v Celju.
Vir: ISCOMET
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Doc. dr. Suzana Kraljič govori o prepovedi mučenja na izobraževanju za zaporsko osebje 17. novembra
2008 v Dobu.
Vir: ISCOMET

G. Božidar Peteh iz Generalne uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij med nagovorom udeležencev v Dobu.
Vir: ISCOMET
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POMEMBNEJ[E MEDNARODNE IN NACIONALNE PRAVNE
DOLO^BE, KI UREJAJO ^LOVEKOVE PRAVICE ZAPRTIH IN
PRIPRTIH OSEB, TER NEKATERE KORISTNE INFORMACIJE
IN KONTAKTI

I. Dokumenti Organizacije zdru`enih narodov
Splošna deklaracija o človekovih pravicah1
2. člen
Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so razglašene
s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično
ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje,
rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino.
5. člen
Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali
ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.
7. člen
Vsi so enaki pred zakonom, vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do
enakega pravnega varstva. Vsi imajo pravico do enakega varstva pred
sleherno diskriminacijo, ki bi kršila to Deklaracijo, kakor tudi pred vsakim
ščuvanjem k takšni diskriminaciji.
9. člen
Nihče ne sme biti samovoljno zaprt, pridržan ali izgnan.
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah2
7. člen
Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali nečloveškemu ali ponižujočemu
ravnanju ali kaznovanju. Še posebej je prepovedano delati na kom brez
njegove privolitve medicinske ali znanstvene poskuse.
9. člen
1. Vsak posameznik ima pravico do prostosti in osebne varnosti. Nihče ne
sme biti samovoljno prijet ali priprt. Nikomur ne sme biti vzeta prostost,
razen iz razlogov in po postopku, kot to določa zakon.
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2. Vsakdo, ki je aretiran, mora biti v času aretacije obveščen o razlogih za
aretacijo in mora biti brez odlašanja obveščen o obtožbi proti njemu.
3. Vsakdo, ki je aretiran ali mu je vzeta prostost zaradi obtožbe, da je storil
kaznivo dejanje, mora biti brez odlašanja izročen sodniku ali uradni osebi,
ki jo zakon pooblašča za izvrševanje sodne pristojnosti, in je upravičen do
sojenja v razumnem roku, ali pa mora biti izpuščen. Pripor tistih oseb, ki
čakajo na sojenje, ne sme biti splošno pravilo, vendar pa sme biti izpustitev
na prostost pogojena z zagotovili, da bodo prišle na obravnavo in k vsem
drugim procesnim dejanjem in, če je potrebno, na izvršitev sodbe.
4. Vsakdo, ki je aretiran ali priprt in mu je s tem vzeta prostost, ima pravico
pritožiti se na sodišče, da slednje brez odlašanja odloči o zakonitosti
pripora in odredi izpustitev, če pripor ni zakonit.
5. Vsakdo, ki je bil nezakonito aretiran ali je bil žrtev nezakonitega
pripora, ima pravico do odškodnine.
10. člen
1. Z vsemi osebami, ki jim je vzeta prostost, je treba ravnati človeško in s
spoštovanjem dostojanstva, ki je prirojeno človekovi osebnosti.
2. a) Obtoženci morajo biti, razen v izjemnih primerih, ločeni od
obsojencev in mora zanje veljati poseben režim, ki ustreza njihovemu
statusu neobsojenih oseb; b) Mladoletni obtoženci morajo biti ločeni od
odraslih in je treba o njihovih primerih odločati kar najhitreje.
3. Kaznovalni režim obsega ravnanje z obsojenci in je njegov glavni cilj
njihova prevzgoja in socialna rehabilitacija. Mladoletni prestopniki morajo
biti ločeni od odraslih in mora zanje veljati režim, ki ustreza njihovi
starosti in njihovemu zakonskemu položaju.
Na podlagi 28. čl. Pakta je bil leta 1976 ustanovljen Odbor ZN za človekove
pravice,3 ki je pristojen med drugim tudi za obravnavanje sporočil
posameznikov, ki menijo, da jim je bila kršena katera od pravic iz Pakta s
strani države pogodbenice, pod katere jurisdikcijo so. Takšna pristojnost
mu je bila podeljena s Prvim opcijskim (fakultativnim) protokolom k
Paktu.4 Vendar morajo biti za postopek v zvezi z individualno peticijo
(sporočilom posameznika) izpolnjene naslednje zahteve:
– v skladu s 1. čl. Prvega protokola mora biti država domnevna
kršiteljica - pogodbenica Pakta tudi pogodbenica tega Protokola,
kar pomeni, da je morala ratificirati Opcijski protokol in da so
njegove določbe že začele zanjo veljati (pri tem je potrebno paziti
na morebitne pridržke oziroma deklaracije k Protokolu, s katerimi
bi država pogodbenica lahko izključila uporabo njegovih določil za
določene primere);
– posameznik, ki zatrjuje, da so mu bile kršene pravice iz Pakta,
mora izčrpati vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo po notranjem
pravu države – domnevne kršiteljice (2. čl. Protokola) – to pravilo
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pa ne velja v primerih, kjer se z uporabo pravnih sredstev
neupravičeno zavlačuje;
– sporočilo mora vložiti oseba, ki je žrtev kršitve (če se vlaga
sporočilo za koga drugega, je treba predložiti pooblastilo za
zastopanje);
– zadeva, na katero se sporočilo nanaša, ne sme biti predmet
obravnave v kakem drugem postopku mednarodne preiskave ali
mednarodnega urejanja sporov (točka a) 2. odst. 5. čl. Protokola);
– sporočilo ne sme biti anonimno, ne sme predstavljati zlorabe
pravice do vložitve sporočila (npr. neresna ali neprimerna sporočila,
ponavljajoče vlaganje sporočil) in mora biti v skladu z določbami
Pakta (2. čl. Protokola). V njem se mora zatrjevati, da je prišlo do
kršitve ene izmed pravic, ki jih opredeljuje Pakt.
Kontakt:
Sporočilo Odboru ZN za človekove pravice lahko pošljete na poštni
naslov:
Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland
Faks: +41 22 917 9022
Elektronska pošta: tb-petitions@ohchr.org
Obrazec pritožbe je dostopen na naslednji spletni strani: http://www.
unhchr.ch/html/menu6/2/annex1.pdf (datum pridobitve internetnega
vira: 24. 11. 2008).
Konvencija

proti

mučenju

in

drugim

krutim,

nečloveškim

ali

poniževalnim kaznim ali ravnanju

5

1. člen
1. V tej konvenciji pomeni izraz ˝mučenje˝ vsako dejanje, ki osebi
namenoma prizadene hudo bolečino ali trpljenje, bodisi telesno ali
duševno, da bi se od nje ali koga drugega dobila obvestila ali priznanja ali
da bi se kaznovala za dejanje, ki ga je storila sama ali kdo drug ali je zanj
osumljena sama ali kdo drug, da bi se ustrahovala ali nanjo izvajal pritisk
ali da bi se ustrahoval kdo drug ali se nanj izvajal pritisk, ali iz katerega
koli drugega razloga, ki temelji na kateri koli obliki diskriminacije, če
to bolečino ali trpljenje prizadeva uradna oseba ali kdo drug, ki nastopa
kot oseba z uradnim statusom ali na njeno pobudo ali z njeno izrecno
privolitvijo ali privolitvijo molče. Ta izraz se ne nanaša na bolečino ali
trpljenje, ki je posledica izključno zakonitih sankcij, kini ločljivo od teh
sankcij ali ga te sankcije povzročajo.
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2. Ta člen ne vpliva na noben mednarodni instrument ali nacionalni zakon,
ki vsebuje ali utegne vsebovati določbe širšega pomena.
2. člen
1. Vsaka država članica izvaja zakonske ukrepe, upravne, sodne ali druge
učinkovite ukrepe, da bi na ozemlju pod svojo jurisdikcijo preprečilo
mučenje.
2. Kot opravičilo za mučenje se ne more navesti nikakršna izredna
okoliščina – bodisi da gre za vojno stanje ali vojno nevarnost, notranjo
politično nestabilnost ali kako drugo izredno stanje.
3. Kot opravičilo za mučenje se ne more navesti odredba kake nadrejene
osebe ali organa oblasti.
3. člen
1. Nobena država članica ne bo pregnala, izgnala in ne izročila osebe drugi
državi, če so resni razlogi za sum, da utegne biti mučena.
4. člen
1. Vsaka država članica si prizadeva, da se po njenem kazenskem pravu
vsa dejanja mučenja štejejo za kazniva dejanja. To velja tudi za poskuse
mučenja ali kakega drugega dejanja, ki ga kdo stori, pomeni pa soudeležbo
ali udeležbo pri dejanju mučenja.
2. Vsaka država članica določi za ta kazniva dejanja ustrezne kazni, ki
upoštevajo njihovo težo.
10. člen
1. Vsaka država članica bo zagotovila, da bosta seznanjenje s prepovedjo
mučenja in informiranja o njej sestavni del izobraževanja civilnega ali
vojaškega osebja, zadolženega za uporabo zakonov, medicinskega osebja,
vršilcev javnih funkcij in drugih oseb, ki utegnejo kakor koli sodelovati pri
straženju aretirane, priprte ali zaprte osebe, pri njenem zasliševanju ali
ravnanju z njo.
11. člen
Vsaka država članica sistematično nadzoruje pravila, navodila, metode in
prakso zasliševanja ter določbe v zvezi s straženjem kakor koli aretiranih,
priprtih ali zaprtih oseb na kakem ozemlju pod njeno jurisdikcijo ter
ravnanjem z njimi, da bi preprečila kakršno koli mučenje.
12. člen
Vsaka država članica skrbi za to, da pristojni organi takoj opravijo
nepristransko preiskavo vsakič, ko so upravičeni razlogi za sum, da je bilo
dejanje mučenja storjeno, na kakem ozemlju pod njeno jurisdikcijo.
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13. člen
Vsaka država članica zagotovi vsaki osebi, ki trdi, da je bila mučena na
kakem ozemlju pod njeno jursidikcijo, pravico, da se pritoži pristojnim
organom omenjene države, ki takoj in nepristransko preučijo primer.
Sprejeti bodo ukrepi, da se oseba, ki se je pritožila, in priče zavarujejo
pred kakršnim koli grdim ravnanjem ali ustrahovanjem zaradi vložene
pritožbe ali dane izjave.
14. člen
1. Vsaka država članica v svojem pravnem sistemu jamči žrtvi dejanja
mučenja odstranitev krivice ter pravico do pravične in ustrezne odškodnine,
vštevši sredstva, potrebna za njeno čim popolnejšo rehabilitacijo. V
primeru smrti žrtve dejanja mučenja imajo imetniki pravic te žrtve
pravico do odškodnine.
2. Ta člen ne izključuje nobene pravice do odškodnine, ki bi jo imela žrtev
ali kdo drug v skladu z nacionalno zakonodajo.
15. člen
Vsaka država članica skrbi za to, da se izjava, za katero se dokaže, da je
bila dobljena z mučenjem, me more navesti kot dokazni element v kakem
postopku, razen zoper osebo, obtoženo za mučenje, da bi se ugotovilo, da
je bila izjava dana.
16. člen
1. Vsaka država članica prevzema odgovornost, da bo na ozemlju pod svojo
jurisdikcijo preprečila druga dejanja, krutih, nečloveških ali poniževalnih
kazni ali ravnanja, ki niso dejanja mučenja, kot jih opredeljuje 1. člen,
kadar taka dejanja stori predstavnik javne funkcije ali kdo drug, ki nastopa
kot oseba z uradnim statusom ali njeno spodbudo ali z njeno izrecno
privolitvijo ali molče.
Na osnovi 17. čl. Konvencije je bil ustanovljen Odbor ZN proti mučenju,6
ki je pristojen med drugim za sprejemanje in obravnavanje sporočil
posameznikov ali sporočil v korist posameznikov, ki zatrjujejo, da so
žrtve kršitve določb Konvencije s strani države pogodbenice. Prvi pogoj
za to pa je, da je država pogodbenica, pod katere jurisdikcijo spadajo
ti posamezniki, podala izjavo v skladu s 1. odst. 22. čl. Konvencije, da
priznava pristojnost Odbora proti mučenju za sprejemanje in obravnavanje
individualnih peticij. Ostali pogoji so skoraj povsem enaki tistim, ki
jih določa Opcijski protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in
političnih pravicah iz leta 1966 (glej zgoraj).
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Kontakt:
Sporočilo Odboru ZN proti mučenju lahko pošljete na poštni naslov:
Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland
Faks: +41 22 917 9022
Elektronska pošta: tb-petitions@ohchr.org
Obrazec pritožbe je dostopen na naslednji spletni strani: http://www.
unhchr.ch/html/menu6/2/annex1.pdf (datum pridobitve internetnega
vira: 24. 11. 2008).
Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije7
1. člen
1. V tej Konvenciji pomeni izraz »rasna diskriminacija« kakršnokoli
razlikovanje,

izključevanje,

omejevanje

ali

dajanje

prednosti

na

temelju rase, barve kože, porekla, narodnega ali etničnega izvora,
ki ima namen ali dejanski učinek onemogočiti komur koli ali ga
prikrajšati za enakopravno priznavanje, uživanje ali uresničevanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem,
socialnem, kulturnem in vsakem drugem področju javnega življenja.
2. Ta Konvencija se ne nanaša na razlike, izjeme, omejitve ali prednosti,
ki jih kaka država pogodbenica te Konvencije dela, ko gre za državljane in
nedržavljane.
3. Nobeno določilo v tej Konvenciji se ne sme razlagati tako, kot da bi kakorkoli
nasprotovalo tistim zakonskim predpisom držav pogodbenic, ki se tičejo
državljanske pripadnosti, državljanstva ali naturalizacije, vendar pod pogojem,
da ti predpisi niso diskriminacijski proti državljanom kake določene države.
4. Posebni ukrepi, ki jim je edini namen, da zagotovijo primeren napredek
določenim rasam in etničnim skupinam ali posameznikom, ki so potrebni
takega varstva zato, da bi se takim skupinam ali posameznikom omogočilo
enako uživanje in uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, se
ne smatrajo za rasno diskriminacijo, a to le tedaj, če takšni ukrepi v svojih
posledicah ne vodijo do trajnega ohranjanja posebnih pravic za različne
rasne skupine in da se ne ohranijo v veljavi še po času, ko je namen teh
ukrepov dosežen.
5. člen
Za

izpolnitev

osnovnih

obveznosti,

predpisanih

v

2.

členu

te

Konvencije, se države pogodbenice obvežejo prepovedati in odpraviti
rasno diskriminacijo v vseh njenih oblikah in zajamčiti vsakomur ne
glede na raso, barvo kože, narodno ali etnično poreklo, pravico do
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enakosti pred zakoni, zlasti, ko gre za uživanje naslednjih pravic:
(a) pravice do enakega postopka pred sodišči in drugimi pravosodnimi organi;
(b) pravice do osebne varnosti in državne zaščite pred nasiljem ali
telesnimi poškodbami, ne glede na to, ali jih zadajo državni organi ali kak
posameznik, skupina ali ustanova;
Na podlagi določb 8. čl. Konvencije je bil ustanovljen Odbor ZN za odpravo
rasne diskriminacije, ki ga sestavlja 18 strokovnjakov. Na osnovi 14. čl.
Konvencije je Odbor pristojen za sprejemanje in obravnavanje sporočil
posameznikov ali skupin posameznikov z ozemlja države pogodbenice, ki
trdijo, da so žrtve kršitve pravic iz Konvencije po krivdi te države. Pogoj
za to je, da je država pogodbenica, ki jo individualno sporočilo zadeva, s
posebno izjavo priznala navedeno pristojnost Odbora. Ostali pogoji so zelo
podobni tistim, ki jih določata Opcijski protokol k Mednarodnemu paktu o
državljanskih in političnih pravicah in Konvencija proti mučenju in drugim
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (glej zgoraj).
Rok za vložitev sporočila
Sporočilo je treba vložiti v 6 mesecih od zadnje dokončne odločbe po
notranjem pravu države pogodbenice, ki naj bi zagrešila kršitev določb
Konvencije.
Organ za sprejemanje in obravnavanje sporočil na nacionalni ravni
Konvencija določa, da lahko država, ki prizna pristojnost Odbora za
obravnavanje sporočil posameznikov, ustanovi poseben nacionalni organ
za sprejemanje in obravnavanje sporočil oseb, ki menijo, da so jim bile
kršene njihove pravice iz Konvencije. Če vlagatelj ne doseže zadovoljive
rešitve pri omenjenem notranjem organu, ima pravico v šestih mesecih
zadevo posredovati Odboru. V Sloveniji ni posebnega organa, ki bi
sprejemal in obravnaval peticije žrtev kršitev Konvencije.
Kontakt:
Sporočilo Odboru ZN za odpravo diskriminacije lahko pošljete na poštni
naslov:
Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland
Faks: +41 22 917 9022
Elektronska pošta: tb-petitions@ohchr.org
Obrazec peticije je dostopen na naslednji spletni strani: http://www.
unhchr.ch/html/menu6/2/annex1.pdf (datum pridobitve internetnega
vira: 24. 11. 2008).
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II. Dokumenti Sveta Evrope
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin8
3. člen
Prepoved mučenja
Nikogar se ne sme mučiti ali nečloveško in ponižujoče z njim ravnati ali
ga kaznovati.
5. člen
Pravica do svobode in varnosti
1. Vsakdo ima pravico do prostosti in osebne varnosti. Nikomur se ne sme
odvzeti prostost, razen v naslednjih primerih in v skladu s postopkom, ki
je predpisan z zakonom:
a. zakonit pripor, odrejen s sodbo pristojnega sodišča,
b.zakonit odvzem prostosti osebi, ki se ne pokori zakoniti odločbi
sodišča, ali zato, da bi zagotovili izpolnitev kakšne z zakonom
naložene obveznosti,
c. zakonit odvzem prostosti, ki je potreben zato, da bi osebo
privedli pred pristojno sodno oblast ob utemeljenem sumu, da je
storila kaznivo dejanje, ali kadar je to utemeljeno nujno zato, da bi
preprečili storitev kaznivega dejanja ali beg po storjenem kaznivem
dejanju,
d.pridržanje mladoletnika na podlagi zakonite odločbe zaradi
vzgojnega nadzorstva ali zakonit odvzem prostosti mladoletniku zato,
da bi ga privedli pred pristojno oblast,
e. zakonito pridržanje oseb, da bi preprečili širjenje nalezljivih bolezni,
ali duševno bolnih oseb, alkoholikov, narkomanov in potepuhov,
f. zakonit odvzem prostosti osebi z namenom, da bi ji preprečili
nedovoljen vstop v državo, ali pripor osebe, proti kateri teče postopek
za izgon ali za izročitev.
2. Ob odvzemu prostosti je treba vsakogar takoj poučiti v jeziku, ki ga
razume, o vzrokih za odvzem prostosti in česa ga dolžijo.
3. Vsakogar, ki mu je bila odvzeta prostost v skladu z določbami tč. c 1.
odstavka tega člena, je treba takoj privesti pred sodnika ali drugo uradno
osebo, ki na podlagi zakona izvršuje sodno oblast; vsakdo ima pravico, da
mu sodijo v razumen roku ali ga izpustijo. Izpustitev na prostost je lahko
pogojena z jamstvi, da bo prišel na sojenje.
4. Vsakdo, ki mu je bila odvzeta prostost ima pravico začeti postopek,
v katerem bo sodišče hitro odločilo o zakonitosti odvzema prostosti in
odredilo njegovo izpustitev, če je bil odvzem prostosti nezakonit.
5. Kdor je bil žrtev odvzema prostosti v nasprotju z določili tega člena,
ima iztožljivo pravico do odškodnine.
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14. člen
Prepoved diskriminacije
Uživanje pravic in svoboščin, določenih s to Konvencijo je zagotovljeno
vsem ljudem brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero,
politično ali drugo prepričanje, narodnosti ali socialni izvor, pripadnost
narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine.
Na osnovi 19. čl. Konvencije je bilo ustanovljeno Evropsko sodišče za
človekove pravice s sedežem v Strasbourgu kot mednarodno sodno telo,9
pristojno za izvrševanje nadzora nad udejanjanjem pravic in svoboščin iz
Konvencije s strani držav pogodbenic. Njegova naloga je zagotoviti, da
države pogodbenice spoštujejo pravice in jamstva, določene v Konvenciji
Sodišče deluje na podlagi Konvencije in Protokola št. 11 h Konvenciji.
Gre za utečen postopek, katerega rezultat je sodba, ki je zavezujoča za
državo pogodbenico, na katero se nanaša. To pomeni, da mora prizadeta
država ravnati v skladu s sodbo Sodišča.
Kdo vse se lahko obrne na Sodišče?
V skladu s 34. čl. Konvencije lahko na Sodišče zahtevo za obravnavo
naslovijo:
– fizične osebe (posamezniki) ali pravne osebe,
– nevladne organizacije ali
– skupine posameznikov,
ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev pravic, priznanih s Konvencijo in njenimi
protokoli, s strani katerekoli države pogodbenice Konvencije oziroma
protokola. Vloga posameznika se imenuje »individualna (posamezna)
zahteva za obravnavo«. V praksi pogosto govorimo o »pritožbi« na
Sodišče.
Splošni pogoji za vložitev pritožbe
Osnovno načelo je, da je Sodišče pristojno za individualno zahtevo za
obravnavo samo, če je domnevno kršitev določb Konvencije zagrešila
država pogodbenica, torej njeni organi pri izvrševanju oblastnih funkcij.
Kršitve, ki jih povzročijo fizične ali pravne osebe, kadar ne nastopajo v
imenu države, ne sodijo v pristojnost Sodišča.
Pogoji za sprejemljivost pritožbe
Kriterije sprejemljivosti opredeljuje 35. čl. Konvencije:
- Vlagatelj pritožbe mora izčrpati vsa notranja pravna sredstva. To
pomeni, da mora uporabiti vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo v
skladu z notranjim pravnim redom države pogodbenice, za katero
zatrjuje, da je kršila določila Konvencije oziroma katerega od njenih
protokolov. Ni dovolj, da se obrne le na redna sodišča. Izkoristiti
mora tudi druga pravna sredstva pred rednimi, specializiranimi,
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upravnimi in ustavnimi sodišči, vendar pa ni potrebno, da uporabi
izjemna sredstva, ki bi mu bila na voljo kot privilegij. Prav tako ni
potrebno, da prosi za dejanja usmiljenja ali za socialne usluge. Pri
ugotavljanju, ali so bila izčrpana vsa domača pravna sredstva, Sodišče
upošteva vsebino primera in postopek, ki je potekal na notranjepravni
ravni, kakor tudi učinkovitost pravnih sredstev, ki jih ima posameznik
na voljo. Vlagatelju se pred domačimi sodišči ni treba sklicevati na
določbe Konvencije, če se je skliceval na domače pravne norme s
pretežno enako vsebino. Mora pa se sklicevati na Konvencijo, če leta predstavlja edino pravno podlago za konkretno vlogo. Vlagatelj
mora izrabiti tudi vsa domača procesna pravna sredstva, ki bi lahko
preprečila kršitev določb Konvencije oziroma katerega od njenih
protokolov.
- Pritožba ne sme biti anonimna. Poslovnik Sodišča v pravilu 47
podrobno določa osebne podatke, ki jih je potrebno navesti ob
vložitvi zahteve.
- Zadeva, na katero se pritožba nanaša, v svojem bistvu ne sme biti
ista kot zadeva, ki jo je Sodišče že obravnavalo ali ki je že v drugem
postopku mednarodne preiskave ali reševanja. Seveda pa to ne velja
za zahtevo za obravnavo, ki vsebuje nova dejstva. Kot nova se lahko
uveljavljajo samo tista dejstva, ki niso bila znana v času, ko je bila
vložena prejšnja pritožba, ali ki so nastala potem, ko je že bilo
odločeno o zahtevi.
- Pritožba ne sme biti v nasprotju z določili Konvencije ali njenih
protokolov, ne sme biti očitno neutemeljena in ne sme predstavljati
zlorabe pravice do pritožbe.
Rok za vložitev pritožbe
Pritožbo je treba vložiti v 6 mesecih od sprejetja dokončne odločitve po
notranjem pravu.
Zmotno je mišljenje, da Evropsko sodišče za človekove pravice predstavlja
četrto sodno instanco, saj sodišče ne more razveljaviti sodb oziroma
drugih dokončnih odločb, izdanih v državi pogodbenici, zoper katero je
potekal postopek. Sodišče s sodbo zgolj ugotovi, ali je dejansko prišlo do
zatrjevane kršitve določb Konvencije ali njenih protokolov. Edini sankciji,
ki ju Sodišče lahko naloži državi kršiteljici z izdajo sodne odločbe, sta
plačilo ustrezne denarne odškodnine in kadar je to primerno tudi sprejem
in izpolnitev konkretnih ukrepov za odpravo kršitve oziroma preprečitev
njenega nadaljevanja.
Kontakt:
Sodišču lahko pošljete pismo, v katerem jasno opišete svojo pritožbo, ali
pa pritožbo napišete na za to namenjenem obrazcu in ga pošljete na10
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poštni naslov:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France
Faks: +33 (0)3 88 41 27 30
Pišete lahko v enem od uradnih jezikov Sodišča (angleščina in francoščina)
ali pa v uradnem jeziku ene od držav, ki so ratificirale Konvencijo (tudi
v slovenskem jeziku). Če pritožbo vložite po telefaksu, morate po pošti
poslati še pisno potrditev. Sodna pisarna vas lahko zaprosi za dodatne
dokumente, informacije ali pojasnila v zvezi z vašimi pritožbami. Takoj
ko dobite obrazec za pritožbo, ga skrbno in čitljivo izpolnite in čim prej
vrnite. Vsebovati mora:
• kratek povzetek dejstev in vaše pritožbe;
• navedbo pravic iz Konvencije, ki so bile po vašem mnenju kršene;
• pravna sredstva, ki ste jih že izkoristili;
• kopije odločb, ki so vam jih v zvezi z vašo zadevo izdali vsi zadevni
organi oblasti (teh dokumentov ne vračajo, zato pošljite samo njihove
kopije) in
• podpis vas kot vlagatelja pritožbe ali podpis vašega zastopnika.
Na tej stopnji postopka ni potrebno, da bi vas zastopal odvetnik.
Če pa se želite obrniti na Sodišče po zastopniku, morate skupaj z
obrazcem poslati zanj tudi pooblastilo, da lahko nastopa v vašem
imenu.
Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja11
S to Konvencijo je bil ustanovljen Evropski odbor za preprečevanje
mučenja in nečloveškega ravnanja ali kaznovanja (1. čl. Konvencije).12
Pristojnost Odbora je, da razišče ravnanje z osebami, ki jim je odvzeta
prostost v neki državi pogodbenici Konvencije. Gre za nesodni preventivni
način krepitve varstva oseb, ki jim je vzeta prostost, pred mučenjem
in nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem, ki jih v 3.
členu izrecno prepoveduje Evropska konvencija o človekovih pravicah.
Delo Odbora temelji na obiskovanju krajev pod sodno oblastjo držav
pogodbenic, kjer so osebe, ki jim je vzela prostost javna oblast. Odbor
organizira redne obiske takšnih krajev oziroma oseb, lahko pa tudi opravi
obiske, ki jih zahtevajo okoliščine posameznega primera. V skladu s 3.
čl. Konvencije se lahko člani Odbora brez navzočnosti prič pogovarjajo z
osebami, ki jim je vzeta prostost.
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Evropska zaporska pravila13
1. del
Splošna načela
1. Osebe, ki jim je odvzeta prostost, so obravnavane tako, da so
spoštovane njihove človekove pravice.
2. Osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, imajo vse pravice, ki jim niso
bile pravno odvzete s tem, ko so jih obsodili ali so bili oddani v preiskovalni
zapor.
3. Omejitve gibanja osebam, ki jim je bila odvzeta prostost, naj bodo
najnujnejše in skladne z zakonitim ciljem, za katerega so omejitve
postavljene.
4. Razmere v zaporih, ki kršijo človekove pravice zapornikov, niso
opravičljive zaradi pomanjkanja virov.
5. Življenje v zaporu je čim bolj prilagojeno pozitivnim življenjskim
razmeram zunaj zapora.
6. Vsak zapor je voden tako, da bo tistim, ki jim je bila odvzeta svoboda,
olajšano ponovno vključevanje v svobodno družbo.
7. Vzpodbuja se sodelovanje z zunanjimi socialnimi službami in kolikor je
mogoče tudi vključevanje civilne družbe v zaporniško življenje.
8. Osebje v zaporu opravlja pomembno javno službo in njihov izbor,
izobraževanje in delovni pogoji jim morajo dopuščati, da ohranjajo visoke
standarde skrbi za zapornike.
9. Vsi zapori naj bodo deležni rednega vladnega in neodvisnega
nadzora.
Področje uporabe
10.1 Evropska zaporska pravila se uporabljajo za osebe, ki so jih sodne
oblasti predale v preiskovalni zapor ali jim je bila po obsodbi odvzeta
svoboda.
10.2. Po pravilu so lahko osebe, ki so jih v preiskovalni zapor predale sodne
oblasti ali jim je bila odvzeta svoboda po obsodbi, zaprte le v zaporih, to
je v institucijah, ki so namenjene pripornikom in obsojencem.
10.3. Pravila veljajo tudi za osebe:
a. ki so lahko v zaporu priprte zaradi kakega drugega vzroka ali
b. so jih v preiskovalni zapor predale sodne oblasti ali jim je bila odvzeta
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svoboda po obsodbi in ki so lahko zaradi kakršnegakoli razloga priprte
nekje drugje.
10.4 Vse osebe, ki so zaprte v zaporu ali so zaprte na način, kot je
navedeno v točki b. tretjega odstavka 10. pravila, se štejejo za zapornike,
ki so jim namenjena ta pravila.
11.1 Mladoletniki, mlajši od 18 let, ne smejo biti zaprti v zaporih za
odrasle, ampak v ustanovah, namenjenih posebej zanje.
11.2 Če so mladoletniki kljub temu izjemoma zaprti v takem zaporu, naj
bodo določena posebna pravila, ki upoštevajo njihovo stanje in potrebe.
12.1 Osebe z duševno boleznijo in tisti, čigar duševno zdravje ne dopušča
pridržanja v zaporu, naj bodo priprti v posebnih ustanovah.
12.2 Če so te osebe izjemoma kljub temu zaprte v zaporu, so potrebna
posebna pravila, ki upoštevajo njihovo stanje in potrebe.
13.

Ta pravila morajo biti uveljavljena nepristransko, brez diskriminacije

na kakršnikoli podlagi, kot na primer glede na spol, raso, barvo kože,
veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodnostni ali socialni izvor,
pripadnost narodni manjšini, bogastvo, rojstvo ali drugačen položaj.
2. del
Pogoji prestajanja kazni
Sprejem
14.

Nihče ne more biti sprejet ali pridržan v zaporu kot zapornik brez

veljavnega naloga v skladu z notranjo zakonodajo.
15.1 Pri sprejemu morajo biti takoj vpisani podatki, ki se nanašajo na
vsakega novega zapornika:
a. podatek o identiteti zapornika;
b. vzroki za odvzem svobode in kdo jo je odredil;
c. dan in ura sprejema;
d. seznam osebnih predmetov zapornika, ki morajo biti shranjeni v skladu
z 31. pravilom;
e. vse vidne poškodbe in pritožbe o predhodnem trpinčenju in
f. odvisno od potrebe po medicinski zaupnosti, kakršnakoli informacija o
zapornikovem zdravju, ki se nanaša na fizično ali duševno stanje zapornika
ali drugih.
15.2 Pri sprejemu morajo biti vsi zaporniki obveščeni v skladu s 30.
pravilom.
15.3 Obvestilo o odvzemu svobode mora biti podano takoj po sprejemu,
v skladu z devetim odstavkom 24. pravila.
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16.

Čim prej po sprejemu:

a. mora biti podatek o zdravstvenem stanju zapornika pri sprejemu
dopolnjen z zdravstvenim pregledom v skladu z 42. pravilom;
b. mora biti odrejena ustrezna stopnja varnosti zapornika v skladu z 51.
pravilom;
c. mora biti določena ocena nevarnosti zapornika v skladu z 52.
pravilom;
d. mora biti vsak razpoložljiv podatek o socialnem stanju zapornika
ovrednoten zato, da bodo njegove osebne in socialne potrebe takoj
obravnavane in
e. za obsojene zapornike morajo biti sprejeti potrebni ukrepi za izvajanje
programov v skladu z VIII. delom pravil.
Razporeditev in nastanitev
17.1 Zaporniki morajo biti razporejeni v zapore, ki so po možnosti blizu
njihovega doma ali služb za socialno rehabilitacijo.
2.2

Razporejanje mora upoštevati tudi zahteve glede nadaljnje kazenske

preiskave, varnosti in zaščite ter potrebe za zagotavljanje ustreznih
režimov vsem zapornikom.
2.3

Če je mogoče, se je treba z zaporniki posvetovati o njihovi prvi

razporeditvi in poznejši premestitvi iz enega v drug zapor.
18.1 Nastanitev zapornikov, predvsem spalni prostori, morajo spoštovati
človekovo dostojanstvo in po najboljših možnostih zasebnost. Zadostiti
morajo zdravstvenim in higienskim potrebam, upoštevati morajo
klimatske razmere, velikost prostora, količino zraka, svetlobe, ogrevanja
in prezračevanje.
18.2 V vseh prostorih, v katerih bodo morali živeti, delati ali se zbirati
zaporniki:
a. morajo biti okna dovolj velika, da lahko v njih zaporniki v normalnih
razmerah berejo ali delajo pri naravni svetlobi in je omogočen dostop
svežega zraka, razen kadar v njih deluje ustrezna klimatska naprava;
b. umetna svetloba mora zadostiti priznanim tehničnim standardom in
c. alarmni sistem mora zapornikom omogočati takojšnjo povezavo z
osebjem.
18.3 Posebne najnujnejše zahteve, upoštevajoč zadeve, na katere
se nanašata prvi in drugi odstavek, naj bodo opredeljene v notranji
zakonodaji.
18.4 Notranja zakonodaja naj zagotavlja načine, ki bodo omogočali, da
te najnujnejše zahteve ne bodo kršene zaradi prenatrpanosti zaporov.
18.5 Zaporniki naj bodo ponoči nastanjeni v enoposteljnih sobah oziroma
celicah, razen če sami ne želijo nastanitve deliti z drugimi.
18.6 Nastanitev je lahko skupna le, če je primerno in zaporniki, primerni
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za to, naj se družijo.
18.7 Zapornikom naj se da možnost izbire, preden se od njih zahteva, da
delijo spalne prostore.
18.8 Pri odločanju o nastanitvi zapornikov v posebne zapore ali oddelke
naj se posebna pozornost nameni temu, da bodo:
a. obdolženci ločeni od obsojencev;
b. moški ločeni od žensk in
c. mlajši zaporniki ločeni od starejših.
18.9 Obstajajo izjeme pri zahtevah za ločeno namestitev pod pogoji iz
osmega odstavka, ko naj bi zaporniki sodelovali v skupnih dejavnostih. Te
skupine morajo biti ponoči vedno ločene med seboj, razen če se strinjajo,
da bi bili zaprti skupaj, in zaporske oblasti odredijo, da je to v najboljšem
interesu vseh zapornikov.
18.10 Namestitev vseh zapornikov naj bo omejena z najmanj omejevalnimi
varnostnimi zahtevami, ki hkrati zadostijo tveganju za begosumnost,
samopoškodbe ali poškodovanje drugih.
Higiena
19.1 Vsi deli zapora naj bodo ves čas primerno vzdrževani in čisti.
19.2 Ob sprejemu zapornika v zapor mora biti celica čista.
19.3 Zaporniki morajo imeti takojšen dostop do sanitarij, ki so higienske
in spoštujejo zasebnost.
19.4 Zagotovljeni naj bodo primerni prostori, v katerih se bo zapornik
lahko kopal ali prhal, pri primerni temperaturi glede na geografski položaj,
če je mogoče dnevno ali vsaj dvakrat tedensko (ali pogosteje, če je to
potrebno) zaradi splošne higiene.
19.5 Zaporniki naj bodo čisti, skrbijo naj, da bodo njihove obleke in
spalni prostori čisti in snažni.
19.6 Zaporske oblasti naj zagotovijo sredstva in čistilne pripomočke.
19.7 Sprejmejo naj se posebne določbe, ki bodo zagotavljale higienske
potrebe žensk.
Oblačila in posteljnina
20.1

Zapornikom, ki nimajo primernih lastnih oblačil naj se priskrbijo

podnebju primerna oblačila.
20.2

Tovrstna oblačila naj ne bodo sramotna ali ponižujoča.

20.3

Vsa oblačila naj se ohranjajo v dobrem stanju in naj bodo

zamenjana, ko je potrebno.
20.4

Od zapornikov, ki dobijo dovoljenje za izhod iz zapora, naj se ne

zahteva, da so oblečeni v oblačila, značilna za zapornike.
21.

Vsakemu zaporniku naj se zagotovita ločena postelja in ločena

posteljnina, ki naj se ohranja v dobrem stanju in naj se pogosto menja, da
bo zagotovljena čistoča.
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Prehrana
22.1 Zapornikom naj se zagotavlja prehrana, ki je primerna za njihovo
starost, zdravje, fizično stanje, vero, kulturo in naravo njihovega dela.
22.2 Zahteve glede prehranjevanja, tudi minimalna energetska in
beljakovinska vrednost, naj bodo predpisane z notranjo zakonodajo.
22.3 Hrana naj bo pripravljena in postrežena higienično.
22.4 Dnevno naj bodo predpisani trije obroki, časovno primerno
razporejeni.
22.5 Čista pitna voda naj bo zapornikom na razpolago ves čas.
22.6 Zdravnik splošne prakse ali usposobljena medicinska sestra naj
prilagodi vsebino hrane posamezni osebi, tako da bo ustrezala njenim
zdravstvenim potrebam.
Pravni nasvet
23.1 Vsak zapornik je upravičen do pravnega nasveta. Zaporske oblasti
jim morajo zagotoviti primeren dostop do takšne pomoči.
23.2 Zaporniki se lahko posvetujejo o kakršnikoli pravni zadevi s pravnim
svetovalcem po njihovi izbiri in na njihov račun.
23.3 Kjer obstaja program brezplačne pravne pomoči, naj oblasti
omogočijo zaporniku dostop do nje.
23.4 Posvetovanje in ostali stiki, vključujoč dopisovanje med zaporniki in
njihovimi pravnimi svetovalci o pravnih zadevah, naj bodo zaupni.
23.5 Sodne oblasti lahko v izjemnih okoliščinah omejijo to zaupnost, da
bi s tem preprečili hujše kaznivo dejanje ali večje kršitve varnosti in
zaščite v zaporih.
23.6 Zapornikom se dovoli, da imajo pri sebi dokumente, ki se nanašajo
na njihove pravne postopke ali dostop do njih.
Stik z zunanjim svetom
24.1 Zapornikom se dovoli, da čim pogosteje pišejo pisma, telefonirajo
ali kako drugače navezujejo stike z družino, drugimi osebami, predstavniki
zunanjih organizacij in da jih te osebe tudi obiskujejo.
24.2 Stiki in obiski se lahko omejijo ali nadzirajo, ko je nujno za
nadaljevanje kazenske preiskave, vzdrževanje reda, varnosti in zaščite,
preprečitve kaznivih dejanj in zaščite prič kaznivega dejanja. Kljub vsemu
naj tovrstne omejitve, tudi posebne omejitve, določene s strani sodnih
oblasti, dopuščajo sprejemljiv najmanjši stik.
24.3 Notranja zakonodaja naj določi državne in mednarodne organe in
predstavnike, s katerimi stiki z zaporniki ne smejo biti prepovedani.
24.4 Obiski naj bodo urejeni tako, da bosta zapornikom omogočena
vzdrževanje in razvijanje družinskih vezi na najobičajnejši mogoč način.
24.5 Zaporske oblasti naj pomagajo zapornikom, da bodo ohranjali stik z
zunanjim svetom, ter jim zagotavljajo primerno podporo skupnosti.
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24.6 Zaporniku naj bo nemudoma sporočena vsakršna informacija o smrti
ali hujši bolezni bližnjega sorodnika.
24.7 Ko okoliščine to dopuščajo, naj se zapornikom dovoli, da zapustijo
zapor s spremstvom ali brez, da obiščejo bolnega sorodnika, se udeležijo
pogreba ali iz drugih humanih razlogov.
24.8 Zapornikom naj bo dovoljeno, da nemudoma obvestijo svoje družine
o priprtju ali premestitvi v drugo ustanovo, resni bolezni ali poškodbi,
zaradi katere bi lahko trpeli.
24.9 Ob sprejemu zapornika v zapor, smrti, resni bolezni, hujši poškodbi
ali premestitvi v bolnišnico naj oblasti, razen če zapornik izrazi željo da
tega ne storijo, nemudoma obvestijo zakonca ali partnerja zapornika, če
je zapornik sam, pa najbližjega sorodnika in druge osebe, ki jih je zapornik
predhodno določil.
24.10 Zapornikom naj se omogoči, da so redno seznanjeni z

javnimi

zadevami, naročanjem in branjem časopisov in preostalih publikacij,
poslušanjem radia, gledanjem televizijskih oddaj, razen če v posameznem
primeru to sodna oblast prepove za točno določen čas.
24.11 Zaporske oblasti naj zagotovijo, da bodo zaporniki lahko sodelovali
na volitvah, referendumih in preostalih področjih javnega življenja
do te mere, ko njihova pravica do udeležbe ni prepovedana z notranjo
zakonodajo.
24.12 Zapornikom naj bo omogočeno, da imajo stike z mediji, razen če ne
obstajajo prepričljivi razlogi, da se lahko prepovejo, da bi ohranili varnost
in zaščito, ki je v javnem interesu ali da bi zaščitili integriteto žrtev,
drugih zapornikov ali osebja.
Zaporni režim
25.1 Zaporniški režim, ki se izvaja za vse zapornike naj nudi uravnotežene
programe aktivnosti.
25.2 Zapornikom naj se omogoči, da so čim več ur na dan zunaj svojih
celic, kar je nujno za primerno raven človeške in socialne povezave.
25.3 Režim naj omogoča zadovoljevanje socialnih potreb zapornikov.
25.4 Posebna pozornost naj bo posvečena potrebam zapornikom, ki so
utrpeli fizično, psihično ali spolno zlorabo.
Delo
26.1 Delo v zaporih naj bo predstavljeno kot pozitivni dejavnik
zaporniškega režima in naj se ga nikoli ne uporablja za kaznovanje.
26.2 Zaporske oblasti naj si prizadevajo zagotavljati delo koristne
narave.
26.3 Delo naj čim bolj vzdržuje ali povečuje zapornikovo možnost, da si
prisluži sredstva za življenje po odpustitvi iz zapora.
26.4 Skladno s 13. pravilom si je treba prizadevati za preprečitev spolne
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diskriminacije glede na vrsto dela.
26.5 Zaporniki, še posebej mlajši, naj imajo možnost opravljati delo, ki
vključuje tudi usposabljanje.
26.6 Zaporniki naj izberejo vrsto zaposlitve, ki jo želijo opravljati, v
okviru možnosti, ki so na razpolago, primerne selekcije usposabljanja ter
zahtev dobrega reda in discipline.
26.7 Organizacija in metode dela v ustanovi naj bodo čim bolj podobne
enakemu delu zunaj zapora, da bi se pripravilo zapornike na pogoje
normalnega poklicnega življenja.
26.8 Kljub uresničevanju cilja finančnega dobička gospodarske dejavnosti
v instituciji, kar je pomembno za doseganje standardov, izboljšanje
kakovosti in ravni usposabljanja, interesi zapornikov naj ne bodo podrejeni
tem namenom.
26.9 Zaporske oblasti naj preskrbijo delo zapornikov same ali v
sodelovanju z drugimi zasebnimi pogodbeniki v zaporu ali zunaj njega.
26.10 Na vseh nivojih mora biti zagotovljeno pravično plačilo za delo
zapornika.
26.11 Zapornikom naj se omogoči, da porabijo vsaj del svojega zaslužka
za odobrene potrebščine za svojo uporabo in da pošljejo del zaslužka
družini.
26.12 Zapornike se vzpodbuja, da del zaslužka prihranijo. Ta del se jim bo
nato izplačal ob odhodu iz zapora ali pa bo namenjen za ostale odobrene
namene.
26.13 Zdravstveni in varnostni ukrepi naj zapornike primerno varujejo in
ne smejo biti manj strogi od tistih, ki veljajo za delavce zunaj zaporov.
26.14 Sprejmejo naj se določbe, ki bodo zavarovale zapornike pred
poškodbami v industriji, vključno s poklicno boleznijo. Te določbe naj ne
bodo manj stroge od tistih, ki jih določa notranja zakonodaja za delavce
na terenu.
26.15 Najdaljši dnevni in tedenski delavnik naj bo določen v skladu z
lokalnimi določili ali običaji, ki veljajo za zaposlovanje delavcev.
26.16 Zaporniki naj imajo vsaj en prost dan v tednu ter dovolj časa za
izobraževanje in druge dejavnosti.
26.17 Zaporniki, ki delajo, naj bodo čim bolj vključeni v nacionalni sistem
socialnega zavarovanja.
Vadba in rekreacija
27.1 Če vremenske razmere dopuščajo, naj se vsakemu zaporniku
omogoči, da bo imel vsaj eno uro telovadbe na prostem dnevno.
27.2 Če je vreme slabo, naj se jim omogoči vadba na drugačen način.
27.3 Zaporski režimi naj vsebujejo tudi primerno organizirane dejavnosti,
ki bodo spodbujale fizično pripravljenost in dovoljevale dodatne vaje ter
možnosti rekreacije.
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27.4 Zaporske oblast naj omogočajo tovrstne dejavnosti s primernimi
napravami in opremo.
27.5 Zaporske oblasti naj organizirajo posebne dejavnosti za zapornike,
ki jih potrebujejo.
27.6 Zagotovljena naj bo možnost rekreacije, ki vključuje šport, igre,
kulturne dejavnosti, hobije in druge dejavnosti v prostem času. Zapornikom
naj bo dovoljeno, da jih organizirajo.
27.7 Zapornikom naj bo dovoljeno, da se med vadbo družijo, da bi se
tako udeležili športnih dejavnosti.
Izobraževanje
28.1 Vsak zapor naj si prizadeva, da bo zapornikom omogočil dostop
do izobraževalnih programov, ki so čim bolj vsestranski in bodo zadostili
njihovim potrebam, ob spoštovanju njihovih želja.
28.2 Prednost se daje zapornikom, ki potrebujejo pomoč pri pisanju in
računanju, in tistim, ki jim primanjkuje osnovna ali poklicna izobrazba.
28.3 Posebna pozornost naj bo usmerjena izobrazbi mladih zapornikov in
tistih s posebnimi potrebami.
28.4 Izobraževanje naj ne bi imelo nižjega statusa kot delo v zaporih
in zaporniki naj ne bodo zaradi izobraževanja finančno ali kako drugače
prikrajšani.
28.5 Vsak zavod naj ima knjižnico, ki je na razpolago vsem zapornikom
in je primerno založena z rekreacijskimi ter izobraževalnimi viri, knjigami
in drugimi mediji.
28.6 Če je mogoče, naj bo knjižnica v zaporu povezana z drugimi
knjižnicami v območju.
28.7 Zaporniki:
a. naj bodo vključeni v sistem izobraževanja in poklicnega usposabljanja,
ki je sprejet v državi, tako da bodo po odpustu lahko nadaljevali
izobraževanje ali poklicno usposabljanje brez kakršnih koli težav in
b. naj sodelujejo pod pokroviteljstvom zunanjih izobraževalnih ustanov.
29.1 Spoštovana mora biti svoboda misli, vesti in veroizpovedi.
29.2 Pravila v zaporih naj omogočijo, da bodo zaporniki lahko živeli po
zahtevah svoje veroizpovedi in sledili svojim prepričanjem, da bodo lahko
obiskovali obrede in srečanja, ki jih bodo vodili predstavniki njihove vere
ali prepričanja, da bodo lahko sprejeli njihov obisk kot zaupen, in da bodo
imeli v lasti knjige ali literaturo, ki se nanaša na vero ali prepričanje.
29.3 Zapornikov naj se ne sili v življenje po zahtevah določene veroizpovedi
ali prepričanja, v obiskovanje verskih obredov ali srečanj, v sodelovanje
pri verskih obredih ali v sprejemanje obiska verskega predstavnika.
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Informacije
30.1 Ob sprejemu ali ko je to kasneje potrebno, naj se vse zapornike
obvešča pisno ali ustno v jeziku, ki ga razumejo, o pravilih discipline v
zaporu ter njihovih pravicah in dolžnostih.
30.2 Zapornikom naj se omogoči, da imajo pri sebi pisno različico
informacij, ki so jim bile dane.
30.3 Zapornike je treba obvestiti o vsakem pravnem postopku, v katerega
so vključeni in če so obsojeni, tudi o času, ki ga bodo prestali v zaporu ter
o možnostih predčasne izpustitve.
Lastnina zapornikov
31.1 Vsakršna lastnina zapornikov, ki jo po hišnem redu v zaporu zaporniki
ne morejo imeti pri sebi, naj bo ob prihodu v zavod varno spravljena.
31.2 Zapornik, čigar lastnina je bila varno spravljena, mora podpisati
inventar lastnine.
31.3 Omogoči naj se, da bo lastnina hranjena v primernih pogojih.
31.4 Če je nujno, da se lastnina uniči, naj se to zapiše in o tem mora biti
zapornik obveščen.
31.5 Zapornikom naj bo zaradi potreb po higieni, dobrem redu in varnosti
dovoljeno, da kupijo ali na drugače pridobijo dobrine, vključno s hrano in
vodo za njihove osebne potrebe po cenah, ki niso višje od tistih v družbi.
31.6 Če zapornik prinese s seboj zdravila, zdravnik splošne prakse odloči
o njihovi uporabi.
31.7 Če imajo zaporniki možnost, da hranijo svojo lastnino, naj zaporske
oblasti pomagajo, da bodo stvari varno spravljene.
Premestitev zapornikov
32.1 Ob premestitvi zapornikov v zapor ali iz zapora ali drugam, npr.
sodišča ali bolnišnice, naj bodo zaporniki čim manj izpostavljeni javnosti.
Sprejeti naj bodo potrebni ukrepi, ki bodo zagotovili njihovo anonimnost.
32.2 Prepovedan je prevoz zapornikov z neprimerno ventilacijo ali
svetlobo ali na takšen način, ki bi jim povzročal nepotrebno fizično stisko
ali ponižanje.
32.3 Prevoz zapornikov naj se izvrši na stroške in pod vodstvom oblasti.
Odpust zapornikov
33.1 Vsi zaporniki naj se odpustijo brez vsakršne zamude, ko poteče
njihov nalog ali ko sodišče ali drug organ odredi njihovo izpustitev.
33.2 Zapišeta naj se datum in čas odpusta.
33.3 Vsi zaporniki naj imajo podporo pri načrtih, ki so namenjeni pomoči
pri njihovi vrnitvi v družbo po odpustu.
33.4 Ob odpustu zapornika mu morajo biti vrnjeni vsi predmeti in denar,
ki so bili pod varnim nadzorstvom, razen če je bil odrejen odvzem denarja

  109

ali so bili predmeti poslani iz zavoda ali če je bilo nujno uničiti te predmete
zaradi higienskih vzrokov.
33.5 Zapornik mora podpisati potrdilo o vrnjeni lastnini.
33.6 Kadar je datum odpusta vnaprej dogovorjen, je treba zaporniku
omogočiti medicinski pregled, ki bo v skladu z 42. pravilom in bo čim
bližje datumu odpusta.
33.7 Sprejeti naj bodo ukrepi, ki bodo zapornikom ob odpustu zagotovili,
da imajo pri sebi potrebne dokumente in identifikacijske listine ter jim
pomagali najti primerno nastanitev in delo.
33.8 Odpuščenim zapornikom naj se zagotovijo nujna sredstva za
življenje, geografskem položaju in letnemu času primerna in potrebna
obleka in denar, da lahko prispejo v namenjen kraj.
Ženske
34.1 Ob posebnih določbah teh pravil, ki se nanašajo na zaprte ženske,
naj bodo oblasti še posebej pozorne na potrebe žensk, kot so njihove
fizične, poklicne in psihološke potrebe, ko se sprejemajo odločitve, ki se
nanašajo na katerekoli vidike zaprtja.
34.2 Posebej si je treba prizadevati, da bodo ženskam v zaporih
zagotovljene posebne storitve, glede na njihove potrebe iz četrtega
odstavka 25. pravila.
34.3 Zapornicam naj se omogoči, da bodo rojevale zunaj zavoda
.Če je otrok rojen v zavodu, naj se mu zagotovijo vsa nujna pomoč in
pripomočki.
Mladoletniki v zaporu
35.1 Kjer so v zaporu za odrasle izjemoma zaprti mladoletniki, stari manj
kot 18. let, morajo oblasti zagotoviti, da bodo poleg storitev, namenjenih
vsem zapornikom; zaporniki, ki so mladoletni, imeli dostop do socialnih,
psiholoških in izobraževalnih služb, verskih in rekreacijskih ali njim
podobnim programom namenjenih za mladoletnike v skupnosti.
35.2 Vsak zapornik, ki je mladoleten in je bil vključen v obvezno šolanje,
naj ima dostop do tovrstnega izobraževanja.
35.3 Dodatna pomoč naj bo zagotovljena mladoletnikom, ki so odpuščeni
iz zapora.
35.4 Kadar so mladoletniki zaprti, naj bodo ločeni od preostalih odraslih
zapornikov, razen če se odloči, da je to v njihovem najboljšem interesu.
Otroci ( dojenčki, majhni otroci)
36.1 Otroci so lahko v zaporu skupaj s starši, samo ko je to najboljše
zanje. Ne smejo se obravnavati kot zapornike.
36.2 Kadar je majhnim otrokom dovoljeno biti v zaporu skupaj s starši,
naj se hkrati zagotovijo posebne otroške sobe in prisotnost usposobljenih
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oseb v času, ko je starš udeležen pri dejavnosti, pri kateri otrok ne more
biti navzoč.
36.3 Zagotovljena naj bo posebna namestitev za dobrobit teh otrok v
zaporu.
Tuji državljani
37.1 Zaporniki, ki so tuji državljani, naj bodo brez odlašanja obveščeni
o svoji pravici, da lahko zaprosijo za stik z diplomatskim ali konzularnim
predstavnikom njihove države. Naj se jim dovolijo primerni pogoji, da
bodo lahko komunicirali z diplomatsko-konzularnimi predstavniki svoje
države.
37.2 Zapornikom, ki so državljani države, ki nima diplomatsko-konzularnih
predstavništev v državi, beguncem ali osebam brez državljanstva naj
se omogoči, da bodo navezali stike z diplomatskim predstavnikom tiste
države, ki je pristojna za zastopanje interesov matične države, nacionalne
ali mednarodne oblasti, katerih naloga je skrbeti za interese takih oseb.
37.3 V interesu tujega državljana v zaporu, ki ima posebne potrebe, naj se
zaporske oblasti posvetujejo in sodelujejo z diplomatskim ali konzularnim
predstavnikom, ki zapornika zastopa.
37.4 Tujim zapornikom naj se zagotovijo posebne informacije o pravni
pomoči.
37.5 Zapornike tuje države naj se obvesti o možnosti izvršitve kazni v
zaporu matične države.
Etnične ali jezikovne manjšine
38.1 Zapornikom, ki pripadajo določeni etnični ali jezikovni manjšini,
naj se zagotovijo posebni ukrepi.
38.2 Če je to izvedljivo, naj se jim omogoči izvajanje kulturnih običajev
različnih skupin.
38.3 Jezikovnim potrebam naj se zadosti tako, da se uporabi usposobljene
prevajalce, in s tem, da se jim zagotovi vse pisno gradivo v jezikih, ki se
uporabljajo v zaporu.
3. Del
Zdravje
Zdravstveno varstvo
39.

Zaporske oblasti naj skrbijo za zdravje vseh zapornikov, ki so v

njihovi skrbi.
Organizacija zdravstvenega varstva v zaporih
40.1 Zdravstvene službe v zaporih naj bodo organizirane v povezavi s
splošnimi zdravstvenimi ustanovami v občini ali v državi.
40.2 Zdravstvena politika v zaporih naj bo vključena in skladna z notranjo
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zdravstveno politiko.
40.3 Zaporniki naj imajo možnost dostopa do zdravstvenih služb
v državi, brez vsakršnega zapostavljanja na podlagi njihove pravne
situacije.
40.4 Zdravstvene službe v zaporu naj si prizadevajo za odkrivanje
in zdravljenje fizičnih ali duševnih bolezni ali poškodb, zaradi katerih
lahko zaporniki trpijo.
40.5 V ta namen se zaporniku zagotovi vsa potrebna zdravstvena,
kirurška in psihiatrična pomoč, vključno s tisto, ki je na razpolago v
tistem kraju.
Medicinsko in zdravstveno osebje
41.1 Vsak zapor naj ima zdravstveno službo, kjer je vsaj en usposobljen
zdravnik splošne medicine.
41.2 Zagotovi naj se, da bo zdravnik splošne medicine na razpolago v
vsakem trenutku, ko je nujno, brez zamud.
41.3 Če zapori nimajo splošnega zdravnika, zaposlenega za poln
delovni čas, naj zagotovijo, da bo redno obiskoval zapor zdravnik
splošne medicine, ki dela polovičen delovni čas.
41.4 Vsak zapor naj ima osebje, ki je primerno usposobljeno za
zdravniško pomoč.
41.5 Zapornikom naj bodo na voljo usposobljeni zdravniki in optiki.
Obveznosti zdravnika splošne medicine
42.1 Zdravnik splošne medicine ali usposobljena medicinska sestra, ki
poroča zdravniku splošne medicine, mora pregledati zapornika takoj
ko je najprej možno po njegovem sprejemu, razen če je to očitno
nepotrebno.
42.2 Zdravnik splošne medicine ali usposobljena medicinska sestra,
ki poroča zdravniku splošne medicine, mora zapornika pregledati pred
odpustom, če je tako zaprošeno in mora pregledati zapornika vedno,
ko je to nujno.
42.3 Ob pregledu zapornika mora biti zdravnik splošne medicine ali
usposobljena medicinska sestra, ki poroča zdravniku splošne medicine,
še posebej pozorna na naslednje:
a. na pravila medicinske zaupnosti;
b. diagnosticirati morata fizične ali duševne bolezni ter sprejeti vse
potrebne ukrepe za nadaljnje zdravljenje;
c. zapisovati in poročati morata pristojnim oblastem o znakih ali
simptomih, ki kažejo na zlorabo nasilja, ki bi ga lahko doživel
zapornik;
d. ukvarjati se z odstranitvijo znakov, ki se pojavijo kot posledica
jemanja drog, zdravil ali alkohola;
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e. ugotavljati morata psihološki ali podoben stres, ki nastane kot
posledica pomanjkanja svobode;
f. osamiti morata zapornike, za katere se sumi, da so okuženi ali imajo
nalezljivo bolezen, med okužbo in jim nameniti potrebno skrb;
g. zagotavljati morata, da zaporniki okuženi z virusom HIV niso v
osamitvi iz tega razloga;
h. opazovati morata fizične ali duševne poškodbe, ki bi lahko ovirale
življenje po odpustu iz zapora;
i. določiti morata telesno sposobnost zapornika za delo in vadbo in
j. dogovarjati se morata z lokalnimi službami za nadaljevanje nujnega
zdravniškega in psihiatričnega zdravljenja po odpustu, če se zaporniki
strinjajo s takim dogovorom.
43.1 Zdravnik splošne prakse naj skrbi za fizično in duševno zdravje
zapornikov in naj sprejme, pod pogoji in tako pogosto, kot je to določeno
v zdravstvenih standardih v skupnosti, vse bolne zapornike, tiste, ki
prijavijo bolezen ali poškodbo in vsakega zapornika, na katerega je
pozornost še posebej usmerjena.
43.2 Zdravnik splošne medicine ali usposobljena medicinska sestra,
ki poroča zdravniku splošne medicine, naj posveča posebno pozornost
zdravju zapornikov, ki so v osamitvi na podlagi disciplinske kazni.
Obiskuje naj ga dnevno, zagotovi naj mu takojšnjo zdravstveno nego in
pomoč na zahtevo zapornika ali osebja v zaporu.
43.3 Zdravnik splošne prakse naj obvesti direktorja, kadar misli, da je
zapornikovo fizično ali duševno zdravje izpostavljeno hudemu tveganju,
če bi še naprej ostal v zaporu ali ostal podrejen kakršnemu koli položaju
v zaporu ali osamitvi kot disciplinski kazni.
43.4 Zdravnik splošne prakse ali pristojne oblasti morajo pogosto
nadzirati, zbirati informacije in svetovati direktorju o:
a. količini, kakovosti, pripravi in postrežbi hrane in pijače;
b. higieni in čistoči ustanove in zapornikov;
c. zdravstvenih razmerah, gretju, svetlobi, ventilaciji v ustanovi in
d. ustreznosti in čistoči prostorov v zaporih, oblačil zapornikov in
posteljnine.
45.1 Direktor naj obravnava poročila in nasvete zdravnika splošne
prakse in pristojnih oblasti in deluje skladno s 43. in 44. pravilom.
Kadar se s priporočili strinja, naj sprejme ukrepe za njihov sprejem.
45.2 Če priporočila zdravnika splošne prakse niso v pristojnosti
direktorja zapora ali če se direktor z njimi ne strinja, naj nemudoma
sporoči nasvet zdravnika splošne prakse in svoje poročilo višji oblasti.
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Zdravstveno varstveni ukrepi
46.1 Bolna oseba, ki potrebuje specialistično zdravljenje, naj bo
prepeljana v specializirane ustanove ali javne bolnišnice, ko taka
obravnava ni na voljo v zaporu.
46.2 Ko ima zapor lastne bolniške nastanitve, naj bodo primerno
opremljene. Imeti mora primerno osebje, ki bo zagotovilo zapornikom
zadostno skrb in nego.
Duševno zdravje
47.1 Specializirani zapori ali oddelki pod medicinskim nadzorstvom naj
bodo na razpolago za opazovanje in obravnavo zapornikov, ki trpijo zaradi
duševne bolezni ali anomalije, ki ne spadajo nujno pod 12. pravilo.
47.2 Medicinska služba v zaporih naj zagotovi psihiatrično obravnavo
vseh zapornikov, ki tako pomoč potrebujejo, in naj se še posebej zavzema
za preprečevanje samomorov.
Druge zadeve
48.1 Z zaporniki naj se ne delajo poizkusi brez njihovega soglasja.
48.2 Prepovedani so poizkusi, katerih posledice lahko privedejo do fizične
ali duševne bolečine ali kakšne druge poškodbe.
4. Del
Dober red
Splošni pristop do dobrega reda
49.

Red v zaporu se vzdržuje ob upoštevanju potreb varnosti, zaščite in

discipline, ter zagotavljanja življenjskih razmer za obsojene, ki spoštujejo
človeško dostojanstvo in jim ponujajo programe dejavnosti, v skladu s 25.
pravilom (zaporski režimi).
50.

Zaradi potrebe po dobrem redu, varnosti in zaščiti naj se zapornikom

omogoči, da razpravljajo o zadevah, ki so povezane s splošnimi razmerami
v zaporu, ter da v zvezi z njimi komunicirajo z vodstvom v zaporu.
Varnost
51.1 Varnostni ukrepi, ki se izvajajo za posameznega obsojenca naj
bodo na nivoju minimuma, ki je potreben, da se zagotovi njihovo varno
prestajanje kazni.
51.2 Varnost, ki se izvaja s fizičnimi ovirami in drugimi tehničnimi
sredstvi, se dopolnjuje s dinamično varnostjo, ki jo zagotavlja osebje, ki
pozna obsojence, ki jih nadzira.
51.3 Ocena obsojenca se opravi takoj ko je mogoče po sprejemu v zapor.
Zajema:
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a. tveganje, ki jo lahko predstavlja obsojenec za družbo, če pobegne;
b. tveganje poskusa pobega, če bi ga izvedli sami ali z zunanjo pomočjo.
51.4 Vsakemu

obsojencu se določijo varnostni pogoji na podlagi te

stopnje nevarnosti.
51.5 Raven potrebnih varnostnih ukrepov se pregleduje v rednih razmakih
med prestajanjem kazni.
Zaščita
52.1 Takoj ko je po sprejemu mogoče, naj se oceni, ali so zaporniki
nevarni drugim zapornikom, zaposlenim v zaporu ali drugemu osebju, ki
delajo ali obiskujejo zapor in ali bi se utegnili sami poškodovati.
52.2 Vsi postopki morajo zagotavljati varnost zapornikov, zaposlenih
v zaporu in vseh obiskovalcev ter zmanjšati nevarnost nasilja in drugih
dogodkov, ki bi lahko ogrožali varnost.
52.3 Na vse možne načine, si je treba prizadevati, da se zaporniki
udeležujejo dnevnih dejavnosti na varen način.
52.4 Zapornikom naj se omogoči, da lahko pokličejo osebje v vsakem
trenutku, tudi ponoči.
52.5 V zaporih naj se upoštevajo nacionalni zakoni iz področja zdravstva
in varnosti (zaščite).
Posebna visoko varnostni in zaščitni ukrepi
53.1 Posebni visoko varnostni ali zaščitni ukrepi naj se uporabijo samo v
posebnih okoliščinah.
53.2 Ko se takšni ukrepi uporabijo zoper kateregakoli obsojenca, se
morajo predpisati jasni postopki.
53.3 Vrsta vsakega ukrepa, trajanje in vzrok zaradi katerega je ukrep
uporabljen, mora biti določena v zakonu.
53.4. Kompetentna avtoriteta odobri uporabo ukrepov za posamezen
primer, prav tako pa čas uporabe teh ukrepov.
53.5 Vsaka odločitev, ki bi razširila dogovorjen čas, mora biti ponovno
potrjena s strani kompetentne avtoritete.
53.6 Takšni ukrepi naj se uporabijo samo za posameznike in nikoli za
skupine obsojencev.
53.7 Vsak zapornik, zoper katerega se izvajajo ti ukrepi ima pravico do
pritožbe, v skladu s pravilom 70.
Preiskava in nadzor
54.1 Morajo obstojati natančni postopki, po katerih ravna osebje, ki
izvaja preiskavo:
a. vseh prostorov, kjer zaporniki živijo, delajo in se zbirajo;
b. zapornike;
c. obiskovalce in njihovo lastnino in
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d. osebje.
54.2 Notranja zakonodaja določa naravo in dogodke, v katerih so posebne
preiskave dovoljene.
54.3 Osebje naj bo usposobljeno za opravljanje tovrstnih preiskav, tako
da lahko zaznajo in preprečijo vsakršen poskus pobega ali tihotapljenja
blaga, ter hkrati tudi za spoštovanje dostojanstva oseb, ki jih preiskujejo,
in njihovo osebno lastnino.
54.4 S preiskovalnimi postopki, se oseb, ki so preiskovane, ne sme
poniževati..
54.5 Osebo lahko preišče le osebje istega spola.
54.6 Osebje ne sme opravljati preiskave notranjih delov telesa.
54.7 Intimni pregled v zvezi s preiskavo lahko opravi le zdravnik splošne
prakse.
54.8 Zaporniki naj bodo navzoči, ko se preiskuje njihova osebna lastnina,
razen če posebne preiskovalne tehnike ali morebitna grožnja osebju to
preprečujejo.
54.9 Obveznost varnosti in zaščite naj bo uravnotežena z ohranitvijo
zasebnosti obiskovalcev.
54.10 Pri postopkih nadzora poklicnih obiskovalcev, kot so pravni
zastopniki, socialni delavci, zdravniki splošne prakse itd., naj se sodeluje
z njihovimi poklicnimi organizacijami, tako, da bo zagotovljeno ravnotežje
med varnostjo in zaščito ter pravico do zaupnega poklicnega dostopa.
Kazniva dejanja
55.

Vsako kaznivo dejanje storjeno v zaporu naj bo obravnavano na

enak način kot tisto storjeno v družbi zunaj zapora ter v skladu z notranjo
zakonodajo.
Disciplina in kaznovanje
56.1 Disciplinski postopki naj se uporabijo le kot skrajno sredstvo.
56.2 Kadar je mogoče, naj zaporske oblasti v zaporu uporabijo sredstva
mediacije in obnove za rešitev sporov z in med zaporniki.
57.1 Samo vedenje, ki predstavlja grožnjo za dober red, varnost in
zaščito, se lahko opredeli kot disciplinski prestopek.
57.2 Notranja zakonodaja naj določa:
a. dejanja ali povzročitve zapornikov, ki pomenijo disciplinski prestopek;
b. postopke, po katerih se vodijo disciplinska zaslišanja;
c. vrsto in trajanje kazni, ki je lahko naložena;
d. pristojno avtoriteto, ki lahko naloži takšno kazen in
e. dostop do in avtoriteto, ki vodi pritožben postopek.
58.
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O vsakršni navedbi prekršitve disciplinskih pravil zapornika je

potrebno poročati pristojni avtoriteti, ki naj nemudoma razišče zadevo.
59.

Zaporniki, ki so obtoženi za disciplinski prestopek, morajo:

a. biti nemudoma podrobno obveščeni v jeziku, ki ga razumejo, o naravi
obtožbe zoper njega;
b. imeti za pripravo obrambe primerni čas in sredstva;
c. imeti dovoljenje, da se branijo sami ali s pomočjo pravnega zastopnika,
kadar to zahtevajo interesi pravičnosti;
d. imeti možnost, da zaprosijo za prisotnost priče, jo zaslišati ali jo
zaslišati v njihovem imenu in
e. imeti brezplačno pomoč prevajalca, če jezika na zaslišanju ne razumejo
oziroma ga ne govorijo.
60.1 Vsaka kazen, ki je izrečena ob obsodbi za disciplinski prestopek, naj
bo skladna z notranjo zakonodajo.
60.2 Strogost kazni naj bo sorazmerna s prestopkom.
60.3 Kolektivno kaznovanje, telesno kaznovanje, namestitev v temne
celice in vse ostale oblike nehumanega in ponižujočega ravnanja so
prepovedane.
60.4 Kazen ne sme vključiti popolne prepovedi stikov z družino.
60.5 Disciplinska kazen samice naj bo izrečena le v izjemnih primerih, za
določeno časovno obdobje, ki naj bo čim krajše.
60.6 Ukrepi prisile naj ne bodo nikoli uporabljeni kot kazen.
61.

Zapornik, za katerega je ugotovljeno, da je storil disciplinski

prestopek naj ima možnost pritožbe na pristojni in neodvisni višji organ.
62.

Noben zapornik ne sme biti zaposlen ali pooblaščen pri disciplinski

službi v zaporu.
Prepoved ponovnega sojenja
63.

Zapornik nikoli ne sme biti dvakrat kaznovan za isto dejanje ali

vedenje.
Uporaba sile
64.1 Osebje v zaporu ne sme uporabljati sile nad zaporniki, razen zaradi
samoobrambe ali poskusa pobega, aktivnega ali pasivnega odpora zoper
pravni red in vedno samo kot skrajno sredstvo.
64.2 Uporaba sile naj bo čim manjša in naj bo omejena na najkrajši
mogoči čas.
65.

Določi naj se natančen postopek uporabe sile, vključno z dogovorom o:

a. različnih vrstah sile, ki se jo lahko uporabi;
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b. okoliščinah, v katerih se lahko uporabi različno vrsto sil;
c. članih osebja, ki lahko uporabijo različno vrsto sile;
d. zahtevani odobritvi, preden se sila uporabi in
e. poročilih, ki morajo biti napisana po uporabi sile.
66.

Osebje, ki se neposredno ukvarja z zaporniki, naj bo izurjeno v

tehnikah, ki omogočajo čim manjšo uporabo sile pri posredovanju zaradi
nasilnega zapornika..
67.1 Osebje drugih pravosodnih organov-policija naj bo vključeno v delo
z zaporniki znotraj zaporov samo v izjemnih okoliščinah.
67.2 Obstaja naj formalni dogovor med oblastmi v zaporu in policijo,
razen če je sodelovanje že določeno v domačem pravu.
67.3 Taki dogovori naj določajo:
a. okoliščine, v katerih lahko policisti vstopijo v zapor, da razrešijo spor;
b. obseg pristojnosti policije, ko je v zaporu, in odnos do direktorja
zapora;
c. različne oblike sile, ki jo lahko uporabijo člani teh služb;
d. okoliščine, v katerih se lahko uporabi določena oblika sile;
e. zahtevano odobritev, preden se sila uporabi in
f. poročila, ki morajo biti napisana po uporabi sile.
Sredstva prisile
68.1 Uporaba verig in železja naj bo prepovedana.
68.2 Lisice, prisilni jopiči in druge naprave, ki omejujejo telo, ne smejo
biti uporabljeni, razen:
a. če je to nujno kot preventivni ukrep za beg med premestitvijo in se
snamejo, ko je zapornik postavljen pred sodne ali upravne organe, razen
če oblasti ne zahtevajo drugače in
b. po navodilu direktorja, če druge metode nadzora odpovejo, z namenom
da se zapornika zavaruje pred samopoškodbo, poškodbo drugih ali zaradi
preprečitve poškodbe na stvareh. Določeno naj bo, da v teh primerih
direktor nemudoma obvesti zdravnika splošne prakse in to sporoči višjim
zaporskim oblastem.
68.3 Sredstva prisile se ne smejo uporabljajo dlje, kot je to nujno
potrebno.
68.4 Način uporabe sredstev prisile naj bo natančno določen v notranji
zakonodaji.
Orožje
69.1 Razen v nujnih primerih, osebje zapora ne sme nositi smrtonosnega
orožja znotraj perimetra zapora.
69.2 Nošenje orožja, vključno z palico naj bo prepovedana osebam, ki
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so v stiku z zaporniki znotraj perimetra zapora, razen če je to nujno za
varnost in zaščito ob posameznih incidentih.
69.3 Samo osebje, ki je za to usposobljeno, sme nositi orožje.
Prošnje in pritožbe
70.1 Zaporniki, posamično ali v skupini, naj imajo zadostne možnosti
za podajanje prošenj ali pritožb direktorju zapora ali kakšnemu drugemu
pristojnemu organu.
70.2 Če se zdi mediacija primerno sredstvo, naj bo uporabljena na prvem
mestu.
70.3 Če je prošnja ali pritožba zavrnjena, mora biti to obrazloženo,
zapornik pa naj ima možnost pritožbe na neodvisni organ.
70.4 Zaporniki ne smejo biti kaznovani zaradi podaje prošnje ali
pritožbe.
70.5 Pristojne oblasti naj prav tako upoštevajo vsakršne morebitne pisne
pritožbe s strani sorodnikov zapornika, kadar utemeljeno verjamejo, da so
bile kršene njegove pravice.
70.6 Nobena pritožba s strani pravnega zastopnika ali organizacije, ki
skrbi za dobrobit zapornika, ne sme biti podana, če se zapornik z njo ne
strinja.
70.7 Zaporniki lahko poiščejo pravni nasvet glede pritožb, prizivov
postopkov in pravne pomoči, kadar je to v interesu pravičnosti.
5. Del
Vodstvo in osebje
Delo v zaporu kot javna služba
71.

Zapori so v pristojnosti javnih oblasti ločeno od vojske, policije in

preiskovalnih služb.
72.1 Zapori naj bodo vodeni znotraj etičnega okvirja, ki priznava obvezo,
da se zapornike obravnava humano in s spoštovanjem njihovega človeškega
dostojanstva.
72.3 Obveznosti osebja so več kot tiste, ki so zahtevane v mejah
varovanja. Upoštevajo naj potrebo po ponovni vključitvi zapornika v
družbo po prestani kazni s pomočjo programa pozitivne skrbi in pomoči.
72.4 Osebje naj dela po visoko poklicnih in osebnih standardih.
73.

Zaporske oblasti naj namenjajo veliko pozornosti pravilom, ki se

nanašajo na osebje.
74.

Vodstvo zapora mora posvečati posebno pozornost odnosom med

osebjem, ki neposredno skrbi za zapornike in zapornikom, za katere skrbijo.
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75.

Osebje naj se ves čas vede primerno in opravlja svoje naloge tako,

da bo za zgled za zapornikom.
Izbira osebja v zaporih
76. Osebje naj bo skrbno izbrano, primerno usposobljeno na začetku kot
tudi nadalje. Plačani morajo biti kot poklicni delavci in imeti status, ki ga
civilna družba lahko spoštuje.
77.

Ob izbiri novega osebja naj zaporske oblasti še posebej namenijo

pozornost integriteti, humanosti, profesionalni usposobljenosti ter osebni
primernosti za zahtevno delo, ki ga bodo morali opravljati.
78.

Profesionalno osebje v zaporih naj bo izbrano za nedoločen čas in

naj ima javni status, z delovnim zavarovanjem, pod pogojem primernega
obnašanja, učinkovitosti, dobrega fizičnega in duševnega zdravja ter
primerne izobrazbe.
79.1 Plače naj bodo primerne, tako da se bo pridobilo in obdržalo
primerno osebje.
79.2 Bonitete in pogoji zaposlitve naj odražajo zahtevno naravo dela kot
del pravosodnih organov-policije.
80.

Ko je nujno zaposliti osebje za določen delovni čas, naj se zanje

uporablja enaka merila.
Usposabljanje osebja v zaporih
81.1 Pred nastopom dolžnosti naj se osebju omogoči usposabljanje na
področju njihovih splošnih in posebnih obveznosti ter se od njega zahteva,
da opravi praktični in teoretični test.
81.2 Vodstvo naj zagotavlja, da bo med njihovo kariero osebje vzdrževalo
ali izboljševalo znanje ter poklicne sposobnosti z obiskovanjem tečajev
usposabljanja in razvojem, ki naj bo organizirano ob primernih časovnih
presledkih.
81.3 Osebju, ki je pristojno za posebne skupine zapornikov, kot so tuji
državljani, ženske, mladoletniki ali duševno bolne osebe itd., naj bo
omogočeno posebno usposabljanje za njihovo delo.
81.4 Usposabljanje osebja naj vsebuje navodila o mednarodnih in
regionalnih instrumentih in standardih človekovih pravic, še posebej
Evropsko konvencijo o temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah ter
Evropsko konvencijo o preprečitvi mučenja, nehumanega in ponižujočega
ravnanja kot tudi evropska zaporska pravila.
Vodstvo zapora
82.
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Vodstvo naj bo izbrano in imenovano po načelih enakih možnosti,

brez kakršnega koli razlikovanja glede na spol, raso, barvo, jezik,
veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodnostni ali socialni izvor,
povezanost z narodno manjšino, lastnino, rojstvo ali drugačen status.
83.

Zaporske oblasti naj uvedejo sistem organizacije in vodstva, ki:

a. bo zagotavljal, da bodo zapori vodeni v skladu z visokimi standardi, ki
so skladni z mednarodnimi in regionalnimi dokumenti človekovih pravic
in
b. bo omogočil dobre stike med zaporniki in med različnimi skupinami
osebja v posameznih zaporih in primerno usklajevanje vseh oddelkov v
zaporih in zunaj njih, ki zagotavljajo storitve za zapornike, še posebej
s spoštovanjem skrbi za zapornike in njihovo ponovno vključevanje v
družbo.
84.1 Vsak zapor naj ima direktorja, ki naj bo ustrezno izobražen,
osebnostno oblikovan, upravno sposoben, primerno poklicno usposobljen
in izkušen.
84.2 Direktorji naj bodo zaposleni za polni delovni čas in naj se povsem
posvetijo poklicnim dolžnostim.
84.3 Zaporske oblasti naj zagotavljajo, da bo vsak zapor ves čas
pod nadzorom direktorja, namestnika direktorja ali drugih pristojnih
uradnikov.
84.4 Če je direktor pristojen za več kot samo en zapor, naj bo za vsak
zapor dodeljen še dodatni uradnik.
85.

Moški in ženske naj bodo med osebjem zapora enakomerno

zastopani.
86.

Zagotavlja naj se, da se bodo vodje posvetovale z osebjem o splošnih

zadevah in še posebej o pogojih, ki se nanašajo na njihovo zaposlitev.
87.1 Omogočijo naj se najboljši možni stiki med vodstvom, ostalim
osebjem, zunanjimi službami in zaporniki.
87.2 Direktor, vodstvo in večina ostalega osebja v zaporih naj bo
usposobljena govoriti jezik večinskega števila zapornikov ali jezik, ki ga
razume večina.
88.

Tudi v privatnih zaporih se uporabljajo evropska zaporska pravila.

Specializirano osebje
89.1 V največji možni meri naj osebje sestavlja zadostno število
strokovnjakov, kot so

psihiatri, psihologi, socialni delavci, učitelji in

poklicni svetovalci, svetovalci za telesno in športno vzgojo.
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89.2 Kadar je mogoče, naj se vzpodbujata sodelovanje prostovoljcev in
zaposlovanje delavcev za skrajšani delovni čas, da sodelujejo v dejavnostih
z zaporniki.
Ozaveščanje javnosti
90.1 Zaporske oblasti morajo pogosto obveščati javnost o delovanju
zapornega sistema in delu osebja, da bi ljudje bolje razumeli vlogo
zaporov v družbi.
90.2 Zaporske oblasti naj vzpodbujajo člane javnosti, da se prostovoljno
vključijo v delo služb v zaporih, kjer je to mogoče.
Raziskave in evalvacija
91.

Zaporske oblasti naj podpirajo programe raziskovanja in evalvacije o

namenu zapora, njegove vloge v demokratični družbi in obsega, v katerem
uresničuje svoj namen.
6. Del
Inšpekcija in nadzor
Vladna inšpekcija
92.

Zapore naj vladne agencije redno pregledujejo, da se preveri, ali

so vodeni v skladu z zahtevami notranjega in mednarodnega prava ter teh
pravil.
Neodvisni nadzor
93.1 Razmere v zaporu ter ravnanje z zaporniki naj nadzoruje neodvisni
organ ali organi, katerih ugotovitve naj bodo javne.
93.2 Neodvisni opazovalni organ ali organi naj sodelujejo s tistimi
mednarodnimi službami, ki so pravno pristojne za obisk zaporov.
7. Del
Priporniki
Položaj pripornika
94.1 Za potrebe teh pravil so priporniki osebe, ki so jih sodne oblasti
poslale v preiskovalni pripor in čakajo sojenje, obsodbo ali kazen.
94.2 Država se lahko odloči, da zapornike, ki so bili obsojeni in so že na
prestajanju kazni, obravnava kot pripornike, če njihove pritožbe še niso
bile dokončno rešene.
Pristop do pripornika
95.1 Na ravnanje z priporniki ne sme vplivati možnost, da bodo v
prihodnosti lahko obsojeni zaradi nezakonitega dejanja.
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95.2 Pravila v tem delu določajo dodatno zaščito pripornikom.
95.3 Pri ravnanju z priporniki, naj se zaporske oblasti ravnajo po pravilih,
ki se nanašajo na vse zapornike in naj dovolijo pripornikom, da sodelujejo
v različnih dejavnostih, za katere se uporabljajo ta pravila.
Nastanitev
96.

Priporniki naj bodo, če je le možno, nastanjeni v samskih sobah oz.

celicah, razen če ne bi bilo zanje boljše, da nastanitev delijo z drugimi
priporniki, ali če je sodišče izdalo posebno navodilo, kje naj bo posameznik
nastanjen.
Oblačila
97.1 Pripornikom naj se dovoli, da so lahko oblečeni v svoja oblačila, če
so primerna za zapor.
97.2 Pripornikom, ki nimajo primernih lastnih oblačil, naj se da oblačila,
ki niso enaka tistim, ki jih nosijo obsojeni zaporniki.
Pravni nasvet
98.1 Priporniki, naj bodo izrecno poučeni o svoji pravici do pravne
pomoči.
98. 2 Zagotovijo naj se jim vsa potrebna sredstva, ki jim bodo omogočila
pripraviti se na zagovor ali na srečanje s svojimi pravnimi predstavniki.
Stik z zunanjim svetom
99.

Razen če sodne oblasti posebej ne prepovejo za določen čas v

posameznih primerih, priporniki:
a. lahko sprejemajo obiske in jim je dovoljeno imeti stike z družino,
drugimi osebami tako, kot je dovoljeno obsojencem;
b. lahko sprejemajo dodatne obiske in imajo dodaten dostop do drugih
komunikacijskih sredstev in
c. imajodostop do knjig, časopisov in drugih informacijskih medijev.
Delo
100.1 Pripornikom, se lahko ponudi delo, ne sme pa se od njih zahtevati.
100.2 Če se oseba za delo odloči, se zanj uporablja 26. pravilo, vključno z
določbami o nagradi.
Dostop do režima za obsojene osebe
101. Če pripornik zaprosi za režim, ki velja za obsojence, naj zaporske
oblasti privolijo, če se le da.
8. Del
Namen režima, ki velja za obsojene zapornike
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102.1 Poleg pravil, ki se uporabljajo za vse zaprte osebe, je režim za
obsojene zapornike namenjen usposabljanju za odgovorno življenje brez
kriminalnih dejanj.
102.2 Prestajanje zaporne kazni z odvzemom svobode je kazen sama po
sebi, zato naj režim, ki velja za obsojene osebe, ne poslabšuje trpljenja,
ki je povezano z zaprtjem.
Izvajanje režima za obsojene zapornike
103.1 Režim za obsojene zapornike naj se določi takoj, ko je bila oseba
sprejeta v zapor s statusom obsojenca, razen če se je začel že prej.
103.2 Takoj po sprejemu se napiše poročilo o posameznem obsojencu v
zvezi z njegovim osebnim položajem, predlogom načrta prestajanja kazni
zanj ter se pripravi strategija za pripravo na odpust.
103.3 Obsojence naj se vzpodbuja, da sodelujejo pri pripravi njihovega
načrta prestajanja zaporne kazni.
103.4 Taki načrti naj vključujejo:
a. delo;
b. izobraževanje;
c. druge dejavnosti in
d. pripravo na odpust.
103.5 Socialno delo, medicinska in psihološka pomoč naj bosta prav tako
vključena v režim za obsojene zapornike.
103.6 Sistem izhodov naj bo vključen kot sestavni del celotnega režima za
obsojence.
103.7 Zaporniki, ki se s tem strinjajo, naj bodo vključeni v programe
obnovitvene pravičnosti in v popravo škode storjenih kaznivih dejanj.
103.8 Posebna pozornost naj bo namenjena izdelavi načrtov prestajanja
kazni in režimov za obsojence z doživljenjsko kaznijo in za tiste, ki imajo
daljše kazni.
Organizacijski vidiki prestajanja kazni obsojenih zapornikov
104.1 Kolikor je možno in v skladu s 17. pravilom, naj se določijo posebni
zapori ali posebni oddelki zaporov, da se lahko vodijo različni režimi za
posebne kategorije obsojencev.
104.2 Uporabijo naj se postopki za vzpostavitev in reden pregled posameznih
načrtov prestajanja kazni za obsojence po pregledu posameznih poročil,
posvetovanju med pristojnim osebjem in obsojencem, ki naj bo vključen v
največji možni meri.
104.3 Taka poročila naj vedno vključujejo poročila osebja, ki je v
neposrednem stiku z obsojencem, o katerem se pripravlja poročilo.
Delo obsojencev
105.1 Sistematični program dela naj prispeva k doseganju namena režima
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za obsojence.
105.2 Od obsojencev, ki še niso dosegli zadostne starosti za upokojitev,
se lahko zahteva, da delajo, v skladu z njihovimi fizičnimi in psihičnimi
sposobnostmi, ki jih oceni zdravnik splošne prakse.
105.3 Če se od obsojencev zahteva, da delajo, naj bodo pogoji dela skladni
s standardi in nadzorom, ki se uporablja v družbi.
105.4 Ko obsojeni zaporniki sodelujejo pri izobraževanju ali drugih
programih med delovnim časom, ki so del njihovega načrtovanega režima,
naj bodo nagrajeni, kot če bi delali.
105.5 Del nagrade ali prihrankov obsojenih zapornikov se lahko uporabi za
popravljalni namen, če je tako naročilo sodišče ali če se zapornik s tem
strinja.
Izobraževanje obsojenih zapornikov
106.1 Ključni del režimov za obsojence naj sestavlja sistematični program
izobraževanja in usposabljanja, z namenom, da bi se izboljšala raven
njihove izobrazbe, kot tudi povečale možnosti za odgovorno in brez
kaznivih dejanj nadaljnje življenje.
106.2 Vse obsojence naj se vzpodbuja, da sodelujejo pri izobraževalnih
programih in programih usposabljanja.
106.3 Izobraževalni programi za obsojene zapornike naj bodo izoblikovani
glede na pričakovano dolžino njihovega bivanja v zaporu.
Odpust obsojencev
107.1 Obsojenim zapornikom naj se pomaga s postopki in s posebnimi
programi, ki bodo omogočili, da bodo prešli iz zapora v življenje, kjer
bodo spoštovali pravno družbo.
107.2 Tudi za obsojence, ki so obsojeni na daljšo zaporno kazen, naj se
poskrbi za postopen vstop v normalno življenje.
107.3 Namen se lahko doseže s pred odpustnim programom v zaporu ali
z delnim ali pogojnim odpustom pod nadzorstvom, ob učinkoviti socialni
podpori.
107.4 Zaporske oblasti naj tesno sodelujejo s službami in agencijami, ki
nadzorujejo in pomagajo odpuščenim zapornikom, da ponovno normalno
zaživijo v skupnosti, še posebej v zvezi z družinskim življenjem in
zaposlitvijo.
107.5 Predstavnikom takih socialnih služb ali agencij naj se nudi potreben
dostop do zaporov in obsojencev, da pomagajo pri pripravi na odpust
obsojenca in pripravi programov poznejše pomoči.
9. Del
Posodobitev pravil
108. Evropska zaporska pravila naj se redno posodablja.
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III. Dokumenti Evropske unije
Uredba Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z
določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni,
mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali
kaznovanje14
Člen 2
Opredelitev pojmov
Za namene te uredbe:
(a) »mučenje« pomeni vsako dejanje, s katerim se osebi namerno povzroča
huda telesna ali duševna bolečina ali trpljenje z namenom, da bi se od nje
ali od tretje osebe dobilo informacijo ali priznanje ali da bi se to osebo
kaznovalo za dejanje, ki ga je storila ta ali tretja oseba ali je osumljena,
da ga je storila, ali da bi se to osebo ali tretjo osebo zastrašilo ali prisililo,
ali iz katerega koli drugega razloga, ki temelji na diskriminaciji katere koli
vrste, kadar to bolečino ali trpljenje povzroča ali spodbuja ali dopušča ali
za to ve uradna oseba ali druga oseba, ki nastopa kot uradna oseba. Ta
pojem pa ne zajema bolečin ali trpljenja, ki izhaja le iz zakonite kazni ali
je neločljivo ali slučajno povezano z njo;
(b) »drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje«
pomeni vsako dejanje, s katerim se osebi povzroča huda telesna ali
duševna bolečina ali trpljenje, kadar to bolečino ali trpljenje povzroča ali
spodbuja ali dopušča ali za to ve uradna oseba ali druga oseba, ki nastopa
kot uradna oseba. Ta pojem pa ne zajema bolečin ali trpljenja, ki izhaja le
iz zakonite kazni ali je neločljivo ali slučajno povezano z njo;
Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela
enakega obravnavanja oseb, ne glede na raso ali narodnost15
Člen 1
Namen
Namen te direktive je določiti okvir za boj proti diskriminaciji na podlagi
rase ali narodnosti, da bi v državah članicah uveljavili načelo enakega
obravnavanja.
Člen 2
Pojem diskriminacije
1. V tej direktivi »načelo enakega obravnavanja« pomeni, da ne sme
biti nobene neposredne ali posredne diskriminacije na podlagi rase ali
narodnosti.
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2. V odstavku 1:
(a) se za neposredno diskriminacijo šteje, če se ena oseba obravnava manj
ugodno, kakor se obravnava, se je obravnavala ali pa bi se obravnavala
druga oseba v primerljivem položaju na podlagi rase ali narodnosti;
(b) se za posredno diskriminacijo šteje, če bi na videz nevtralna določba,
merilo ali praksa postavila osebe neke rase ali narodnosti v posebno
neugoden položaj v primerjavi z drugimi osebami, razen če to določbo,
merilo ali prakso objektivno upravičuje zakonit cilj in če so sredstva za
doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.
3. Nadlegovanje se šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1, če pride do
nezaželenega ravnanja, povezanega z raso ali narodnostjo, katerega namen
ali posledica je kratenje dostojanstva osebe in ustvarjanje zastrašujočega,
sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja. V tem smislu
se pojem nadlegovanje lahko opredeli v skladu z nacionalno zakonodajo
in prakso držav članic.
4. Navodilo za pristransko ravnanje z osebami na podlagi rase ali narodnosti
se šteje za diskriminacijo v skladu z odstavkom 1.
Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu16
Člen 1
Namen
Namen te direktive je opredeliti splošni okvir boja proti diskriminaciji zaradi
vere ali prepričanja, hendikepiranosti, starosti ali spolne usmerjenosti pri
zaposlovanju in delu, zato da bi v državah članicah uresničevali načelo
enakega obravnavanja.
Člen 2
Koncept diskriminacije
1. V tej direktivi »načelo enakega obravnavanja« pomeni, da ne obstaja
nikakršna neposredna ali posredna diskriminacija zaradi katerega od
razlogov iz člena 1.
2. V smislu odstavka 1:
(a) se šteje, da gre za neposredno diskriminacijo, kadar je, je bila ali
bi bila oseba obravnavana manj ugodno kakor neka druga v primerljivi
situaciji zaradi katerega od razlogov iz člena 1;
(b) se šteje, da gre za posredno diskriminacijo, kadar je zaradi kakšne
navidez nevtralne določbe, merila ali prakse neka oseba določene vere ali
prepričanja, ki ima določen hendikep ali je določene starosti ali spolne
usmerjenosti, v primerjavi z drugimi v slabšem položaju, razen če:
(i) tako določbo, merilo ali prakso objektivno upravičuje legitimni cilj in
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je način uresničevanja tega cilja primeren in nujen ali
(ii) mora delodajalec oziroma oseba ali organizacija, ki jo ta direktiva
zavezuje, glede oseb z določenim hendikepom na podlagi nacionalne
zakonodaje sprejeti ustrezne ukrepe v skladu z načeli iz člena 5, da
odpravi podlago za prikrajšanost, ki jo povzroča taka določba, merilo ali
praksa.
3. Nadlegovanje se šteje za obliko diskriminacije v smislu odstavka 1,
kadar se manifestira nezaželeno ravnanje, povezano s katerim od motivov
iz člena 1, katerega cilj ali posledica je kratenje dostojanstva osebe in
ustvarjanje zastrašujočega, sovražnega, poniževalnega, sramotilnega
ali žaljivega okolja. V tem kontekstu je koncept nadlegovanja mogoče
opredeliti v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso držav članic.
4. Navodilo, naj se neka oseba diskriminira zaradi katerega od razlogov iz
člena 1, se šteje za diskriminacijo v smislu odstavka 1.
5. Ta direktiva ne vpliva na ukrepe, izhajajoče iz nacionalne zakonodaje,
ki so v demokratični družbi nujni zaradi javne varnosti, vzdrževanja
javnega reda in preprečevanja kaznivih dejanj, za zaščito zdravja ter
varstvo pravic in svoboščin drugih.

IV. Pravni predpisi Republike Slovenije
Ustava Republike Slovenije17
14. člen
(enakost pred zakonom)
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne
svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj,
invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Vsi so pred zakonom enaki.
15. člen
(uresničevanje in omejevanje pravic)
Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na
podlagi ustave.
Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi
same narave posamezne pravice ali svoboščine.
Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami
drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava.
Zagotovljena sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ter pravica do odprave posledic njihove kršitve.
Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih
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aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta
ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri.
17. člen
(nedotakljivost človekovega življenja)
Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.
18. člen
(prepoved mučenja)
Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu
kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali
druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.
19. člen
(varstvo osebne svobode)
Vsakdo ima pravico do osebne svobode.
Nikomur se ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po postopku, ki ga
določa zakon.
Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v materinem jeziku ali v
jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za odvzem prostosti. V
čim krajšem času mu mora biti tudi pisno sporočeno, zakaj mu je bila
prostost odvzeta. Takoj mora biti poučen o tem, da ni dolžan ničesar
izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga
svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njegovo zahtevo dolžan
o odvzemu prostosti obvestiti njegove bližnje.
20. člen
(odreditev in trajanje pripora)
Oseba, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje,
se sme pripreti samo na podlagi odločbe sodišča, kadar je to neogibno
potrebno za potek kazenskega postopka ali za varnost ljudi.
Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti priprtemu vročena
pisna, obrazložena odločba. Proti tej odločbi ima priprti pravico do
pritožbe, o kateri mora sodišče odločiti v 48 urah. Pripor sme trajati samo
toliko časa, dokler so za to dani zakonski razlogi, vendar največ tri mesece
od dneva odvzema prostosti. Vrhovno sodišče sme pripor podaljšati še za
nadaljnje tri mesece.
Če do izteka teh rokov obtožnica ni vložena, se obdolženec izpusti.
21. člen
(varstvo človekove osebnosti in dostojanstva)
Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva
v kazenskem in v vseh drugih pravnih postopkih, in prav tako med
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odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni.
Prepovedano je vsakršno nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli
omejena, ter vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav.
26. člen
(pravica do povračila škode)
Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem
službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem
stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.
Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi
neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.
30. člen
(pravica do rehabilitacije in odškodnine)
Kdor je bil po krivem obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila prostost
neutemeljeno odvzeta, ima pravico do rehabilitacije, do povrnitve škode,
in druge pravice po zakonu.
34. člen
(pravica do osebnega dostojanstva in varnosti)
Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.
35. člen
(varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic)
Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti,
njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.
Kazenski zakonik18
Mučenje
265. člen
(1) Kdor komu namenoma povzroči hudo bolečino ali trpljenje, bodisi
telesno ali duševno, da si od njega ali tretje osebe pridobi informacijo
oziroma priznanje, ga kaznuje za dejanje, ki ga je storil on ali tretja
oseba ali je za to dejanje osumljen on ali tretja oseba, da bi ga ustrahoval
ali nanj izvajal pritisk ali da bi ustrahoval tretjo osebo ali nanjo izvajal
pritisk ali iz katerega drugega razloga, ki temelji na katerikoli obliki
kršitve enakopravnosti, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Če bolečino ali trpljenje iz prejšnjega odstavka tega člena povzroči ali
prizadene uradna oseba ali kdo drug, ki nastopa z uradnim statusom ali
na njeno pobudo ali z njeno izrecno privolitvijo ali molče, se kaznuje z
zaporno kaznijo od treh do dvanajstih let.
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Kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih
pravic
266. člen
Uradna oseba, ki pri opravljanju službe z zlorabo svojega uradnega položaja
ali uradnih pravic s kom grdo ravna, ga žali, ga lahko telesno poškoduje ali
sploh ravna z njim tako, da prizadene njegovo človeško dostojanstvo, se
kaznuje z zaporom do treh let.
Izsiljevanje izjave
267. člen
(1) Uradna oseba, ki pri opravljanju službe ali javnih pooblastil uporabi
silo, grožnjo ali kakšno drugo nedovoljeno sredstvo ali nedovoljen način,
da bi od obdolženca, priče, izvedenca ali koga drugega izsilila izpovedbo
ali kakšno drugo izjavo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če je bilo dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s hudim nasiljem
ali če storilec z izsiljevanjem izpovedbe povzroči hude posledice za
obdolženca v kazenskem postopku, se storilec kaznuje z zaporom od
enega do osmih let.
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij19
4. člen
Med izvrševanjem kazenskih sankcij so obsojencu zagotovljene vse pravice
državljanov Republike Slovenije, razen tistih, ki so mu izrecno odvzete ali
omejene z zakonom.
10. člen
Posamezni

izrazi

iz

tega

zakona

imajo

naslednji

pomen:

Tretma je vsako strokovno utemeljeno prizadevanje, da se zaprti osebi
pomaga olajšati ali odstraniti telesne, duševne ali socialne težave.
Mučenje je vsako dejanje, s katerim uslužbenec javne službe ali druga
oseba po ukazu ali pristanku uradne osebe z namenom, da bi dobila od te
ali od tretje osebe obvestila ali priznanje, da osebo kaznuje za dejanje, ki
ga je storila ali ga je osumljena, zaradi zastraševanja ali kaznovanja tretje
osebe ali zaradi kakšnega koli drugega razloga, ki temelji na diskriminaciji
katerekoli vrste osebi, zoper katero se izvršuje kazenska sankcija, hote
povzroča hude telesne ali duševne bolečine ali trpljenje. Ta pojem ne
zajema bolečine ali trpljenja, ki je neizogibna in nehotena posledica
izvrševanja zakonite sankcije.
83. člen
(1) Obsojenec, ki meni, da je bil podvržen mučenju ali drugim krutim
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oblikam nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, lahko s predlogom
zahteva sodno varstvo.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka je zavod dolžan poslati tudi pristojnemu
državnemu tožilcu.
84. člen
Če je bila obsojencu zaradi ravnanja iz prvega odstavka prejšnjega
člena povzročena škoda, lahko zahteva odškodnino v skladu z zakonom
neposredno tudi od tistega, ki mu je povzročil škodo.
91. člen
(1) Disciplinska kazen oddaje v samico se ne sme izreči, če bi bilo z njeno
izvršitvijo ogroženo obsojenčevo zdravje.
(2) Obsojenec, ki mu je izrečena disciplinska kazen oddaje v samico, ima
pravico do dveurnega sprehoda na prostem dnevno.
207. člen
(1) V zavodih morajo biti med seboj ločeni obsojenci in osebe, kaznovane za
prekršek, mladoletne osebe od polnoletnih, kakor tudi moški od žensk.
210. člen
(1) Ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi morajo biti dostopni
obsojencem med prestajanjem kazni zapora.
(2) Obsojencem morajo biti na voljo tudi vsi mednarodni pravni akti, ki jih
je ratificirala Republika Slovenija in se nanašajo na izvrševanje kazenskih
sankcij in varstvo človekovih pravic.
211. člen
Zavodi so dolžni zagotoviti brezplačno pravno pomoč obsojencem za
varstvo njihovih pravic, določenih v tem zakonu in v predpisih, izdanih na
njegovi podlagi.
Zakon o kazenskem postopku20
11. člen
Prepovedano je izsiljevati od obdolženca ali kakšnega drugega udeleženca
v postopku priznanje oziroma kakšno drugo izjavo.
13. člen
Kdor je bil neupravičeno obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila
neutemeljeno vzeta prostost, ima pravico biti rehabilitiran, pravico do
povrnitve škode in druge pravice, ki jih določa zakon.
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1 Splošna deklaracija o človekovih pravicah iz leta 1948 je dostopna na naslednji spletni strani: http://www.unhchr.
ch/udhr/lang/slv.htm (datum pridobitve internetnega vira: 24. 11. 2008)
2 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966 (Ur. l. SFRJ, št. 7/71, Ur. l. RS, št. 35/92 - MP, št.
9/92). Pakt je dostopen na naslednji spletni strani: http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/
Mednarodnipakt_drzavljanskih_politicnih_pravicah.pdf (datum pridobitve internetnega vira: 24. 11. 2008).
3 Odbor za človekove pravice je mednarodno pogodbeno telo, ki ga sestavlja 18 priznanih pravnih strokovnjakov z
visokim moralnim ugledom in s priznanim delovanjem na področju človekovih pravic.
4 Opcijski protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah je bil sprejet leta 1966. Zakon o
ratifikaciji Opcijskega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah (Ur. l. RS, Mednarodne
pogodbe, št. 9/93, Ur. l. RS, št. 28/93). Protokol je dostopen tudi na naslednji spletni strani: http://www.mzz.gov.si/
fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/FAKULTATIVNI_PROTOKOL_K_MEDNARODNEMU_PAKTU_O_DRZAVLJANSKIH_
IN_POLITICNIH_PRAVICAH.pdf (datum pridobitve internetnega vira: 24. 11. 2008).
5 Zakon o ratifikaciji Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
(Ur. l. RS-MP, št. 7/1993, Ur. l. RS, št. 24/1993). Konvencija ZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali
poniževalnim kaznim ali ravnanju iz leta 1984 je dostopna na naslednji spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/
content?id=66142&part=&highlight=zakon+o+ratifikaciji+Konvencije+ZN+proti+mu%C4%8Denju
(datum
pridobitve
internetnega vira: 24. 11. 2008).
6 Odbor ZN proti mučenju sestavlja 10 priznanih pravnih strokovnjakov z visokimi moralnimi kvalitetami.
7 Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije iz leta 1965 (Uradni list SFRJ, Mednarodne
pogodbe in drugi sporazumi, št. 6-50/1967, str. 741). Konvencija je dostopna na naslednji spletni strani: http://www.
infocenter.zavodekvilib.si/dokumenti/konvencija-zdruzenih-narodov-o-odpravi-vseh-oblik-rasne-diskriminacije/
(datum pridobitve internetnega vira: 25. 11. 2008).
8 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s Protokoli št. 3, 5
in 8 ter dopolnjene s Protokolom št. 2 ter njenih Protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11 (Ur. l. RS-MP, št. 7/94, Ur. l. RS št.
33/1994). Konvencija iz leta 1950 s protokoli je dostopna na naslednji spletni strani: http://www.coe.si/sl/dokumenti_
in_publikacije/konvencije/005/ (datum pridobitve internetnega vira: 25. 11. 2008).
9 Sodišče ima enako število sodnikov, kot je držav pogodbenic Konvencije (20. čl. Konvencije), trenutno torej 47.
Sodniki delujejo v osebnem svojstvu in med opravljanjem te funkcije ne smejo sprejeti nobene dolžnosti, ki ni združljiva
z njihovo neodvisnostjo, nepristranskostjo ali pa z drugimi zahtevami te funkcije, ki ima naravo polne zaposlitve. Poleg
tega morajo sodniki imeti »visok moralni ugled«, biti splošno priznani pravni strokovnjaki ali izpolnjevati zahtevane
pogoje za visoke pravosodne funkcije (21. čl. Konvencije).
10 Obrazec za pritožbo je na voljo v slovenskem jeziku na naslednji spletni strani: http://www.coe.si/sl/evropsko_
sodisce_za_clovekove_pravice/kako_se_pritoziti_na_sodisce/obrazec_pritozbe/ (datum pridobitve internetnega vira:
25. 11. 2008). Navodila za izpolnjevanje obrazca za pritožbo v slovenskem jeziku so dostopna na naslednji spletni
strani:
http://www.coe.si/sl/evropsko_sodisce_za_clovekove_pravice/kako_se_pritoziti_na_sodisce/navodila_za_
izpolnjevanje_obrazca/ (datum pridobitve internetnega vira: 25. 11. 2008).
11 Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali
kaznovanja (Ur. l. RS-MP št. 1-1/94, Ur. l. RS, št. 2/94). Konvencija iz leta 1987 je dostopna na naslednji spletni strani:
http://www.coe.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/126/ (datum pridobitve internetnega vira: 25. 11. 2008).
12 V Odboru je po en predstavnik iz vsake države pogodbenice Konvencije. Glede na to, da so Konvencijo ratificirale
vse države članice Sveta Evrope, šteje Odbor 47 članov. Član Odbora ni predstavnik države, ampak je v odboru kot
posameznik. Med osnovne kvalifikacije za članstvo kandidatov v omenjenem odboru sodijo predvsem neodvisnost,
nepristranskost, visoki moralni ugled ter znanje, sposobnosti in poklicne izkušnje osebe na področju človekovih pravic
oziroma na področjih, ki jih zajema Konvencija. Pri tem gre za to, da člani v Odboru delujejo kot posamezniki in
strokovnjaki, ne pa kot predstavniki države.
13 Priporočilo št. R (2006) 2 Odbora ministrov državam članicam o evropskih zaporskih pravilih iz leta 2006 je dostopno
na naslednji spletni strani: http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Prisons_and_alternatives/
(datum pridobitve internetnega vira: 25. 11. 2008).
14 Uredba je bila objavljena v Ur. l. EU L 200 , str. 1–19. Uredba je dostopna na naslednji spletni strani: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:200:0001:01:SL:HTML (datum pridobitve internetnega vira: 25. 11.
2008).
15 Direktiva o rasni enakopravnosti (Ur. l. EU L 180, 19. 7. 2000, str. 16–22). Direktiva je dostopna na naslednji spletni
strani:
http://www.antidiscrimination.etc-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/Projekte/laufend/ADTJ/Slovenia/
Zakonodaja/Direktiva_Sveta_2000-43-ES.doc (datum pridobitve internetnega vira: 27. 11. 2008).
16 Direktiva o enakopravnosti v zaposlovanju (Ur. l. EU L 303, 2. 12. 2000, str. 16–22). Direktiva je dostopna na
naslednji spletni strani: http://www.antidiscrimination.etc-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/Projekte/laufend/
ADTJ/Slovenia/Zakonodaja/Direktiva_Sveta_2000-78-ES.doc (datum pridobitve internetnega vira: 27. 11. 2008).
17 Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/1991). Ustava je dostopna na naslednji spletni strani: http://www.
uradni-list.si/_pdf/1991/Ur/u1991033.pdf (datum pridobitve internetnega vira: 26. 11. 2008).
18 Kazenski zakonik (KZ-1) (Ur. l. RS, št. 55/2008) je začel veljati 1. novembra 2008. Kazenski zakonik je dostopen
na naslednji spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200855&stevilka=2296 (datum pridobitve
internetnega vira: 26. 11. 2008).
19 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (uradno prečiščeno besedilo) (ZIKS-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 110/2006). Zakon
je dostopen na naslednji spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4665 (datum
pridobitve internetnega vira: 26. 11. 2008).
20 Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB4, Ur. l. RS, št. 32/2007). Zakon je dostopen
na naslednji spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/content?id=79609&part=&highlight=ZKP 4665 (datum pridobitve
internetnega vira: 26. 11. 2008).
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ISCOMET –
predstavitev
koordinatorja

Nosilec in koordinator projekta »Spoštovanje človekovih pravic in načela
nediskriminacije pri delu obmejne policije in pri izvajanju zapornih kazni
v Sloveniji« je ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije iz
Maribora, Slovenija.
Glavna področja delovanja in strokovnega zanimanja ISCOMET-a so:
• politični, institucionalni, etnični, kulturni in jezikovni vidiki
evropske integracije, tudi v kontekstu širjenja EU,
• skupna zunanja in varnostna politika EU in njeno izvrševanje v JV
Evropi in v Zakavkazju,
• čezmejno sodelovanje med državami EU na sedanjih ter bodočih
zunanjih mejah EU,
• regionalizem v okviru evropskih integracijskih procesov s poudarkom
na regionalnem sodelovanju Slovenije s sosednjimi državami,
• nacionalizem, rasizem, ksenofobija,
• diskriminacija na etnični in verski osnovi, človekove pravice in
zaščita manjšin ter drugih ranljivih socialnih skupin,
• zaščita in ohranjanje kulturne dediščine etničnih in verskih
skupin,
• preprečevanje in mirno reševanje medetničnih in medverskih
konfliktov ter urejanje razmer v postkonfliktnih situacijah,
• problematika urejanja statusa in pravic migrantov in azilantov ter
njihove integracije,
• status posameznika v mednarodnem pravu.
ISCOMET-Inštitut predstavlja tudi pravni in organizacijsko-administrativni
okvir za delovanje mednarodne nevladne organizacije z imenom ISCOMET
– International Scientific Conference Minorities for Europe of Tomorrow/
ISCOMET – Mednarodna znanstvena konferenca manjšine za jutrišnjo
Evropo (ISCOMET – MNO), ki je ena od oblik delovanja inštituta. Korenine
nastanka ISCOMET – MNO segajo v leto 1989, ko je skupina slovenskih
strokovnjakov, ob podpori Sveta Evrope, sklicala ustanovno konferenco,
na kateri so sprejeli njen prvi statut in program dela.
ISCOMET – MNO ima od leta 1992 posvetovalni status pri Svetu Evrope. Leta
1998 je postala ena od 35 nevladnih organizacij, ki imajo pravico vlagati
kolektivne pritožbe v primeru kršenja Evropske socialne listine. Danes je
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ISCOMET – MNO široka mednarodna organizacija, ki povezuje okoli 250
individualnih in kolektivnih članov, med katerimi so ugledni strokovnjaki,
profesorji, aktivisti in funkcionarji, ki prihajajo iz vseh evropskih in tudi
drugih držav. Druži jih njihova predanost ohranjanju mira, demokratičnemu
razvoju, zaščiti človekovih pravic, ohranjanju človekovega dostojanstva in
prijateljskemu sodelovanju med narodi, državami in regijami Evrope.
ISCOMET-Inštitut koordinira in izvaja različne mednarodne projekte,
organizira mednarodna znanstvena in strokovna srečanja, spodbuja
izmenjavo informacij, znanj in izkušenj, razvija raziskovalno delo ter
sodeluje s tistimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki si zastavljajo
podobne cilje.
V zadnjih letih je ISCOMET deloval kot koordinator naslednjih večjih
mednarodnih projektov:
• »Demokracija, človekove pravice in zaščita pripadnikov etničnih in
verskih manjšin v jugovzhodni Evropi (JVE)« (1999–2001). Projekt je
bil s sklepom Evropskega sveta uvrščen na prioritetno listo projektov,
ki so se nanašali na stabilnost, dobro sosedstvo in civilno družbo v
JVE (Royaumont proces). Projekt je vključeval vrsto aktivnosti, od
izvajanja terenskih raziskav, do izdelave študij, organiziranja delavnic
ter strokovnih in znanstvenih srečanj. Glavni rezultat projekta je
ustanovitev ISCOMET-mreže za demokracijo, človekove pravice,
zaščito manjšin, sodelovanje in razvoj v JVE, ki predstavlja stalno
platformo za izvajanje skupnih akcij različnih partnerjev iz JVE tudi
po zaključku trajanja projekta.
• »Mariborska pobuda – prispevek verskih skupnosti k pomiritvi,
spoštovanju različnosti, demokraciji, človekovim pravicam, zaščiti
manjšin, sodelovanju in stabilnosti v JVE« (2001 –). Različne aktivnosti
so do sedaj potekale v Srbiji, Črni gori, Romuniji, Sloveniji in Moldovi,
v prihodnosti so načrtovane aktivnosti tudi v Bolgariji in Makedoniji.
Projekt Mariborska pobuda je bil oblikovan na pobudo delovnega
omizja I Pakta za stabilnost JVE in zaupan ISCOMET-u v izvajanje,
glede na njegove prejšnje izkušnje. Glavni namen projekta je
organizirati dobro pripravljene in ciljno usmerjene diksusije na teme,
kjer lahko cerkve in verske skupnosti, glede na njihov velik vpliv na
razmišljanje in delovanje ljudi, pomembno vplivajo na uresničevanje
ciljev projekta, ki so bili zapisani že v naslovu projekta. V naših
dosedanjih aktivnostih smo uspeli za isto mizo zbrati predstavnike
vseh poglavitnih cerkva in verskih skupnosti, ki delujejo v JVE.
• Mednarodni projekt »Vzgoja in izobraževanje za borbo proti
diskriminaciji v Sloveniji« (2005–2007) je sofinancirala Evropska
komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve
in enake možnosti v okviru uradnega akcijskega programa EU za
borbo proti diskriminaciji. Program dela je obsegal aktivnosti za
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promoviranje implementacije antidiskriminacijskih pravnih norm
EU in za izgradnjo ukrepov za borbo proti diskriminaciji na različnih
področjih družbenega življenja v Sloveniji.
• ISCOMET je partnerska organizacija v Projektu TEMPUS JEP:
»Podiplomski študijski program o evropskih integracijah na univerzah
v Beogradu, Novem Sadu in Nišu v Srbiji (2005–2008). Projekt je
namenjen razvoju in uvajanju novega podiplomskega študijskega
programa o evropskih integracijah na tri pravne fakultete v Srbiji
(Beograd, Novi Sad, Niš).
• ISCOMET koordinira mednarodni projekt »Spoštovanje človekovega
dostojanstva in načela nediskriminacije pri delu mejne policije in
pri izvajanju zaporniške kazni – primer Slovenije« (2007–2008).
Projekt smo zasnovali na pobudo slovenske policije in uprave RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, z namenom pomagati tem strukturam
pri učinkovitem uvajanju evropskih standardov o človekovih pravicah
in nediskriminaciji v njihovo delo.
• Februarja 2008 je Evropska unija (EuropeAid) odobrila mednarodni
projekt »BRIDGE – spodbujanje vzajemnega razumevanja in
sodelovanja EU z Ukrajino, Belorusijo, Moldovo in Rusijo« (2008–
2012). Glavni namen projekta je izvajati različne aktivnosti s ciljem
promoviranja in širjenja informacij o mehanizmih sodelovanja
med Evropsko unijo in štirimi ciljnimi državami iz njene vzhodne
soseščine.
ISCOMET

posveča

posebno

pozornost

tudi

organizaciji

številnih

mednarodnih strokovnih srečanj, kot so znanstvene konference, sestanki,
okrogle mize, seminarji ipd.

Do leta 2008 je organiziral več kot 25

vseevropskih mednarodnih konferenc, ki so obravnavale splošne aktualne
družbenopolitične spremembe v Evropi. Med najbolj odmevnimi so bile
konference v Mariboru (1992 in 1995), Brnu (1993), Odesi (1997), Temišvaru
(2001), Kopenhagnu (1994 in 1998) in Sankt Petersburgu (2003).
ISCOMET-Inštitut razvija svojo lastno založniško dejavnost. Izdal je številne
znanstvene publikacije (Pravica do različnosti, 1999; Položaj posameznika
v mednarodnem pravu, 2003 idr.) ter zbornike in druge publikacije (Small
Nations and Ethnic Minorities in an Emerging Europe, 1992; Ohraniti sanje,
1997; Legal Position of Churches and Religious Communities in South –
Eastern Europe, 2004, Religion and Democracy in Moldova, – v angleščini
in romunščini, 2005, Diskriminacija na etnični in verski osnovi v Sloveniji,
2005, Ali vas obravnavajo enakopravno, ne glede na vašo narodnost ali
vero, – v osmih jezikih 2005, Vodnik po pravicah žrtev diskriminacije na
etnični in verski podlagi v Sloveniji, 2007, Zgodba o uspehu s priokusom
grenkobe – diskriminacija v Sloveniji, 2007, idr.). Od leta 1995 je ISCOMET
tudi soizdajatelj in založnik revije ˝Regional Contact˝, ki je namenjena
izmenjavi izkušenj in idej na področju regionalizma, čezmejnega
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sodelovanja, ohranjanja kulturne dediščine regij in etničnih skupin ter
varovanja manjšin v Evropi.
Kontakti:
ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije
H. Tomšiča 4, SI-2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 2 250 04 40, Faks: +386 2 250 04 41
E-pošta: iscomet@siol.net
www.iscomet.org

138  

KONZORCIJ IN
UPRAVLJANJE PROJEKTA
Člani konzorcija
ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije, Maribor, Slovenija
PIP – Pravo Informacije Pomoč, Maribor, Slovenija
ZARA – Zivilcourage und Anti-Rasssismus-Arbeit, Dunaj, Avstrija
I.G.E.S. – Istituto Internazionale di Alti Studi Giuridico Economici per lo
Sviluppo, Gorica, Italija
Istituto Euromediterraneo – Onlus, Trst, Italija
ECERS – Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije
Univerze v Mariboru, Slovenija
Koordinator
ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije, Maribor, Slovenija

VODENJE PROJEKTA
Koordinator
Prof. dr. Silvo Devetak, direktor, ISCOMET – Inštitut za etnične in
regionalne študije, Maribor, Slovenija
Mednarodni programski svet
Srečko Đurov
PIP – Pravo Informacije Pomoč, Maribor, Slovenija
Mag. Dieter Schindlauer
ZARA – Zivilcourage und Anti-Rasssismus-Arbeit, Dunaj, Avstrija
Prof. Gian Luigi Cecchini
I.G.E.S. – Istituto Internazionale di Alti Studi Giuridico Economici per lo
Sviluppo, Gorica, Italija
Lucio Gregoretti
Istituto Euromediterraneo – Onlus, Trst, Italija
Branko Novak
Policijska akademija, Ljubljana, Slovenija
Božidar Peteh
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Ljubljana,
Slovenija
Upravljanje projekta
Jasmina Klojčnik, uni. dipl. oec.
Mag. Franc Mlinar
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Zahvaljujemo se našim sponzorjem:
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