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POVZETEK

Človekovo življenje, njegova fizična in psihična celovitost ter dostojanstvo so vrednote, ki
so v hierarhiji človekovih pravic najvišje in so kot takšne zavarovane z Ustavo Republike
Slovenije in z drugimi mednarodnimi dokumenti. Pravica do življenja je vsekakor glavna
človekova pravica, od katere ni dovoljeno nobeno odstopanje, niti v izrednem stanju.
Osebna svoboda je ena od najpomembnejših in najstarejših osebnostnih človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, ki je zavarovana v mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah
in jo varuje tudi Ustava Republike Slovenije. Vsi pravni akti v celoti ne prepovedujejo
posegov v osebno svobodo, ampak omejujejo državne organe in posameznika pri teh
posegih. Poseg v pravico je možen na podlagi zakona v natančno določenih primerih in po
določenem postopku. Prav v navedene pravice posegajo policisti z uporabo prisilnih
sredstev. Njihova definiranost in načelna nedotakljivost sta pomembni za normativno
določanje (ne)dopustnosti represivnih posegov države. Zelo pomembna je pozitivna
dolžnost države, da učinkovito varuje temeljne pravice in da nepristransko razišče
morebitne neutemeljene posege represivnih državnih organov vanje.
Zakonodajni veji oblasti je v ustavi dana možnost, da z zakonom točno določi, kdaj je po
načelu sorazmernosti dopustno in potrebno nekomu omejiti osebno svobodo zato, da se
zavarujejo človekove pravice drugih ljudi in demokratična družbena skupnost. Namen tega
načela je zagotoviti posamezniku, da bodo človekove pravice omejene samo takrat, kadar
in kolikor je to nujno potrebno ter v najmanjšem obsegu. Osebna svoboda kot temeljna
družbena vrednost uživa tudi najvišje pravno varstvo.
Slovenska policija je postala vse bolj sodobna, celovita in učinkovita. Temelj za
preobrazbo so družbene spremembe v začetku devetdesetih let, ki se skozi tranzicijo
nadaljujejo tudi danes. Zakon o policiji, ki je prelomnica v razvoju, je Policijo
oblikoval kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in ji dal temelje
avtonomne, politično neodvisne in strokovne institucije. Na poti do naštetih ciljev je
doživljala različne pretrese, ki so bili posledica iskanja novih poti do sodobne
organiziranosti. Policija je v tem obdobju približevanja t. i. vladavini prava vse bolj
oblikovala in dopolnjevala pravne norme, ki dovoljujejo uporabo sile. To velja za uradno
nasilje, ki dovoljuje uporabo sile državnim uradnikom, in za preostanek možnosti uporabo
sile, ki dovoljuje (samo)obrambo vsem drugim ljudem. Danes je vprašanje sile in prisile
predvsem normativno vprašanje.
V doktorskem delu je prikazan odvzem prostosti oziroma omejevanje osebne svobode v
dokumentih človekovih pravic in ureditev odvzema prostosti v veljavni zakonodaji
Republike Slovenije. Pojem odvzem prostosti je zelo težko enoznačno opredeliti, saj imajo
pravni strokovnjaki v zvezi s tem različna mnenja oziroma stališča. Zato so obravnavane
tudi omejitve gibanja, ki z različno stopnjo intenzivnosti posegajo v osebno svobodo.
Doktorsko delo je poskus razjasnitve osnovnih pojmov na tem področju: kaj je odvzem
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prostosti, omejitev osebne svobode, uporaba policijskih pooblastil in prisilnih sredstev ter
kakšna je usklajenost Ustave in zakonov z mednarodnimi akti s področja varovanja
človekovih pravic. V slovenski zakonodaji se za različne ukrepe poseganja v osebno
svobodo uporabljajo enaki izrazi, kot na primer »zadržanje« v različnih zakonih. To še
povečuje negotovost pri organih pregona, ki se morajo v trenutku odločiti ali obstajajo
pogoji, ko smejo komu prostost omejiti ali ne.
Obravnavano področje je obsežno in v slovenski zakonodaji urejeno v številnih zakonih in
podzakonskih aktih. Zato skušam z doktorskim delom prikazati splošen pregled ureditve v
zakonodaji Republike Slovenije.
Namen doktorskega dela je predvsem prikazati, po katerih zakonih, pod kakšnimi pogoji in
kdo lahko odvzame prostost oziroma omeji osebno svobodo zaradi kaznivega dejanja ali
prekrška.
Številna teoretična in praktična vprašanja, ki se zastavljajo ob izvajanju policijskih
postopkov pri poseganju v osebno svobodo posameznika, so privedla k temu, da so
znanstveno obravnavana v doktorski nalogi, pri čemer so izpostavljene predvsem
naslednje ugotovitve:
•
•
•

V obstoječi normativni ureditvi je zagotovljeno, da se pri omejevanju osebne
svobode v policijskem pridržanju v zadostni meri upošteva načelo sorazmernosti.
Policisti v policijskih postopkih v zelo občutljivih in nevarnih situacijah pri uporabi
posameznih prisilnih sredstev odločajo po načelu sorazmernosti.
Nestrokovna policistova uporaba prisilnega sredstva fizične sile povzroči
nepotrebne telesne poškodbe kršiteljev in policistov.

Ključne besede: človekove pravice in temeljne svoboščine, sorazmernost, osebna
svoboda, policijska pooblastila, pridržanje, prisilna sredstva, fizična sila.
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SUMMARY

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS
Human life, its physical and psychological integrity, as well as dignity are values placed at
the top in the hierarchy of human rights and as such protected with the Constitution of
the Republic of Slovenia and other international documents. The right to live is, by no
means, the main human right, from which no deviation is allowed, nor in state of
emergency. Personal freedom is one of the most important and oldest human rights and
basic liberties protected in international documents on human rights, and as such by the
Constitution of the Republic of Slovenia. All legal acts, as a whole, do not prohibit
interventions into personal freedom, but restrict state bodies and individuals in executing
them. Intervening the right is – based on law − possible in individual, specifically defined
cases and following a determined procedure. Police officers intervene in these rights
through the use of means of constraint. Their definition and intangibility based on
principles are important for normative determination of (in)admissibility of repressive
interventions of the state. A positive duty of the state is very important in order to
effectively protect basic rights and to investigate impartially potential unjustified
interventions of repressive state bodies into them.
The constitution gives the possibility for legislative power to exactly define with the act,
when is by the principle of proportionality admissible and necessary to limit one's personal
freedom with the intention to protect human rights of other people and the democratic
social community. This principle aims at ensuring an individual to limit its human rights
only when and in as much this is inevitably necessary and will be executed in the smallest
extent possible. Personal freedom, as a fundamental social value, also enjoys the highest
legal protection.
The Slovenian police are getting more and more modernised, integral and effective. The
basis for its transformation is social changes at the beginning of the 90-ies that – through
the transition process – still keep going on. The Police Act, as a turning point in the
development, forms the police as an independent body within the Ministry of the Interior,
founding it as autonomous, politically independent, professional institution. On its way to
previously mentioned goals, the police have gone through all kinds of turmoil that were a
consequence of searching new ways to modern organisational structure. In this process of
approaching the so called rule of law, the police intensified forming and complementing
legal norms allowing the use of force. This applies to official violence that allows state
officials to use force, and to the possibilities of using force by all other citizens in cases of
(self)defence. Today, the question of force and constraint is mainly a normative question.
The following PhD work presents deprivation of liberty, namely restriction of personal
freedom in documents on human rights and the regulation of deprivation of liberty in
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legislation of the Republic of Slovenia in force. It is very difficult to define unitarily the
notion of »detention of liberty« since – with its regard – the law experts have very
different opinions or points of view. For this reason, also the restrictions of movement
which encroach upon personal freedom with their different level of intensity are also
discussed. The PhD thesis is an attempt to clarify basic notions in this area: what
detention of liberty is, the restriction of personal freedom, the use of police powers and
means of constraint, as well as the harmonisation status of the constitution and the acts
with international acts in the area of human rights protection. The Slovene legislation
uses the same expressions for different measures of intervening into personal freedom,
for example »detention« in various acts. This increases uncertainty with law enforcement
entities which have to decide in an instant whether the conditions are fulfilled to limit
one's freedom or not.
The treated area is an extensive one, in Slovene legislation regulated in numerous acts
and regulations. For this reason, the PhD thesis attempts to give a general overview of
regulation in the legislation of the Republic of Slovenia.
The aim of the PhD thesis is principally to show by which acts, under what conditions and
who can deprive a person from liberty or limit personal freedom due to criminal offence or
misdemeanor.
Many theoretical and practical questions posed at the execution of police procedures in
intervening into personal freedom of an individual are the reason for which they are
scientifically discussed in my work. In this context, the following findings are emphasised:
•
•

•

Normative regulation in force ensures that in limiting personal freedom in police
detention procedure the principle of proportionality is adequately considered;
In police procedures treating very vulnerable or dangerous situations police
officers decide based on the principle of proportionality on the use of individual
means of constraint;
Nonprofessional use of physical force as a coercive measure by a police officer
causes unnecessary body injuries to offenders and to police officers;

Key words: human rights and fundamental liberties, proportionality, personal freedom,
police powers, detention, means of constraint, physical force.
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1

UVOD

Slovenska policija je zavezana učinkovito opravljati naloge, ki so ji zaupane v demokratični
in pravni državi. Človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika so omejene s
pravicami drugih, naloga policije pa je učinkovito zagotavljati varovanje in spoštovanje teh
pravic in svoboščin. Opustitev dolžnostnega ukrepanja policistov v nasprotju z zaupanimi
nalogami in pooblastili ogroža varnost, ki jo ljudje od države in njenih organov utemeljeno
pričakujejo. Zato je nujno z nenehnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem usposabljati
policiste za težko in odgovorno delo, ki ga v imenu države opravljajo za njene prebivalce.
Seveda pa je policija vedno zavezana ravnati tako, da zaradi njenega posredovanja ne
nastane večja škoda, kot pa jo prinaša nevarnost zaradi katere uporabi svoja pooblastila.
Tako sme policija poseči v človekove pravice in temeljne svoboščine le zaradi dosega
zakonitega in legitimnega cilja ob strogem spoštovanju načela sorazmernosti.
Pri opravljanju uradnih nalog in izvajanju policijskih pooblastil policisti vsakodnevno
uporabljajo različna prisilna sredstva. Velikokrat so se v le nekaj sekundah prisiljeni
odločiti, kako ukrepati, da bo izvršitev uradne naloge zakonita in strokovna. Na žalost so
pri odločitvi o tem, katero prisilno sredstvo policije in kako ga uporabiti, da ne bo posledic
oziroma da bodo škodljive posledice za osebo najmanjše, hkrati pa izvršitev uradne
naloge še vedno uspešna, prepuščeni le sami sebi. To pomeni, da so pri sprejemu
zakonite odločitve pogosto odvisni od svoje intuicije, iznajdljivosti in znanja, ki so ga
prejeli med izobraževalnim procesom, vendar ta, kakršen pač že je, ne more predvideti
vseh situacij, v katerih se bodo policisti pri izvajanju del in nalog znašli. Takšen sistem žal
dopušča tudi možnost zlorab in prekoračitev uporabe policijskih pooblastil in prisilnih
sredstev policije, kar hkrati pomeni tudi grob poseg v posameznikove pravice in
svoboščine.
Policija mora v današnjem času vsakodnevno iskati nekakšno ravnovesje med represivo in
preventivo. Ker je ena izmed nosilk nacionalne varnosti, mora zagotavljati visoko stopnjo
notranje varnosti vsem prebivalcem, saj ščiti temeljne pravice in svoboščine, ustavno
ureditev, demokratični-politični sistem, notranjo varnost vsem prebivalcem Slovenije ter
druge ustavno-pravne vrednote. Tako temelji delovanje policije predvsem na spoštovanju
in uveljavljanju samega pravnega reda evropskih konvencij in priporočil, strokovnosti, pri
tem pa mora policija dosledno spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine.
Glede na to, da ima slovenska policija več prisilnih sredstev, sem za predmet obravnave in
preučevanja izbral le prevladujoča prisilna sredstva policije. Predstavil bom načelo
sorazmernosti v policijskih postopkih s poudarkom na policijskem pravu. Z doktorskim
delom se tako pridružujem teoretičnim in praktičnim primerjavam tematike ter analizam
tega načela, hkrati pa pričakujem, da bo kot pomoč v izobraževalnem procesu policistov in
bo pomagala odpraviti marsikatero vprašanje o tem, kdaj in kako uporabiti posamezna
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prisilna sredstva policije, s tem pa bo vplivala tudi na zakonitost, strokovnost, dostojnost
in humanost pri njihovem izvajanju.
Namen doktorskega dela je proučevanje obstoječih določil omejevanja osebne svobode,
pogojev in načinov dovoljenega omejevanja in oblik varstva osebne svobode ter
spoznavanje smisla, delovanja in katere pogoje je potrebno izpolniti, da lahko govorimo o
zadostitvi načelu sorazmernosti in njegovi uporabi v policijskem pridržanju in uporabi
prisilnih sredstev. Predmet raziskave je omejevanje osebne svobode in odvzem prostosti s
strani policistov v postopku o prekršku ali kaznivem dejanju.
Cilji raziskave:
•

Proučiti osnovne značilnosti, pojave, oblike in tudi zakonitosti vzrokov in povezav
posega v osebno svobodo med policijskim pooblastilom – policijsko pridržanje,
človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami ter potrebo po njihovi
učinkovitosti.

•

Raziskavo in oceno pravne ureditve področja izvajanja policijskih pooblastil.

•

Predstaviti in analizirati sedanjo ureditev in izvajanje prevladujočih prisilnih
sredstev policije v Republiki Sloveniji.

•

Presojo spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani policistov pri
izvajanju policijskih pooblastil pri omejevanju osebne svobode.

•

Prikazati primerjalno pravno ureditev uporabe fizične sile v Republiki Nemčiji,
Republiki Avstriji, Republiki Madžarski in Republiki Hrvaški.

•

S pomočjo analize uporabe posameznih prisilnih sredstev predlagati ustrezne
dopolnitve slovenske pravne ureditve.

•

Analiza pooblastil policije, ocena izvajanja pooblastil policije ter ustrezne strokovne
rešitve.

Skladno s cilji raziskave bom v doktorskem delu preverjal naslednje hipoteze:
•

V obstoječi normativni ureditvi je zagotovljeno, da se pri omejevanju osebne
svobode v policijskem pridržanju v zadostni meri upošteva načelo sorazmernosti.

•

Policisti v policijskih postopkih v zelo občutljivih in nevarnih situacijah pri uporabi
posameznih prisilnih sredstev odločajo po načelu sorazmernosti.
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•

Nestrokovna policistova uporaba prisilnega sredstva
nepotrebne telesne poškodbe kršiteljev in policistov.

fizične

sile

povzroči

Metode preučevanja v doktorskem delu temeljijo na uporabi pisnih virov, ki so pomembni
za preučevanje obravnavane tematike. V ta namen se upiram na pravne vire, na dostopno
literaturo domačih in tujih avtorjev, na dokumente, na različne strokovne članke ter
prispevke, objavljene na spletnih straneh. Na ta način je znanje, pridobljeno na
podiplomskem doktorskem študiju Fakultete za upravo, združeno z uporabo strokovne
literature ter izkušnjami, ki so bila pridobljena v osemnajstih letih službovanja v policiji.
Pomembno mesto ima tudi analiza statističnih podatkov, ki so vključeni v doktorsko delo,
ter študija primerov iz sodne prakse.
Pri izdelavi doktorskega dela so bile uporabljene sledeče metode, ki so ključne pri
potrjevanju oziroma zavrnitvi postavljenih hipotez:
• Metoda intervjuja
Metodo intervjuja ter neposrednega in posrednega opazovanja uporabljam predvsem pri
pravni ureditvi Republike Avstrije, Nemčije, Madžarske in Hrvaške v zvezi s prisilnim
sredstvom fizične sile.
• Metoda deskripcije
Na podlagi domače in tuje literature ter strokovnih člankov sem raziskal pomen pravnih
načel, zgodovinski razvoj načela sorazmernosti in njegove temeljne značilnosti.
• Primerjalna metoda
Z uporabo te metode bom prikazal in opredelil uporabo fizične sile v teoriji in v pravni
ureditvi v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem in Hrvaškem.
• Statistična metoda
Na podlagi te metode bom raziskal in ocenil uporabo ter posledice prevladujočih prisilnih
sredstev policije ter pridržanj v Republiki Sloveniji v letih od 2006 do 2010.
• Zgodovinska primerjalna metoda
S to metodo bom predstavil in preučil zgodovinski razvoj načela sorazmernosti.
• Metoda analize
Po tej metodi bom prikazal, analiziral in ocenil pravno podlago, predvsem zakonsko in
podzakonsko, za uporabo prisilnih sredstev policije v Republiki Sloveniji.
Metodološki pristop pri pisanju doktorskega dela vsekakor temelji na združitvi prakse in
teorije, saj samo na tak način lahko povežemo že pridobljeno znanje in izkušnje s teorijo
ter s tem pridemo do novih spoznanj.
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Kot policijski inšpektor sem zaposlen v Policijski akademiji, ki neposredno nudi pomoč
policistom pri pridržanju, zadržanju oseb in uporabi prisilnih sredstev. Tako lahko v
doktorskem delu obravnavano problematiko pojasnjujem tudi s pomočjo metode
neposrednega in posrednega opazovanja.
Ugotovitve, do katerih sem prišel na podlagi preučevanja primerjalne in nacionalne
ureditve pridržanja s študijo primera in neposrednim ter posrednim opazovanjem, z
metodo sinteze spoznanj, uporabljam za izdelavo predloga sistemske rešitve opisanega
problema v slovenskem pravnem prostoru.
Struktura je prilagojena namenu in cilju doktorskega dela, ki je razdeljeno na štirinajst
poglavij. V uvodnem delu podajam osnovne informacije o vsebini, namenu in ciljih,
delovne hipoteze, strukturo in uporabljene metode raziskovanja.
V drugem poglavju predstavljam definiranje temeljnih pojmov, ki so pomembni za
razumevanje obravnavane tematike.
Tretje poglavje je namenjeno opredelitvi ureditve človekovih pravic in temeljnih svoboščin
v ustavi Republike Slovenije. Predstavim zgodovinski razvoj človekovih pravic,
uresničevanje in omejevanje ter varstvo pravic.
Naslednje poglavje predstavlja policijo v demokratični družbi, kjer v podpoglavju opišem
pravno ureditev policije kot podsistem državne uprave v Republiki Sloveniji, pri čemer sem
predstavil njene naloge in organizacijo.
V petem poglavju sem opredelil pojem in pravno regulacijo policijskih pooblastil. Posebej
izčrpno sem preučil in opredelil temeljne pojme, kot so: policijsko pooblastilo, osnovna
načela za njihovo uporabo, etika ter zakonitost in strokovnost uporabe policijskih
pooblastil.
Šesto poglavje je namenjeno načelu sorazmernosti, kjer je predstavljena uporaba načela v
policijskih postopkih in praksa ustavnega sodišča Republike Slovenije ter sorazmernost v
konkretnih postopkih omejevanja osebne svobode.
Sedmo poglavje opredeljuje pravne omejitve osebne svobode v policijskem postopku po
različnih zakonih ter pravice oseb, ki jim je omejena osebna svoboda. Podrobneje so
obrazložene tudi ostale pravice, ki pripadajo osebi v času policijskega pridržanja. Analiziral
in prikazal sem število pridržanih oseb na območju Republike Slovenije, ki so bile
pridržane po Zakonu o policiji, Zakonu o prekrških in Zakonu o kazenskem postopku ter
zadržane po Zakonu o nadzoru državne meje v zadnjih petih letih.
V nadaljnjem poglavju sem preučil prevladujoča prisilna sredstva policije v Republiki
Sloveniji, opredelil njihovo zakonsko in podzakonsko ureditev, pogoje za uporabo
4

prevladujočih prisilnih sredstev policije ter raziskal naslednja prisilna sredstva policije, in
sicer: uporabo sredstev za vezanje in vklepanje, plinskega razpršilca, fizične sile in palice
ter uporaba plinskih in drugih sredstev za pasivizacijo. Prikazal sem primerjalno pravno
ureditev uporabe fizične sile v Republiki Nemčiji, Republiki Avstriji, Republiki Madžarski in
Republiki Hrvaški.
V devetem poglavju sem analiziral in prikazal skupno in posamično uporabo prisilnih
sredstev v policiji. Analiziral sem posledice uporabe posameznih prisilnih sredstev pri
policistih in kršiteljih ter starost policistov, ki so izvedli prisilno sredstvo v zadnjih petih
letih. Kazniva dejanja napadov na policiste s strani kršiteljev sem analiziral in prikazal za
obdobje od leta 2006 do 2010.
Deseto poglavje prikazuje povzetek enajstih primerov sodb pred Evropskim sodišče za
človekove pravice, kjer so evropski policisti kršili 2., 3. in 5. člen Evropske konvencije o
človekovih pravicah.
Naslednje poglavje predstavlja mednarodne standarde in odgovornosti policije pri
preiskovanju zlorab pooblastil.
Doktorsko delo zaključim s ključnimi ugotovitvami glede na postavljene hipoteze, ki jih
potrjujem ali zavržem ter prispevek k stroki in znanosti ter uporabnosti rezultatov. Na
koncu sledi še poglavje s seznamom uporabljene literature in virov.
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2

2.1

OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV

TEMELJNE PRAVICE IN SVOBOŠČINE

Za razumevanje strukture in značilnosti človekovih pravic je najprej potrebno pojasniti
pojma pravica in svoboščina. Človekove pravice so danes nepogrešljivi del vsake sodobne,
demokratične državne in mednarodne ureditve, s svojim razvojem pa so postale nekakšna
»uradna ideologija modernega sveta« (Cerar, 2002, str. 17).
Osrednja prvina pojma pravica1 je možnost, da pravni subjekt ravna na določen način. Ta
možnost je vsebovana v abstraktni in splošni pravni normi (abstraktno upravičenje). Pravo
dodeljuje takšna upravičenja zato, da subjekti v njihovem okviru zadovoljujejo
najrazličnejše lastne interese, če so in koliko so v skladu s funkcijo prava v konkretni
družbi. Možnost ravnanja, bodisi aktivnega (storitev) bodisi pasivnega (opustitev), je
pravno zavarovana2 (Pavčnik, 2007, str. 191).
Pojem svoboščina (svoboda) se za razliko od pojma pravica (ki se praviloma uporablja v
pravnem pomenu) običajno uporablja v filozofskem smislu, kjer pomeni moralno vrednoto
človekove neomejenosti in prostosti od podrejanja, izkoriščanja ipd.3 Pojem svoboščina se
uporablja v pravnem smislu, kadar je s tem mišljena posebna vrsta (pravne) pravice.
Svoboščina je v tem smislu na splošno svoboda od vseh omejitev, razen tistih, ki so
pravično oziroma razumno določene s pravom. Svoboščine, ki jih zagotavljajo, npr.
določbe demokratičnih ustav, ne označujejo le svobode od nepooblaščenih fizičnih
omejitev (»svoboda od«), temveč zajemajo tudi svobodo posameznika, da uživa in
uporablja svoje zmožnosti na vse pravno dopustne načine (»svoboda za«), npr. da se uči,
1

Nasprotna odslikava pravice je pravna dolžnost, ki ima naslednji dve temeljni prvini: obveznost
(dolžnost), da njen nosilec na določen način deluje in sankcijo, ki jo kot pravno posledico aktivira
druga stran pravnega razmerja (nosilec korelativne pravice), če obveznost ni bila izpolnjena.
Razlika med konkretno pravico in konkretno dolžnostjo je, da je v svoji voljni izbiri med aktivnim in
pasivnim odnosom do pravice njen nosilec v pravnem pogledu povsem svoboden, medtem ko
nosilec dolžnosti ni, saj mu, če svoje dolžnosti ne izpolni, grozi pravna sankcija (Cerar, 1997, str.
53-54).
2
Za opredelitev pojmov abstraktno upravičenje in interes glej Pavčnik, 2007, str. 191-192.
3
Večkrat pride do terminoloških nejasnosti med pojmoma pravica in svoboščina. Sleherna pravica
je kot pravni pojem izvedena iz neke svoboščine kot nepravne kategorije, ki ima svoje mesto v
filozofiji oziroma v tistih razsežnostih človekovega dojemanja, ki so bolj ponotranjena. Tako so
pravice glede na svoboščine sekundarne, tj. izvedene iz svoboščin oziroma so takšen izraz slednjih,
ki je prilagojen pravni vsebini (abstrakciji pravno relevantnih vidikov svoboščin oziroma svobode)
ter pravni obliki (pravnemu jeziku, formalizmu, sistematičnosti, racionalnosti itd.). Sledi, da je vse
(človekove) pravice mogoče izpeljati iz splošne zahteve po vsestranski človekovi svobodi
(osvoboditvi) ter nato iz njenih posameznih manifestacij, tj. svoboščin (npr. svoboda bivanja,
mišljenja, gibanja in ustvarjanja), ki so v bistvu pravna oblika svoboščin (Cerar, 1996, str. 56).
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vzgaja otroke, časti boga v skladu z lastno vestjo, živi in dela, kjer si sam izbere itd.
(Cerar, 1997, str. 55-57).
Narava človekovih pravic je bipolarna, vsaka pravica namreč posamezniku ne omogoča le
vrednostno in razvojno pozitivno (konstruktivno), marveč tudi negativno (destruktivno)
mišljenje in ravnanje (npr. svoboda mišljenja prinaša tudi izražanje negativnih misli, jeze,
sovraštva ipd.). Doktrina in praksa človekovih pravic sicer takšne negativne odklone v
določeni meri omejujeta in preprečujeta, vendar pa jih vsaj v svojem izhodišču ne
onemogočata, saj se ob zametku uveljavljanja določene pravice in svoboščine pogosto ne
more predvideti njenih negativnih posledic. Drugi vidik bipolarnosti človekovih pravic pa se
skriva v sami relativnosti vrednot oziroma dobrin, ki jih te pravice zagotavljajo oziroma
varujejo. Npr. razlike med bogatimi in revnimi se odražajo v številnih sferah družbenega
življenja, kot so dostop do šolanja ali do družbenega vpliva (Cerar, 2002, str. 23-24). V
razmerju do države so človekove pravice: (a) negativne, ko oseba ne pričakuje, da bo
država zanj storila nekaj pozitivnega, ampak lahko zahteva, da se vzdrži določenih dejanj
(npr. da ga ne zapre, muči, cenzurira, neupravičeno zaslišuje, zasleduje); (b) pozitivne
pravice pa so tiste, na osnovi katerih oseba pričakuje in zahteva, da država izpolni neko
svojo dolžnost tako, da mu nudi določene usluge ali dobrine, npr. zdravstveno varstvo,
šolanje otrok (Jambrek, 1988, str. 40).
Človekove pravice so danes bistveni sestavni del skoraj vsake ustavne ureditve, ki
uveljavlja sodobni koncept (zahodnega tipa) demokracije. Nekatere t.i. klasične človekove
pravice tvorijo skupno demokratično jedro, ki je prisotno v vseh demokracijah, ki jih
priznava moderni zahodni svet. To skupno jedro je odraz ideologije političnega
liberalizma, ki se kaže predvsem v zagotavljanju temeljnih liberalnih (osebnih, političnih in
nekaterih ekonomskih) pravic posameznikov. Klasične liberalne pravice (npr. pravica do
življenja, dostojanstva oziroma osebne integritete, zasebne lastnine, svobode misli in
izražanja, veroizpovedi, gibanja, združevanja) niso zgolj v funkciji varstva temeljnih dobrin
posameznika, ampak so prav tako v funkciji legitimiranja demokratične državne oblasti in
v funkciji tržnega (kompetitivnega) gospodarstva. Ta temeljni liberalni vzorec se z
nacionalnih ureditev prenaša tudi na mednarodno (pravno oziroma konvencijsko) ureditev
človekovih pravic, ki nato povratno vpliva na demokratične državne ureditve (Cerar, 2002,
str. 25-26).4
Poznamo več različnih doktrin »nastanka« človekovih pravic, med katerimi prevladujeta
predvsem naslednji dve (Cerar, 2002, str. 18). V skladu s prevladujočo ali klasično
4

Takšnega vpliva pa mednarodna ureditev človekovih pravic nima v nedemokratičnih okoljih (npr.
v avtoritarnih ali totalitarnih državnih ureditvah oziroma ureditvah, ki temeljijo na tradicionalnem ali
religioznem izročilu). V teh ureditvah nimajo širšega razumevanja za človekove pravice in ustreznih
političnih državnih, ekonomskih in drugih institucij, ki bi bile v zadostni meri prilagojene
praktičnemu zagotavljanju teh pravic. V državah, kjer ni uveljavljena pravna država, ostajajo
formalne zaveze političnih elit človekovim pravicam tako le »mrtve črke na papirju« (Cerar, 2002,
26-27).
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doktrino človekovih pravic naj bi človekove pravice in svoboščine vsak posamezen človek
avtomatično pridobil že s svojim nastankom (največkrat je tu mišljeno rojstvo človeka,
nekateri pa nastanek človeka vidijo v trenutku njegovega spočetja). Tako pripadajo
človekove pravice slehernemu človeku, naloga države pa je, da mu te pravice prizna in
ustrezno zavaruje. Sledi, da so človekove pravice univerzalne ter neodvisne od
konkretnega družbenega časa in prostora, kajti v svojem jedru so prisotne v vsakem
človeškem okolju in zgodovinskem trenutku. Glede na drugo doktrino so človekove pravice
zgodovinsko pogojene in izrazito dinamičen pojav, kar pomeni, da so se kot (filozofska)
ideja pojavile šele v novem veku ter se kot takšne razvijajo in spreminjajo glede na
različne časovne in družbene determinante. Takšni pogledi pogosto zanikajo univerzalnost
človekovih pravic ter poudarjajo njihovo kulturno, politično, ekonomsko in drugačno
pogojenost.
V filozofski, pravni in politični doktrini se človekovim pravicam pripisujejo naslednje
lastnosti (Cerar 2002, str. 20-21).5
• Temeljnost: človekove pravice so temelj vsem ostalim pravicam.
• Splošnost oz. univerzalnost: človekove pravice pripadajo vsem ljudem in o njih
odloča v elementarnem obsegu in pod pogojem svobodne odločitve posameznikov
obči konsenz.
• Vezanost na človeka: človekove pravice pripadajo človeku že po naravi kot
posamezniku.
• Neodtujljivost: človekove pravice so eksistenčno povezane s človekom, zato jih ni
mogoče odtujiti.
• Absolutnost: pomeni, da imajo človekove pravice kot celota vseobsežno
eksistenco, na eni strani pa to pomeni njihovo veljavo erga omnes, človekove
pravice v svoji posamični eksistenci niso absolutne.
• Deklarativna narava artikulacije: ker so človekove pravice dane človeku že po
naravi, jih je mogoče pravno le drugače deklarirati in ne konstituirati.
• Moralnost: izvor človekovih pravic je v sferi človekove naravnosti.
• Politična narava: vsaka človekova pravica ima svojo politično težo, saj v korist
posameznika omejuje politično oblast oz. se uresničuje v okviru politično
konsistuirane družbe.
• Pravnost: za učinkovito zagotavljanje človekovih pravic v družbi morajo biti te
pravice pravno določene in zavarovane.

5

Zahodna demokratična družba izhaja iz navedenih lastnosti človekovih pravic, na katerih
utemeljuje svojo ureditev. Različne tradicionalne (npr. rodovne in plemenske) ter religiozne
(islamska, hinduistična itd.) skupnosti in družbe pa že v osnovi zavračajo idejo in doktrino
človekovih pravic, saj menijo, da gre za enostransko pojmovanje, ki izpostavlja posameznika
(individualizem, antropocentrizem) in njegovo materialno eksistenco (materializem) ter zanemarja
globlje duhovne (božje) temelje in zakonitosti človeškega bivanja, ki človeku nalagajo predvsem
dolžnosti do sebe in do drugih posameznikov ter do družbe in sveta kot celote (Cerar, 2002, 21).
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Klasifikacije človekovih pravic služijo različnim namenom: v teoretičnem pogledu
predvsem opozarjajo na razlike v vrstah dobrin, ki so varovane s pomočjo človekovih
pravic ter posledično na raznolikost med posameznimi vrstami teh pravic, v praktičnem
pogledu pa so klasifikacije človekovih pravic uporaben nomotehnični okvir, kar je
pomembno pri ustreznem razvrščanju pravic v kontekstu določenega pravnega akta (npr.
mednarodne konvencije, ustave, zakona) in pri izbiri kriterijev za ločeno pravno urejanje
različnih pravic (npr. političnih, ekonomskih, socialnih pravic ali pa pravic invalidov, otrok,
delavcev, tujcev).
Vse navedene lastnosti človekovih pravic so v človeškem pogledu lahko subjektivne in
relativne. Relativna vrednost nas v okviru človeškega sveta opozarja na relativnost
človekovih pravic. To pomeni, da te pravice niso univerzalne, samoumevne, dane pa so že
po sami naravi. Človekove pravice so dandanes sestavni del ustavne ureditve, ki uveljavlja
sodobni koncept demokracije (zahodnega tipa). Kljub raznolikosti institucij, postopkov in
drugih značilnosti sodobnih demokratičnih držav tvorijo človekove pravice skupno
demokratično jedro, ki je prisotno v vseh demokracijah, ki jih priznava zahodni svet. To
jedro je odraz ideologije političnega liberalizma, ki se kaže v zagotavljanju temeljnih
liberalnih pravic posameznikov. Ustave posameznih demokratičnih držav vsebujejo več ali
manj socialnih, kulturnih in drugih temeljnih človekovih pravic, ki vplivajo na značilnost
ustavnih ureditev, pravice pa ne zaznamujejo ustavne ureditve. V takšnem pogledu so
človekove pravice za obstoj demokratične ureditve v obsegu skupnega jedra dejansko
nepogrešljive. Klasične liberalne pravice, kot so pravice do življenja, dostojanstva oz.
osebne integritete, zasebne lastnine, svobode misli … niso v funkciji varstva temeljnih
dobrin posameznika, ampak so v funkciji legitimiranja demokratične državne oblasti in v
funkciji tržnega gospodarstva.
V mednarodnem pravu imajo človekove pravice dve posebni značilnosti (Türk,
2007, str. 139):
• Drugače od pravic, ki si jih države priznavajo vzajemno, so človekove pravice
sprejete (v mednarodnih pogodbah) v korist ljudi, torej »tretjih«. Obveznosti, ki jih
države sprejmejo na področju človekovih pravic, tako niso predmet vzajemnosti v
njihovih medsebojnih odnosih: pravic v določeni državi ni dopustno omejevati
zato, ker je do omejitev prišlo v neki drugi državi, ki je stranka iste pogodbe o
zaščiti človekovih pravic.
•

Človekove pravice so izraz človekove integritete in dostojanstva in jih država ne
more preprosto odpraviti. V določenih primerih in pod pogoji, ki so predvideni z
mednarodnimi pogodbami, sme država nekatere med njimi derogirati (npr.
svobodo gibanja), določenih mednarodnopravno zavarovanih človekovih pravic
(npr. pravice ne biti izpostavljen mučenju) pa ne sme derogirati niti v situacijah, ko
je ogrožen obstoj države.

Mednarodnopravno urejanje človekovih pravic je omejilo državno suverenost: država ne
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sme posegati v določene temeljne pravice ljudi, ne lastnih državljanov ne tujcev.
Človekove pravice mora spoštovati tako v razmerju do drugih držav, kot na območju pod
lastno suverenostjo. Vprašanj človekovih pravic tudi ne more obravnavati kot zadevo v
izključni notranji pristojnosti. Večina pravnih razmerij, v katera vstopajo ljudje, pa je še
vedno predmet suverenosti države (urejanje vprašanj državljanstva, upravnega položaja,
civilnih razmerij, kazenskopravne odgovornosti ipd.). Suverene države so še vedno
poglavitni subjekti mednarodnega prava. Četudi mednarodno pravo določa zelo
pomembne človekove pravice neposredno in četudi so posamezniku na voljo postopki za
uveljavljanje teh pravic na mednarodni ravni je treba upoštevati, da je posameznikov
pravni položaj večinoma urejen v notranjem pravu njegove države, medtem ko so na
mednarodni ravni države tisti subjekti, ki določajo obseg mednarodnopravne zaščite
človekovih pravic in načine za njihovo uveljavljanje. Človek kot posameznik namreč ni
subjekt mednarodnega prava (Türk, 2007, str. 139-140).

2.2

POLICIJSKA POOBLASTILA

Policija ima z zakonom predpisane naloge. Za izvajanje predpisanih nalog pa potrebuje
zakonsko določena pooblastila, ki so ji dana kot orodje, da lahko opravi določene naloge.
Pogoje za uporabo policijskih pooblastil, v katerih sme policist poseči v konkretno
človekovo svoboščino ali pravico, predpisuje le zakonski akt - Zakon o policiji. V
podzakonskem aktu, Pravilnik o policijskih pooblastilih, je opredeljen le način oz. postopek
izvajanja posamičnega policijskega pooblastila.
Policija ima določene (posebne) pravice, ki jih »navadni« državljani nimajo. Pojem
policijsko pooblastilo je definirano v Pravilniku o policijskih pooblastilih. Policijska
pooblastila so z zakonom določeni ukrepi, ki policistom omogočajo opravljanje nalog (2.
člen Pravilnika o policijskih pooblastilih). Zakon o policiji pojma pooblastilo ne razčlenjuje.
Večina policijskih pooblastil je uzakonjenih v naslednjih zakonih: Zakonu o policiji, Zakonu
o kazenskem postopku, Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o motornih vozilih,
Zakonu o cestah, Zakonu o voznikih, Zakonu o prekrških, Zakonu o nadzoru državne meje
in Zakonu o tujcih.
Pooblastila policije so neke vrste »posebne pravice«, kar kaže tudi dejstvo, da so dana
samo policiji, ne pa tudi drugim organom in organizacijam ter posameznikom. Ti bi z
uporabo teh sredstev večinoma kršili zakonodajo, medtem ko so policiji s tem
zagotovljena osnovna sredstva za delo.
Pri tem ne gre samo za pravice, ampak tudi za dolžnosti. To pomeni, da pripadniki policije
običajno nimajo pravice odločati o tem, ali bodo posamezno pooblastilo uporabili, saj
zakonodajalec zahteva, da jih morajo uporabiti, če so za to podani ustrezni pogoji.

10

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje pooblastilo kot pravico, da kdo uradno
veljavno opravi, opravlja kako pravno dejanje.
Posamezno pooblastilo se izvede samo ob pogojih, določenih v zakonu in na način, ki ga
določa zakon, pravilnik ali drugi predpis, ki določa policijska pooblastila. Pri tem je
potrebno spoštovati in varovati človekovo dostojanstvo, pravice in temeljne svoboščine,
zagotovljene z ustavo, zakoni in drugimi predpisi. Pri izvajanju pooblastil ne sme biti nihče
podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju.

2.3

NAČELO SORAZMERNOSTI

Država je dolžna varovati in zagotavljati človekove pravice in temeljne svoboščine v
skladu z mednarodnim pravom človekovih pravic ter z ustavo. Ima možnost, da v
določenih primerih lahko poseže vanje, pri čemer so njeni organi vezani na temeljna
načela pravne države. Med te sodita načeli vezanosti na zakon in splošno načelo
sorazmernosti, ki je z uveljavitvijo ustavnih načel svobodnega demokratičnega reda in
pravne države in z odločitvami Ustavnega sodišča Republike Slovenije dobilo ustavni rang
splošnega ustavnega načela, ki zavezuje vse državne organe in nosilce javnih pooblastil.
Izhaja iz 2. člena ustave, ki določa, da je Slovenija pravna in socialna država. Navedeno
načelo postavlja državni oblasti meje pri omejevanju oziroma posegih v človekove pravice.
Ustava prepušča zakonodajni veji oblasti, da lahko z zakonom vnaprej predvidi, kdaj je po
načelu sorazmernosti dopustno in potrebno nekomu omejiti pravico zato, da se zavarujejo
človekove pravice drugih ljudi in demokratična družbena skupnost. Namen tega načela je
posamezniku zagotoviti, da bodo človekove pravice omejene samo, kadar in kolikor je to
nujno potrebno ali morda da ne gre za prekomeren poseg. Presoja se opravi na podlagi
treh kriterijev: nujnosti, primernosti in teže njegovih posledic (Čebulj, 2004, str. 3).
Načelo sorazmernosti je instrument, ki ne predstavlja in ne ščiti neodvisne vrednote, je pa
to vsekakor sredstvo za zaščito že priznanih pravic ali interesov ter je hkrati sredstvo za
nujno potrebno tehtanje takšnih interesov in pravic v situacijah, v katerih je njihovo
istočasno in celostno uresničevanje nemogoče, saj se mora vsaka od pravic oziroma vsak
interes v določeni meri omejiti (Taskovska, 2000, str. 66).

2.4

OSEBNA SVOBODA

Osebna svoboda je duhovna in telesna svoboda, ki jo ima človek v določenem družbenem
redu. Svoboda je stanje, ko komu kdo s silo, prisilo ne omejuje gibanja; stanje, ko kakšna
dejavnost ni omejena s posebnimi predpisi, pravicami koga; stanje, ko človek ravna,
presoja po svojem spoznanju, potrebah in ne v skladu s splošnimi pravili, zlasti moralnimi;
stanje, ki lahko izbira, se odloča po lastni volji oziroma je izraz volje, odločitve osebka
samega (SSKJ, 1994, str. 290-342). Svoboda, prostost, neodvisnost, sposobnost za
samoopredelitev, odsotnost zunanje sile in usodnih situacij so možnosti delovati tako, kot
želimo (svobodna volja) (Leksikon, 1976, str. 949).
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Osebna svoboda spada med pravice negativnega statusa, med katere štejemo vse tiste
pravice, ki preprečujejo protipravne posege državnih organov v temeljne vrednote
posameznika oziroma jih običajno označujejo kot svoboščine (Kocjančič, 1998, str. 111). V
razmerju do države so torej te pravice negativne: oseba ne pričakuje, da bo država zanj
storila nekaj pozitivnega, ampak lahko zahteva: da se vzdrži določenih dejanj, da ga ne
zapre, muči, cenzurira, neupravičeno zaslišuje, zasleduje ipd. Pozitivne so tiste pravice, na
osnovi katerih državljan pričakuje in zahteva, da država izpolni neko svojo dolžnost s tem,
da mu nudi določene dobrine ali usluge, npr. zdravstveno varstvo, osnovno šolanje itn.
(Jambrek, 1988, str. 40).
Prepoved v osebno svobodo ni absolutnega pomena, kajti država ima v skladu z
mednarodnim pravom človekovih pravic ter z ustavo možnost, da v določenih primerih
lahko poseže v to pravico, pri čemer so njeni organi vezani na temeljna načela pravne
države, med katere v prvi vrsti sodita načeli vezanosti na pravo (zakon) in sorazmernosti.
V kazensko pravni teoriji je znan latinski izrek: "Nullum crimen, nulla sine lege praevia",
kar pomeni, da morata imeti vsako dejanje in kazen za to dejanje zakonsko podlago.
Načelo sorazmernosti najlažje prikažemo z latinskim izrekom "Minus malum permittur, ut
evitetur maius!" To pomeni, da se dovoljuje manjše zlo, da bi se preprečilo večje. Vsa ta
načela vsebuje tudi naša ustava kot ustanovitveni akt in temeljni vir prava v državi.
Ustava v 19. členu, v katerem so določena temeljna jamstva osebne svobode, določa, da
se ne sme nikomur vzeti prostosti, razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
Torej s tako imenovanim zakonskim pridržkom prepušča ustava zakonodajni veji oblasti,
da lahko z zakonom vnaprej predvidi, kdaj je po načelu sorazmernosti dopustno in
potrebno nekomu omejiti svobodo zato, da se zavarujejo človekove pravice drugih ljudi in
demokratična družbena skupnost. Ta merila so skoraj v enaki obliki določena v
mednarodnem pravu človekovih pravic, pri čemer je za nas posebej pomembna KČP.
Veljavna zakonodaja republike Slovenije torej v skladu z ustavo predpisuje različne načine
omejitve osebne svobode, ki z različno intenzivnostjo posegajo v človekovo integriteto, in
sicer pridržanje in zadržanje, ki jih bom predstavil v nadaljevanju.
Osebna svoboda je samostojna subjektivna pravica. Omejitev ali odvzem osebne svobode
je hud poseg v človekovo osebnost, zato ima omejevanje samovoljnih posegov oblasti že
dolgo zgodovino. Razvoj človekovih pravic in temeljnih svoboščin sega daleč nazaj v
zgodovino človeške družbe. Sama ideja o pravici do osebne svobode je bila prisotna v
religijah in filozofskih teorijah, vendar so nastali pogoji za razvoj individualističnega
pojmovanja pravic in svoboščin šele ob prehodu iz srednjega v novi vek.
V srednjem veku je šel razvoj predvsem v smeri omejevanja absolutne oblasti monarha.
Dokumenti, ki so nastali v srednjem veku, niso zagotavljali enakih pravic vsem ljudem,
ampak le plemstvu. Tako je Magna Carta Libertatum iz leta 1215 v 39. točki določala
»Svobodnjak ne bo odveden, zaprt ali pregnan s posesti, izobčen, izgnan ali kako drugače
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uničen: prav tako ne bodo šli nadenj in ne bomo nikogar poslali nadenj, razen po zakoniti
sodbi njemu enakovrednih mož ali po pravu dežele« (Zupančič et al, 2000, str. 15).
Na temo varstva osebne svobode je bilo že v Habeas Corpus Actu iz leta 1679 zavzeto
stališče, da kralj nima pravice nikomur odvzeti osebne svobode brez pooblastila sodnika.
Pojmovanje, po katerem je nosilec človekovih pravic človek kot posameznik, je prevladalo
po politični zmagi meščanstva. Dandanes so človekove pravice in temeljne svoboščine,
med katere spada tudi pravica do osebne svobode, izhodišče ustav v pravnih državah.
V pravico do osebne svobode je mogoče posegati le na podlagi zakona. Mednarodni akti
in ustava varujejo posameznika pred posegi policijskih in sodnih organov, kakor tudi pred
drugimi oblikami odvzema osebne svobode (prisilno zdravljenje v zdravstveni ustanovi,
omejevanje svobode gibanja v primerih nalezljivih bolezni), ki jih izvaja upravna oblast.
Prav tako tudi niso dovoljeni prisilni posegi zasebnih pravnih oseb in ukrepi fizičnih oseb.
Glede na intenzivnost posegov v osebno svobodo ločimo odvzem svobode in njeno
omejevanje. »Odvzem prostosti pomeni vsestransko omejitev svobode, kar je
najintenzivnejša oblika omejevanja svobode. Odvzem prostosti je tako ravnanje
državnega organa, ko se nekoga proti njegovi volji pridrži v določenem omejenem
prostoru« (Šinkovec, 1997, str. 96).
Da govorimo o odvzemu prostosti, morata biti izpolnjena dva pogoja: prostorska omejitev
gibanja in zadrževanje osebe proti njeni volji. Pri prostorski omejitvi gibanja je
pomembno, da državni organ nekoga ovira, da bi zapustil določen prostor. Pri tem ni
pomembno, s kakšnimi sredstvi je dosežen ta učinek. Oseba je lahko zaprta in zaklenjena.
Za njeno omejevanje se lahko uporabijo prisilna sredstva. Omejevanje je lahko doseženo
s psihično prisilo, npr. z grožnjo, kakšna kazen ali posledica bo sledila, če določen prostor
zapusti. Velikost prostora pri prostorski omejitvi gibanja ni pomembna. Lahko gre za
izolirano celico, prostor za pridržanje, sobo, stavbo, kompleks stavb ali ograjeno taborišče.
Pomembno je, da je prostor nekako zaprt.
Da je izpolnjen pogoj zadrževanja osebe proti njeni volji, je pomembna »naravna volja«
osebe, da ta prostor zapusti oziroma da se ji prostosti ne omejuje. Pri izražanju »naravne
volje« ni odločilna poslovna sposobnost. Naravno voljo lahko izražajo polnoletne, kakor
tudi mladoletne in duševno prizadete osebe. Bistveno je, da je oseba, ki jo je izrazila,
sposobna ustrezno izjaviti svojo voljo in razumeti pomen dane izjave. V primeru
mladoletnikov in duševno prizadetih se običajno upošteva volja staršev oziroma skrbnikov,
saj ti izjavljajo voljo v imenu otroka ali oskrbovanca. V primeru soglasja staršev ali
skrbnika ne gre za odvzem prostosti, saj manjka element prisile. Kadar je nekdo na
zdravljenju v zaprtem zavodu in s tem soglaša, ne gre za odvzem prostosti. Če pa taka
oseba naknadno zahteva odpust in se ji ne ugodi ter se jo v zavodu zadržuje proti njeni
volji, gre za odvzem prostosti.
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V 3. odst. 4. člena Zakona o kazenskem postopku je podana definicija odvzema prostosti,
da se za odvzem prostosti osumljencu šteje vsaka omejitev prostosti, ki pomeni prisilno
zadržanje. V primerjavi s predhodno definicijo, da je odvzem prostosti takšno ravnanje
državnega organa, da se nekoga proti njegovi volji pridrži v določenem omejenem
prostoru, manjka tej določbi Zakona o kazenskem postopku določilo, da se le-ta izvaja na
omejenem prostoru. Prav tako pa po tem zakonu ni potrebno, da je oseba pridržana,
ampak je dovolj, da se ji prostost omejuje. 4. člen Zakona o kazenskem postopku torej
opredeljuje kot odvzem prostosti vse omejitve gibanja. Zakon o kazenskem postopku
ureja postopek na področju kaznivih dejanj in opredeljuje, kaj se šteje za odvzem
prostosti osumljencu. Po tem zakonu je osumljenec tisti, zoper katerega se vodi
predkazenski postopek. Glede na to, da Zakon o kazenskem postopku ureja postopek v
zvezi s kaznivimi dejanji, lahko sklepamo, da se definicija 4. člena nanaša na odvzem
prostosti tistemu, ki je osumljen kaznivega dejanja, ne pa omejevanje osebne svobode
drugim osebam, npr. pričam ali osebam, ki bi lahko dale podatke o kaznivem dejanju.
Prav tako lahko sklepamo, da se ta definicija nanaša na odvzem prostosti storilcu prekrška
ali na druge oblike omejevanja osebne svobode.
V »temeljnih načelih« za varstvo vseh oseb, ki so kakorkoli priprte ali zaprte, je odvzem
prostosti najširša opredelitev kršitve svobode gibanja. Vključuje pridržanje mladoletnih,
duševno bolnih oseb, zasvojencev z alkoholom ali mamili in klatežev ter se razširja na
primere, ko tak odvzem povzročijo zasebne osebe, pa tudi javni uradniki (Rover, 2002,
str. 220).
Po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije stori protipraven odvzem prostosti, kdor koga
protipravno zapre, ima zaprtega ali mu kako drugače omeji svobodo gibanja. Storilec tega
kaznivega dejanja je lahko vsakdo. Če ga stori uradna oseba z zlorabo svojega položaja ali
svojih pravic, se lahko kaznuje z zaporom do treh let in gre v tem primeru za hujšo obliko.
Kazniv je tudi sam poskus. Kvalificirana oblika kaznivega dejanja pa je, če kdo komu
vzame prostost za več kot teden dni ali na grozovit način (KZ RS, 133. člen).
»Storilec mora pri storitvi tega kaznivega dejanja ravnati naklepno, pri čemer se mora
zavedati tudi protipravnosti odvzemanja prostosti.« (Deisinger, 2002, str. 107)
Odvzem prostosti ali drugačna omejitev svobode gibanja je kazniva le tedaj, če je
protipravna. Protipravnost ni podana pri odvzemu prostosti osebe, ki je zalotena pri
storitvi kaznivega dejanja, pri odreditvi pripora ali pri odvzemu prostosti duševnemu
bolniku, nevarnemu za okolico. Če kdorkoli koga zapre in za to nima pooblastila, je
podana protipravnost. Za uradne osebe je podana protipravnost tedaj, ko zlorabijo svoj
položaj. To pomeni, da svoje pravice izrabijo drugače, kot so opredeljene v zakonih, ali pa
da meje teh pravic prestopijo.
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Pravni dokumenti in jezikovna pravila poznajo in uporabljajo različne termine, s katerimi
prav tako označujemo različne oblike posegov v osebno svobodo: omejitev svobode
gibanja, odvzem prostosti, prijetje, aretacija, pridržanje, pripor, zapor, zadržanje.
V zakonodaji Republike Slovenije so določene še druge oblike omejevanja osebne
svobode, ki jih glede na to, da gre za zadrževanje osebe na določenem kraju proti njeni
volji, lahko štejemo za odvzem prostosti. Ločimo jih lahko po intenzivnosti poseganja v
človekovo svobodo, po namenu in po trajanju posega.
•

•

•

•

•

•

Prijetje je uradno opravilo policista, s katerim začasno omeji gibanje določeni osebi z
namenom, da jo privede, pridrži ali opravi kakšno drugo dejanje, določeno z zakonom.
Določeno je v Zakonu o policiji.
Aretacija je pojem, ki ga slovenska zakonodaja formalno ne pozna. Kot sinonim za
utemeljen odvzem prostosti ga uporablja v svojih odločbah Ustavno sodišče Republike
Slovenije. Uporablja ga zakonodaja drugih držav. V delu »Dokumenti človekovih pravic
z uvodnimi pojasnili« (Cerar et al. 2002) je v prevodu Mednarodnega pakta o
državljanskih in političnih pravicah uporabljena beseda »aretacija«, za razliko od
besede »prijetje«, ki jo v prevodih Mednarodnega pakta uporabljajo v delu »Ustavno
kazensko procesno pravo« (Zupančič et al. 2000). Še najbolj bi izraz aretacija ustrezal
policijskemu odvzemu prostosti iz 157. člena Zakona o kazenskem postopku.
Privedba je uradno opravilo policista, katerega namen je, privesti določeno osebo v
uradne policijske prostore, v uradne prostore drugega organa ali na določeno mesto.
Privedba je določena v Zakonu o kazenskem postopku, Zakonu o prekrških in Zakonu
o policiji. Pristojnost za izdajanje odredbe imajo tudi državni organi po drugih zakonih,
a izvajalec je policija.
Pridržanje je ukrep, katerega namen je onemogočiti storilcem nadaljnja kazniva
ravnanja ali omogočiti nadaljnja procesna dejanja v postopku o prekršku oziroma v
kazenskem postopku. Ukrep je predpisan v Zakonu o kazenskem postopku, Zakonu o
prekrških in v Zakonu o policiji.
Pripor je dalj časa trajajoč ukrep omejitve osebne svobode, ki se lahko odredi samo v
kazenskem postopku. Odreja ga sodišče, in sicer za najhujša kaziva dejanja. Med
posegi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti pri postopku je pripor najtežji ukrep.
Po Roverju je pripor položaj priprte osebe, ki ji je vzeta osebna prostost, razen kadar
je to posledica obsodbe zaradi kaznivega dejanja. Določen je v Zakonu o kazenskem
postopku.
Zadržanje je ukrep omejevanja osebne svobode, ki ga poznajo različni zakoni in ima
tudi različen pomen. Pravico do zadržanja oseb po Zakonu o kazenskem postopku
imajo policisti. To je ukrep, s katerim zadržijo osebe, najdene na kraju kaznivega
dejanja, do prihoda preiskovalnega sodnika (ZKP, 149. člen). Po Zakonu o nadzoru
državne meje smejo policisti zadržati osebo za nujno potreben čas pri izvajanju mejne
kontrole in pri utemeljenem sumu ilegalnega prestopa državne meje oziroma
preverjanja okoliščin prehajanja državne meje. Po Zakonu o zasebnem varovanju
imajo varnostniki pravico »zadržati« osebo, ki je bila zalotena pri kaznivem dejanju,
15

•

katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca, do
prihoda policije. Enako pooblastilo imajo varnostniki po Zakonu o Slovenski
obveščevalno-varnostni službi in Zakonu o obrambi.
Prostostna kazen – zaporna kazen je odvzem prostosti kot posledica obsodbe zaradi
kaznivega dejanja. Določena je v Kazenskem zakoniku, Zakonu o kazenskem postopku
in Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij.

Posege v osebno svobodo je mogoče deliti tudi po stopnji intenzivnosti posegov v osebno
svobodo, po času trajanja, v zadnjem času pa se je zaradi terminoloških nejasnosti pri
razlikovanju različnih posegov v osebno svobodo razvila tudi teorija primarnega in
sekundarnega odvzema prostosti (Klemenčič et al, 2002, str. 123). Avtorji poudarjajo, da
se je navedena terminologija že uveljavila v policijski praksi in prispeva k natančnejšemu
razumevanju varstva človekovih pravic v policijskih postopkih, vendar pa gre za pojme, ki
v domači pravni terminologiji niso uradno priznani. Po tej teoriji gre za primarni poseg v
osebno svobodo, kadar je osebi vzeta prostost v smislu določil, ki jih ureja ustava v 19. in
20. členu, za sekundarne posege v osebno svobodo pa gre v drugih primerih omejevanja
prostosti, ki bi jih lahko zajeli v 32. členu ustave. Na osnovi teh predpostavk se je nadalje
razvila teorija primarnega in sekundarnega policijskega prijetja.
Za primarni odvzem prostosti gre, kadar država (policija ali sodišče) nekomu omeji
svobodo z namenom, da zoper njega zbere obremenilne dokaze in mu v nadaljevanju
izreče določeno kazen. Praviloma se ta ukrep izvede takrat, ko so podani razlogi za sum,
da je določena oseba izvršila kaznivo dejanje ali hujši prekršek. V zakonodaji in odločbah
ustavnega sodišča so za ta postopek različni termini: policijski odvzem prostosti, prijetje
ali prijem z aretacijo, pridržanje kot odvzem prostosti, sodni pripor, zadržanje. Oseba,
zoper katero se ta ukrep uporablja, je ob tem, da se ji omejuje svoboda gibanja, tudi pod
psihičnim pritiskom in lahko sama postane vir dokazov zoper sebe. V takem primeru je
nujno, da se osebi zagotovijo minimalni standardi (kavtele), ki jih ob odvzemu prostosti
zagotavljajo mednarodni akti in ustava. Osebo je potrebno seznaniti z razlogi za odvzem
prostosti. Potrebno ji je pojasniti:
• da ni dolžna ničesar izjaviti,
• da ima pravico do odvetnika, ki si ga svobodno izbere,
• da bodo na njeno zahtevo o odvzemu prostosti obveščeni njeni bližnji.
V primeru, da je oseba tujec, pa se obvešča diplomatsko konzularno predstavništvo
države, katere državljan je.
Sekundarni posegi v osebno svobodo so bistveno milejše omejitve osebne svobode. V to
kategorijo spadajo vsa policijska pooblastila, pri katerih ne gre za »bistveni vpliv na
osebno svobodo posameznika«. Pri primarnem odvzemu prostosti pa, nasprotno, gre za
bistven vpliv na svobodo posameznika. Kriterija bistvenega vpliva ne izpolnjujejo splošni
ukrepi policijskega odkrivanja in preiskovanja kazenskih dejanj, kot so informativni
pogovori policije z osebami, ki niso v vlogi osumljenca, prijetje in privedba očividca v
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prostore policije, privedba prič ipd. Omejitev prostosti v primeru, ko gre za grožnjo s
prisilo zaradi izvedbe npr. varnostnega pregleda, carinskega pregleda, prisilne privedbe
priče pred sodišče, predstavlja le sekundarno posledico zakonske dolžnosti prisostvovanja.
Po Klemenčiču poznajo primerjalne pravne ureditve t.i. sekundarne omejitve ali dolžnost
prisostvovanja.6Če se oseba zakoniti dolžnosti oziroma zakonitemu policistovemu ukazu ne
podredi, jo policist opozori in če ne gre drugače, ji z uporabo prisilnih sredstev omeji
fizično gibanje, medtem ko opravlja uradno nalogo, npr. kontrolo osebnih dokumentov,
varnostni pregled, kontrolo cestnega prometa. Ko je postopek končan, osebam dovolijo,
da svobodno odidejo ali pa jih seznanijo z novimi razlogi zaradi katerih morajo ostati. Pri
dolžnosti prisostvovanja ni nujno, da gre za policijski odvzem prostosti kot ga določa
ustava v 19. členu.
Kriterij »bistvenega vpliva na osebno svobodo« je povzet iz razlage evropske komisije in
sodišča za človekove pravice v zadevi »Foti in drugi proti Italiji«. Med primarnim in
sekundarnim posegom v osebno svobodo razlikuje tudi teorija in praksa Ustavnega
sodišča Republike Avstrije. V Združenih državah Amerike je do leta 1968 veljalo pravilo,
da je vsak poseg policije v osebno svobodo posameznika odvzem prostosti. V sodbi
vrhovnega sodišča ZDA »Terry v. Ohio« pa je sodišče jasno razlikovalo med ustavitvijo in
aretacijo ter varnostnim pregledom in osebno preiskavo. Sodišče je med drugim odločilo,
da je imel policist McFaden na temelju svojih izkušenj upravičen razlog verjeti, da so se
obdolženci vedli sumljivo in da je njihovo vedenje zahtevalo pojasnila. Policist jih je ustavil
oziroma pristopil do njih, čeprav v tistem trenutku ni imel utemeljenih razlogov za sum,
ampak samo razloge za sum. Policist je imel, izključno za lastno varnost, pravico pretipati
zunanja oblačila trojice, ki jih je upravičeno sumil, da so oboroženi. V tistem trenutku, ko
je osebe ustavil, niso bili izpolnjeni utemeljeni razlogi za sum, imel pa jih je pravico
ustaviti (omejiti osebno svobodo) in pojasniti njihovo sumljivo obnašanje (Zupančič et al,
2000, str. 489-494).
Pri sekundarnih omejitvah osebne svobode policija omejuje svobodo gibanja osebam
oziroma imajo osebe tako imenovano dolžnost prisostvovanja pri postopkih. Taki postopki
so: ugotavljanje identitete, blokada, kontrola cestnega prometa, mejna kontrola in drugi
policijski postopki. Policisti imajo v teh primerih zakonsko pooblastilo zadrževati osebe
zaradi izvajanja nalog po različnih zakonih. Tem osebam so sicer dolžni pojasniti razloge
za postopek, ne izdajajo pa potrdil, iz katerih bi bilo razvidno, zakaj in kako dolgo je bila
osebi omejena svoboda gibanja oziroma je bila dolžna prisostvovati postopku. Pri
izvajanju mejne kontrole se tako potrdilo na primer izdaja, medtem ko se pri izvajanju
kontrole po Zakonu o varnosti cestnega prometa takih potrdil ne izdaja. Postopki v
6

Eno temeljnih političnih vprašanj vsake svobodne družbe je problem nadzora nad nosilci javnega
monopola prisile in moči. Predpogoj za uresničevanje vseh ostalih pravic in svoboščin svobode
govora, združevanja, veroizpovedi, političnega udejstvovanja je, da se omeji arbitrarna,
nenadzorovana in diskriminatorna uporaba policijske sile. Varnost posameznikove osebne svobode,
njegovega doma in zasebnosti pred neutemeljenimi posegi je temelj, brez katerega ni svobodne
družbe.

17

cestnem prometu lahko trajajo različno dolgo. Policisti lahko izvajajo kontrolo vozil, tovora
in voznikov ter odrejajo tudi nadaljnje ukrepe (preizkus alkoholiziranosti, strokovni
pregled, izredni tehnični pregled, tehtanje …). Nadaljnji ukrepi so običajno dokumentirani
z zapiski, od katerih se en izvod izroči vozniku, medtem ko za samo kontrolo, pri kateri ni
bilo ugotovljenih prekrškov, policisti ne izdajajo potrdil, s katerimi bi osebam potrjevali, da
so bile zadržane zaradi prometne kontrole.
Prav tako lahko policisti ob pogojih, ki so določeni v Zakonu o policiji, ustavijo osebo in
ugotavljajo njeno identiteto. Pri tem preverjajo osebne dokumente in istovetnost. Lahko
pa se odločijo tudi za varnostni pregled, ki obsega kontrolo osebe, prtljage in tudi vozila,
če ga le-ta uporablja. Postopek se lahko nadaljuje s prijetjem, vabilom, privedbo,
pridržanjem ali kakšnim drugim postopkom, lahko pa se v tej fazi konča. Policisti osebi ne
izdajo nikakršnega potrdila, da so ji omejevali svobodo. Svoje ukrepe so dolžni evidentirati
v poročila in evidence, osebi pa povejo svoje ime in priimek oziroma številko in enoto, da
lahko v postopku pritožbe uveljavlja svoje pravice. Podoben primer je pri pooblastilu
omejitve gibanja in protiterorističnemu pregledu po Zakonu o policiji.
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3

3.1

ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE

ZGODOVINA IN RAZVOJ PRAVIC IN SVOBOŠČIN

Zgodovina človekovih pravic in svoboščin je stara toliko, kolikor sta stari človekova zavest
in volja po priznavanju in zavarovanju temeljnih družbenih vrednot. Prve pravice so se
razvile in uveljavile že v starogrškem polisu kot skupni obliki organiziranosti mesta in
države, najznačilnejši in najpomembnejši pa sta bili pravica do svobode govora (izogoria)
in pravica do enakosti pred zakonom (izonomia). V filozofsko-pravnem in političnem
pomenu so pravice pojmovali kot pravno možnost meščanov in državljanov do skupnega
ali kolektivnega urejanja javnih zadev. Proti polisu ljudje kot posamezniki niso imeli
nikakršnih pravic, individualistično pojmovanje pravic in svoboščin pa se je izoblikovalo in
uveljavilo šele na prehodu iz srednjeveških v novoveške družbe.
Glavna pridobitev političnih in pravnih listin, ki so nastale v srednjem veku, je bila
omejitev monarhove oblasti. Najstarejše politične in pravne listine so nekatere pravice
priznavale samo pripadnikom plemstva, tudi Velika listina o svoboščinah (Magna Charta
Libertatum) je priznavala določene pravice le njim. Enake pravice vsem ljudem, ne glede
na njihov status, so priznale šele nekatere poznejše listine (Petition of Rights), kljub vsem
omejitvam pa je zahteva po omejevanju oblasti, ki je bila središče teh listin, bistveno
vplivala na poznejše pojmovanje človekovih pravic (Kocjančič et al, 2009, str. 101).
Začetki novoveških pravic segajo v 17. in 18. stoletje, ko so se le-te izoblikovale pod
vplivom številnih in različnih idejnih spodbud iz odpora zoper tedanje absolutne
monarhije. Poglavitni idejni izvor filozofskega pojmovanja človekovih pravic je bilo
judovsko – krščansko izročilo, po katerem je človek enkratno in neponovljivo bitje. Po
politični zmagi meščanstva je v politični in pravni misli prevladal individualizem, po
katerem je človek kot posameznik tudi nosilec človekovih pravic. Na podlagi dotedanjih
naravnopravnih teorij, srednjeveškega spoznanja o potrebi po omejevanju državne oblasti
in racionalističnega pojmovanja države kot pogodbene organizacije je meščanska in
politična pravna teorija razvila in utemeljila novoveško naravnopravno teorijo o človekovih
pravicah, po kateri so nosilci temeljnih človekovih pravic ljudje kot posamezniki, ki se
rodijo svobodni in ki jim te pravice pripadajo že ob rojstvu. Ker pa po tej teoriji država kot
organizacija oblasti nenehno in na najrazličnejše načine omejuje in ogroža svobodo ljudi,
je potrebno njeno oblast s pravnimi akti omejiti, ljudi pa zavarovati pred samovoljnimi in
nasilnimi posegi države v njihove vrednote. Najvidnejši in najvplivnejši predstavnik
novoveške naravnopravne teorije je bil Anglež J. Lock, ki je človekove pravice utemeljil s
potrebo po prehodu iz nagonskega in negotovega »naravnega stanja« v moralno in varno
»državljansko stanje«. V skladu z idejo, po kateri so človekove pravice starejše kot država
in idejo o državi kot pogodbeni organizaciji je poudarjal, da ima država samo tiste pravice,
ki jih nanjo prenesejo ljudje. Bil je tudi mnenja, da je za pravno varnost človekovih pravic
potrebna tudi ustrezna pravna ureditev države, zato je na podlagi ideje o potrebi po
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omejitvi državne oblasti zasnoval načelo ločitve zakonodajne in izvršilne oblasti, zasnovo
tega načela pa je v celinski Evropi prevzel in razvil francoski politični in pravni mislec
Montesquieu. J. J. Rousseau je iz idejne dediščine, da naj bi človekove pravice učinkovito
zavarovali pred samovoljo države z vzpostavitvijo deljene in omejene oblasti zasnoval in
izoblikoval zamisel o družbeni pogodbi, ki je bila temeljni idejni izvor za meščansko
pojmovanje razmerja med državljanom in državo (Kocjančič et al, 2009, str. 101–103).
Na podlagi naravnopravnega pojmovanja človekovih pravic in države so v drugi polovici
18. stoletja sprejeli več političnih in pravnih listin, sprejete so bile prve ustave. Prva listina
je bila Virginijska listina iz leta 1776 (Virginia Bill of Rights), ki jo je kot ustavo Virginije
sprejela ustavodajna skupščina, njena naravnopravna zasnova in vsebina pa je razvidna iz
1. člena, ki razglaša, da so vsi ljudje po naravi enaki in neodvisni ter da so njihove
temeljne pravice prirojene. Še istega leta je bila sprejeta Deklaracija o neodvisnosti
severnoameriških držav, ki je prevzela najpomembnejše določbe Virginijske listine.
Leta 1787 je bila sprejeta ustava Združenih držav Amerike, veljati je začela leto kasneje.
Posebnih določb o človekovih pravicah ni vsebovala, saj je veljalo prepričanje, da je za
spoštovanje teh pravic pomembnejše izoblikovati učinkovita sredstva za omejevanje in
nadzor oblasti, kot pa sprejeti posebne določbe o človekovih pravicah. Že leta 1789 so
sprejeli prvih deset amandmajev k ustavi o človekovih pravicah (Bill of Rights), pozneje jih
je bilo sprejetih še več.
Leta 1789 je bila v Evropi sprejeta najpomembnejša politična in pravna listina o
človekovih pravicah, Deklaracija o pravicah človeka in državljana, ki je imela velik vpliv na
pravno ureditev človekovih pravic v poznejših meščanskih ustavah. Deklaracija po zgledu
Virginijske listine razglaša, da se ljudje rodijo in živijo svobodni ter enaki v pravicah,
človekove pravice pa označuje kot naravne, neodtujljive in svete. Med naravne in
nezastarljive človekove pravice uvršča pravico do svobode, lastnine, varnosti in upora
proti zatiranju. Pravico do svobode opredeljuje v dveh pomenih: kot razmerje človeka do
drugih ljudi in kot razmerje države do človeka. Pravico do lastnine opredeljuje kot
nedotakljivo in sveto, ki je ni mogoče nikomur odvzeti, razen če obstoji očitna, z zakonom
določena javna potreba, in to ob predhodni in pravični odškodnini. Pravico do varnosti
Deklaracija zagotavlja po načelu zakonitosti in po načelu domnevne nedolžnosti v
kazenskem pravu. Deklaracija vsebuje tudi več političnih in pravnih načel o državni
ureditvi, ki so zasnovana in izoblikovana na podlagi in v funkciji varstva človekovih pravic
(Kocjančič et al, 2009, str. 103-106).
Iz odpora proti totalitarnim režimom in pod vplivom strahot po drugi svetovni vojni je
znova narasel pomen naravnega prava in njegovo pojmovanje človekovih pravic, kar je
razvidno iz mednarodnih listin o človekovih pravicah, ki so bile sprejete po koncu druge
svetovne vojne. To so Splošna deklaracija o človekovih pravicah (1948), Mednarodni pakt
o državljanskih in političnih pravicah (1966) in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah (1966).
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Temeljne človekove pravice so tudi danes v različnih oblikah naravnopravno izhodišče
vsake ustave v pravni državi. Poleg univerzalnih dokumentov, ki so nastali skozi človeško
zgodovino, poznamo še dokumente s področja urejanja človekovih pravic, ki se nanašajo
na posamezne regije. Za Evropo in s tem tudi za Slovenijo sta pomembna predvsem
Evropska konvencija o človekovih pravicah in Evropska socialna listina.

3.2

ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE PO USTAVI
REPUBLIKE SLOVENIJE

Pravice in svoboščine človeka in državljana so urejene samostojno ali v povezavi s
posebnimi političnimi in pravnimi listinama v klasičnih ustavah. Na podlagi pravic in
svoboščin so zasnovane in urejene tudi sodobne ustave demokratičnih in pravnih držav.
Človekove pravice in temeljne svoboščine so v sedanji slovenski ustavi po zasnovi, vsebini
in umestitvi urejene bistveno drugače kot v prejšnjih ustavah (1946, 1963, 1974). Že iz
uvodnega dela ustave (preambule) je razvidno, da so temeljne človekove pravice in
svoboščine najpomembnejše izhodišče ustave, saj ustava že v Splošnih določbah določa,
da država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Po vsebini
izhaja iz teh pravic in svoboščin tudi ustavna opredelitev Slovenije kot demokratične,
socialne in pravne države. Po uvodni opredelitvi teh pravic in svoboščin ter splošni določbi
o njihovem varovanju ustava pravice in svoboščine razčleni in ureja v drugem poglavju z
naslovom Človekove pravice in svoboščine, več določb o človekovih pravicah in
svoboščinah pa vsebujejo tudi druga poglavja ustave. Številne pravice in svoboščine so
bile povzete iz mednarodnih listin o pravicah človeka in državljana, iz tujih ustav in iz
nekdanje ustavne ureditve. Nekdanje ustave so človekove pravice in svoboščine pretežno
razglašale, po sedanji ustavi pa so opredeljene in urejene kot pravno zavarovana
upravičenja, ustava pa zagotavlja tudi pravno varstvo teh pravic in svoboščin (sodno
varstvo, pravica do ustavne pritožbe itn.). S svojo državno ureditvijo ustava prav tako
zagotavlja ustrezne sistemske možnosti za uresničevanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (prevzem načela delitve oblasti, uvedba parlamentarnega sistema, ustavne
novosti v sodstvu itn.), ureditev odnosov med nosilci temeljnih državnih funkcij po načelu
delitve oblasti v obliki parlamentarnega sistema pa preprečuje prevlado ene veje oblasti
nad drugo ter hkrati omogoča medsebojni nadzor posameznih vej in s tem ustvarja
možnost njihovega uravnoteženega delovanja. S tem se zmanjšuje tudi možnost za
osamosvajanje državne oblasti od ljudi in državljanov. Sistemske možnosti, ki izhajajo iz
obstoječe državne ureditve, so še posebej pomembne zaradi omogočanja uveljavljanja
političnega in gospodarskega pluralizma (pravica do zbiranja in združevanja, pravica do
zasebne lastnine in dedovanja itn.), s tem pa ustvarja tudi možnost za opuščanje politične
in vzpostavljanje pravne države.
Mnoge človekove pravice in temeljne svoboščine se po vsebini in naravi med seboj
prekrivajo in prepletajo, zato je vsaka delitev teh pravic in svoboščin bolj ali manj pogojna
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in omejena. Glede na prevladujoče tradicionalne delitve človekovih pravic in temeljnih
svoboščin lahko te pravice in svoboščine po ustavi delimo v naslednje skupine:
• Osebnostne pravice in svoboščine;
• Politične pravice in svoboščine;
• Gospodarske in socialne pravice;
• Izobraževalne pravice ter svoboda znanosti in umetnosti;
• Posebne pravice narodnih skupnosti in njihovih pripadnikov;
Osebnostne pravice in svoboščine so tiste pravice in svoboščine, ki varujejo celovitost
človeka kot posameznika ter so po izvoru in razvoju najstarejše. Izoblikovale in uveljavile
so se v zgodovinskem procesu omejevanja državnih posegov v temeljne vrednote
posameznika. Nosilec teh pravic in svoboščin je praviloma človek kot posameznik,
državljan pa je njihov nosilec le izjemoma. Po vsebini in naravi sodijo med pravice
negativnega statusa in največkrat niso opredeljene kot pravice in svoboščine, ampak kot
omejitve in prepovedi za državne in druge organe kot temeljna pravna načela.
Osebnostne pravice in svoboščine po Ustavi Republike Slovenije so:
• nedotakljivost človeškega življenja (17. člen ustave);
Človekovo življenje je absolutno zavarovano, zato je odvzem človekovega življenja
protipraven. Morebitno izključitev protipravnosti (silobran, skrajna sila) je treba ugotoviti v
kazenskem postopku. Pri nas ni smrtne kazni. Zadnja smrtna kazen je bila pravnomočno
izrečena in tudi izvršena leta 1959.
• prepoved mučenja (18. člen ustave);
Ustava prepoveduje mučenje, nečloveško ali ponižujoče kaznovanje in ravnanje. Prepoved
je usmerjena predvsem zoper različne oblike nasilja pri izvrševanju prisilnih pooblastil
državnih organov (policija, služba za izvrševanje kazenskih sankcij, vojaška služba).
• varstvo osebne svobode (19. člen ustave);
Po ustavi ima vsakdo pravico do osebne svobode. Prostost se sme vzeti samo v primerih,
ki ga določa zakon, kar izhaja že iz angleške pravne tradicije.
• odreditev in trajanje pripora (20. člen ustave);
Za osebo, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, se sme pripreti
na podlagi odločbe sodišča, kadar je to neogibno potrebno za potek kazenskega postopka
ali za varnost ljudi.
• varstvo človekove osebnosti in dostojanstva (21. člen ustave);
Ustava zagotavlja spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva v vseh pravnih
postopkih in še zlasti v kazenskem postopku. Obe vrednoti navaja v povezavi z odvzemom
prostosti in izvrševanjem kazni.
• pravica do povračila škode (26. člen ustave);
V povezavi s to določbo ustava zagotavlja tudi pravico do rehabilitacije in odškodnine.
• domneva nedolžnosti (27. člen ustave);
Vsebina te domneve je v tem, da kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za
nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo.
• načelo zakonitosti v kazenskem postopku (28. člen ustave);
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Načelo zakonitosti izključuje tudi povratno (retroaktivno) uporabo kazenskega zakonika.
Kazniva dejanja se namreč ugotavljajo in kazni izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi
takega dejanja.
• pravica do rehabilitacije in odškodnine (30. člen ustave);
To je ena od običajnih pravic, ki zagotavlja tistemu, ki bi bil po krivem obsojen za kaznivo
dejanje, pravico do rehabilitacije in povrnitve škode in druge pravice po zakonu.
• prepoved ponovnega sojenja o isti stvari (31. člen ustave);
Po tem načelu (pravna varnost posameznika) ne sme biti nihče obsojen ali kaznovan
zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno
ustavljen, ali je bila pravnomočno zavrnjena ali je bil s pravnomočno sodbo oproščen ali
obsojen.
• svoboda gibanja (32. člen ustave);
Je klasična svoboščina. Njena vsebina ima dve plati. Po eni strani omogoča posamezniku,
da se prosto giblje in si izbira prebivališče ter da zapusti državo in se vanjo vrne. Po drugi
strani pa pomeni, da nihče ne sme posameznika siliti k potovanju, selitvi ali kakšni drugi
tovrstni menjavi kraja zoper njegovo voljo.
• pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen ustave);
To pravico je potrebno razumeti v povezavi z varstvom osebne svobode ter varstvo
človekove osebnosti in dostojanstva.
• varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen ustave);
Nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti se uvršča v klasično ustavno
svoboščino.
• nedotakljivost stanovanja (36. člen ustave);
Ustava celovito varuje človekovo zasebnost, ki se začenja z določbo o nedotakljivosti
stanovanja. Tako nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje
stanovanje, niti ga ne sme preiskovati.
• varstvo tajnosti pisem in drugih občil (37. člen ustave);
Po ustavi je zagotovljena tajnost pisem in drugih občil, saj je glede na razvito tehnologijo
tovrstno varstvo še posebej pomembno.
• varstvo osebnih podatkov (38. člen ustave);
Tudi varstvo osebnih podatkov je ena izmed oblik varstva človekove osebnosti.
Prepovedna je tudi uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja
in obdelovanja.
• prepoved izročitve državljanov (47. člen ustave);
Ustava določa, da državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti tuji državi.
• prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja
k nasilju in vojni (63. člen ustave);
Prepovedano je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti
ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.
Protiustavno je tudi vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.
Ustavnopravna teorija običajno označuje najstarejše osebnostne pravice in svoboščine kot
pravice in svoboščine prve, politične pravice in svoboščine pa kot pravice in svoboščine
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druge generacije. Najstarejše politične pravice in svoboščine so razglasile in zagotovile že
prve ustave, nosilci teh pravic in svoboščin pa so praviloma državljani. Po vsebini ni
povsem jasne razlike med svoboščinami in pravicami (Kocjančič et al., 2009, str. 116124).

3.3

SPLOŠNE DOLOČBE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN TEMELJNIH
SVOBOŠČINAH

Med splošne določbe uvrščamo tiste določbe, ki veljajo za vse človekove pravice in
temeljne svoboščine. Mednje uvrščamo tiste določbe, ki urejajo vprašanja enakosti pred
zakonom, urejevanja in omejevanja pravic, začasne razveljavitve in omejitve pravic ter
vprašanje enakega varstva pravic in pravico do sodnega varstva.
3.3.1

ENAKOST PRED ZAKONOM

Pravna enakost (enakost pred zakonom) je ena izmed temeljnih načel demokratične in
pravne države. Začetki tega načela segajo že v čase antične Grčije, danes pa je to načelo
vključeno v vse demokratične ustave in v najpomembnejše mednarodne akte o človekovih
pravicah.
Po ustavi so pred zakonom vsi enaki, ne glede na najznačilnejše osebne okoliščine, po
katerih se posamezniki med seboj razlikujejo. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake
človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, jezik, spol, vero,
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali
katerokoli drugo osebno okoliščino. Enakost pred zakonom kot splošno pravno načelo
velja za vse ustavne pravice in svoboščine, čeprav je uvrščeno v poglavje o človekovih
pravicah in svoboščinah.
Načelo enakosti pred zakonom zavezuje vse državne organe, zlasti upravne in sodne
organe, ki pri svojem delu uporabljajo zakone in druge splošne pravne akte v individualnih
in konkretnih primerih, pri uporabi prava pa se enakost izraža v veljavi istih splošnih in
abstraktnih norm pri obravnavanju in odločanju pri istovrstnih primerih. Enakost pred
zakonom jamči ustava tudi z določbo o enakem varstvu pravic, ki vsakomur zagotavlja
enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Novejša ustavnopravna teorija poudarja, da
načelo pravne enakosti ne zavezuje zgolj upravnih in sodnih organov, ampak tudi
zakonodajalca, kar je še posebej pomembno zaradi nadzorne funkcije ustavnega sodišča
nad državnim zborom kot zakonodajnim telesom. Ustavno sodišče prav tako odloča o
kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posameznimi akti (ustavna pritožba),
tak sistem nadzora pa zagotavlja učinkovito varstvo ustavnega načela enakosti pred
zakonom. K uresničevanju tega načela pa prav tako veliko prispevajo vnaprej določeni
pravni postopki (upravni, kazenski, civilni itn.), v katerih odločajo državni organi, s čimer
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pravni red zagotavlja enotnost postopanja pri uporabi zakonov in drugih splošnih pravnih
aktov pred istovrstnimi državnimi organi na celotnem ozemlju Slovenije (Kocjančič et al.,
2009, str. 110-111).
3.3.2

URESNIČEVANJE IN OMEJEVANJE PRAVIC

Človekove pravice in temeljne svoboščine so po svoji vsebini tako pomembne, da jih je
potrebno čim bolj izčrpno urediti v ustavi, urediti pa jih je potrebno tudi tako, da jih lahko
na podlagi ustave vsaj praviloma uresničujemo neposredno. Glede na takšno vsebino in
naravo teh pravic in svoboščin slovenska ustava določa, da se človekove pravice in
temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave, z zakonom pa je mogoče
predpisati samo način njihovega uresničevanja, toda tudi to samo v primeru, kadar tako
določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine.
Posameznik kot človek in državljan uresničuje svoje pravice in svoboščine v razmerju do
drugih posameznikov ter zlasti v razmerju do države kot organizacije javne oblasti.
Slovenska ustava določa, da so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene samo s
pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ustava, obe omejitvi pa sta v skladu z vsebino
in naravo pravic in svoboščin. Omejitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin določa
ustava samo izjemoma, postavlja pa tudi več kriterijev, po katerih lahko zakonodajalec
določa način omejevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Ker so človekove pravice in temeljne svoboščine zasnovane kot pravno zavarovana
upravičenja, je potrebno, da uživajo tudi ustrezno pravno varstvo, ki je zagotovljeno z
ustavno določbo, v kateri sta zagotovljeni sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve. Slovenija je s podpisom in
ratifikacijo Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njenih
protokolov sprejela tudi mednarodno pravno varstvo ustreznih pravic in svoboščin
(Kocjančič et al., 2009, str. 111-112).
3.3.3

ZAČASNA RAZVELJAVITEV IN OMEJITEV PRAVIC

Ker človekove pravice in temeljne svoboščine načeloma uresničujemo v vseh in vsakršnih
razmerah, se zastavlja vprašanje, ali je dopustno te pravice in svoboščine razveljaviti ali
omejiti v družbenih razmerah, ko je ogrožen obstoj države in s tem tudi družbene
skupnosti. Po ustavi je izjemoma dopustno začasno razveljaviti ali omejiti z ustavo
določene človekove pravice in temeljne svoboščine v vojnem ali izrednem stanju, te
pravice in svoboščine pa se smejo razveljaviti ali omejiti le za čas trajanja vojnega ali
izrednega stanja, vendar samo v obsegu, ki ga tako stanje zahteva, in to tako, da sprejeti
ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasni ali narodnostni
pripadnosti, spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju,
rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali kateri koli drugi osebni okoliščini. Izredno stanje
se razglasi, kadar velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države, o razglasitvi vojnega
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ali izrednega stanja ter o uvedbi nujnih ukrepov in njihovi odpravi pa na predlog vlade
odloča državni zbor. V primeru, da se državni zbor ne more sestati, odloča o razglasitvi
vojnega ali izrednega stanja predsednik države. Ker ustava določa, da tudi v vojnem in
izrednem stanju ni mogoče razveljaviti niti omejiti nekaterih človekovi pravic in temeljnih
svoboščin, so lahko posegi v le-te v tem primeru izredno občutljivi in nevarni (Kocjančič et
al., 2009, str. 113).
3.3.4

ENAKO VARSTVO PRAVIC IN PRAVICA DO SODNEGA VARSTVA

Izhodišče ustavne ureditve pravnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin je
ustavna določba o enakem varstvu pravic, ki vsakomur zagotavlja enako varstvo pravic v
postopku pred sodiščem in drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil, ki odločajo o posameznikovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih.
Enako varstvo pravic je v skladu z ustavnim načelom o enakosti vseh pred zakonom.
Po ustavi poznamo različne oblike in različna pravna sredstva za varovanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin kot pravno zavarovanih upravičenj. Po določbi o pravici do
sodnega varstva ima vsak pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah
proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom
ustanovljeno sodišče na javni obravnavi, ki jo lahko vodi le sodnik, ki je izbran po vnaprej
določenih zakonskih pravilih in sodnim redom. Sodbe se izrekajo javno, izjeme pa lahko
določa le zakon. Po ustavni določbi o pravici do pravnega sredstva je vsakomur
zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in
drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s
katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih (Kocjančič et al.,
2009, str. 114).
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4

4.1

SLOVENSKA POLICIJA V DEMOKRATIČNI DRUŽBI

NASTANEK POLICIJE

Nastanek policije se povezuje že z antičnim pojmom politeje, ki predstavlja model
organizacije v antični Grčiji7 in je plod nastajanja potreb družbe po redu, zaščiti in miru.
Ohranjanje reda znotraj družbene skupnosti je potreba, ki stara toliko kot je star ljudski
rod. Zato je nastanek policije rezultat neke splošne družbene in realne potrebe. Prav ta
potreba je izvor zakonitosti policije v družbi.
Razvoj načina ohranjanja miru v družbeni skupnosti lahko spremljamo vse od pojava
pisanih dokumentov8. V Egiptu najdemo o tem prve zapise že 3500 let pred našim
štetjem. Iz njih je razvidno, da je Egipt že poznal specifično organizacijo in funkcijo
policije. Kraljestvo je bilo v tem času razdeljeno na province, ki jih je obvladoval poseben
kraljev uslužbenec. Njegova dolžnost ni bila samo skrb za varnost in s tem povezana
organizacija policijske dejavnosti, temveč je imel tudi sodno pristojnost, vključno z
izvrševanjem kazni. Posebej je bila pomembna policija, ki je skrbela za grobo varnost.
Stari Grčiji pripada poseben doprinos za razsvetlitev policijske dejavnosti. Mnoge grške
zakone in policijsko taktiko so od Grkov prevzeli Rimljani. V dobi cesarja Augusta Cezarja
(27 let pr. n. št.) je bil Rim razdeljen na štiri administrativna okrožja. Vsako okrožje je
imelo določeno število stražarjev (curatoris urbis), ki so nadzirali mestne ulice. V
današnjem smislu so opravljali policijsko opazovalno službo. Kot simbol policijske oblasti
so nosili posebne sekire s svežnjem palic, po katerih so jih državljani prepoznavali kot
policijske uslužbence. Zanimivo je poudariti, da ko je bila v Atenah in v Rimu ustanovljena
policija, so jo sestavljali predvsem sužnji ali osvobojeni sužnji. Svobodni meščani so to
službo šteli za ponižujočo – svobodni meščan je imel rajši, da ga je prijel oborožen suženj,
kot da bi sam opravljal policijsko delo.
Po padcu rimskega cesarstva je sledil razvoj policije v Angliji. Prva oblika policijske
organizacije se pojavi v dobi vladavine kralja Alfreda Velikega (876-899) pod nazivom
»tything«. Magna carta (1215) omenja policijska pooblastila za ustanovljeni stražarski
sestav, ki je temeljil na aktivnosti moških članov družbe po načelu rotacije (Pušeljić,
2005/2006, str. 1-3).
V Franciji se sodobna policija pojavi v 16. stoletju, vendar je bila organizirana še po
vojaških vzorih, njena glavna skrb pa je bila varovanje države in njenih transportnih poti.

7

Za policijo se največkrat uporabljajo termini iz besede »politia« (lat.), izhaja pa iz grške besede
»polis« (mestna državica): policija, police, Polizei, polisi, pulizija itd.
8
Veić, P. (1996) Hrvaška policija in mednarodni standardni policijskega postopanja, Zagreb: MUP
RH, stran 6.
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Vojaške in civilne funkcije so se sčasoma začele razdvajati, zato je policija dobila nove
naloge, predvsem kar se tiče nadzora nad izvajanjem različne civilne zakonodaje. V njeno
pristojnost je spadal nadzor nad zakoni s področja varnosti in državne uprave. Kasneje so
prav iz policijske organizacije nastale različne državne službe, ki so izvajale nadzor nad
lastnino, pri tem pa so lahko uporabljale grožnjo oborožene sile. Ukvarjale so se s
pobiranjem davkov, izvajanjem socialne in zdravstvene politike, varovale so prometno
infrastrukturo, gozdove ipd. Sčasoma se je pojavila potreba, značilna za pravno državo, da
je treba obsežne policijske pristojnosti urediti po posameznih upravnih področjih in jih
obenem zakonsko definirati. Od takrat pa vse do danes se v nekaterih evropskih državah
uporabljajo izrazi, kot so davčna policija, sanitarna policija, gozdna policija ipd. Gozdno
policijo smo nekaj let po 2. svetovni vojni imeli tudi v Sloveniji.
V Avstriji so v 18. stoletju ločili podeželsko od mestne policije. Posledica tega je bila še do
leta 2005 dvojnost policijske organizacije: policija je delovala v mestih, žandarmerija pa
na podeželju. V tem času je prihajalo tudi do razdelitve državnih organov in njenih
pristojnosti. Vojska je prevzela obrambo države pred zunanjo nevarnostjo, policija pa je v
celoti dobila vlogo skrbnika varovanja notranjega reda. Na ta način se je policija najbolj
približala pravosodju, kasneje pa postane podrejena resorju notranjih zadev. Široke
reforme na tem področju je izpeljala cesarica Marija Terezija. Tako je leta 1782 celotno
policijo podržavila in jo strogo hierarhično podredila centralni oblasti. Dunajsko policijo in
policije v deželnih glavnih mestih je podredila policijskim direktorjem, ki so bili neposredno
odgovorni vrhovni policijski direkciji na Dunaju, le-ta pa ministrstvu za notranje zadeve
(Pušeljić, 2005/2006, str. 37).
Na Slovenskem pomeni leto 1849 začetek prvih policijskih organizacij. Cesar Franc Jožef I.
je potrdil ustanovitev orožnikov, ki so bili zelo vojaško organizirani, vendar je bila njihova
temeljna naloga skrb za notranjo varnost. Orožnik je lahko postal avstrijski državljan, ki je
bil star od 24 do 36 let, samskega stanu ali vdovec brez otrok, zdrave postave in gibčen,
ne nižji od 170 cm, z znanjem deželnega jezika, branja in pisanja ter dobrega vedenja in
neomadeževane preteklosti.
Poleg ustanavljanja državniškega orožništva so v občinah zasnovali lastno službo, poleg
tega so na podlagi cesarjevega odloka ustanavljali policijske oblasti v večjih mestih, pa
tudi drugih krajih, če so to zahtevali varnostni razlogi ali obseg varnostnih nalog (Kolenc,
2002, str. 11).
Po razpadu Avstro-Ogrske so bile v Kraljevini SHS in Kraljevini Jugoslaviji ustanovljene
organizacijske enote, imenovane orožniške postaje. Narodna vlada SHS v Ljubljani je iz
orožniških in policijskih vrst odpustila vse, ki niso bili slovanskega izvora. Po Zakonu o
orožništvu iz leta 1930 je bil lahko orožnik le državljan Kraljevine SHS, ki je imel odslužen
vojaški rok, bil star do 30 let, visok najmanj 164 cm, je znal brati in pisati, bil telesno in
duševno zdrav, samskega stanu, neoporečnega vedenja in neomadeževane preteklosti ter
je pristal na razmestitev kamor koli v Kraljevini.
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Med drugo svetovno vojno so kot okupacijske države Nemčija, Italija in Madžarska
vzpostavile v Sloveniji svoj varnostni aparat. Hkrati so narodnoosvobodilne enote
ustanavljale svoje varnostne sile, pozneje pa je bila ustanovljena narodna zaščita (Kolenc,
2002, str. 15). Po vojaškem porazu in brezpogojni vdaji sredi aprila leta 1941 je dotedanja
Jugoslavija razpadla. Po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo, 22. junija leta 1941, je
Komunistična partija Jugoslavije začela organizirati narodnoosvobodilno vstajo zoper
okupatorja in postopno ustanavljati narodnoosvobodilne odbore kot začasne organe
oblasti. Proti koncu leta 1942 je bil v procesu vzpostavljanja začasnih organov oblasti na
območju Jugoslavije kot celote ustanovljen Antifašistični svet narodne osvoboditve
Jugoslavije (AVNOJ), ki se je na svojem drugem zasedanju ob koncu leta 1943
preoblikoval v najvišji začasni organ oblasti jugoslovanskih narodov v času vojne, ki je
sprejel tudi ustavnopravno pomemben sklep o zvezni ureditvi Jugoslavije. V začetku
avgusta leta 1945 se je preimenoval v začasno ljudsko skupščino. V Sloveniji, kjer je
potekala vstaja proti okupatorju v okviru Osvobodilne fronte, je funkcijo začasnih organov
oblasti opravljala Osvobodilna fronta po svojih organih. Po sklepu Zbora odposlancev
slovenskega naroda, ki je bil v začetku oktobra leta 1943, je zakonodajno in izvršilno
oblast slovenskega naroda izvajal vrhovni plenum Osvobodilne fronte kot slovenski
narodnoosvobodilni odbor (Kocjančič et al., 2003, str. 60-61).
Zvezno ustavo iz leta 1946 je sprejela ustavodajna skupščina. Ustava ni poznala
preambule in posebnih programskih določb, tako da je bila zgolj splošni normativni akt ali
ustava v realističnem pomenu. Po zasnovi in vsebini je določala državno ureditev
predvsem po zgledu Sovjetske zveze iz leta 1936, pravice in dolžnosti državljanov pa je
vsaj načelno urejala po zgledu klasične meščanske ustave. Ustavo Ljudske republike
Slovenije je sprejela ustavodajna skupščina sredi januarja 1947. Bila je prva slovenska
ustava, vendar ustava Slovenije kot ene federalnih enot tedanje jugoslovanske federacije.
Po ustavi so Sloveniji pripadale vse pravice in dolžnosti razen tistih, ki so jih republike z
zvezno ustavo prenesle na federacijo. Zakon o narodni milici iz leta 1946 je določal, da je
narodna milica vojaško organizirana in enotno uniformirana oborožena formacija,
sestavljena iz splošne narodne milice in posebnih služb narodne milice (prometna,
industrijska …). Osnovna enota splošne narodne milice je bila postaja narodne milice,
katere območje je bilo razdeljeno na patruljne rajone. Svoje naloge so miličniki opravljali v
strogo predpisanih terenskih službah, med katerimi je bila tudi zelo natančno predpisana
patruljna služba.
Da bi odpravili nekatere pomanjkljivosti, predvsem togost patruljne službe, so se že leta
1950 začeli uveljavljati kombinirani patruljni obhodi. Miličniki pri tem niso bili več vezani
samo na naloge s patruljnega lista, na stezo in točno določen čas patruljiranja, zato se je
lahko samoiniciativnost miličnikov bolj izrazila. Ta oblika dela pa je prispevala tudi k
vzpostavitvi ali dopolnitvi informativne mreže miličnika v določenem kraju, s čimer je
milica varnostno pomembne informacije dobila tudi takrat, ko miličnikov ni bilo na terenu.
To so bili zametki nekoliko pozneje uvedene sektorske službe.
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Ustavni zakon, sprejet leta 1953, je s svojimi spremembami in dopolnitvami ustave
nakazal poznejši prehod od klasične k posebni jugoslovanski ustavni ureditvi. Še istega
leta so v ljudski milici začeli uvajati novo obliko terenskega dela. Območje postaje ljudske
milice se je odslej delilo na sektorje. S tem se je vsebina miličniškega dela bistveno
izboljšala, saj je miličnik službo v svojem sektorju opravljal po lastnem preudarku in brez
vezanosti na točno določen čas in gibanje. Samostojno je ocenjeval, na katerem območju
sektorja je potrebno več preventivnega in kje več represivnega delovanja. Občasno je
opravljal tudi druge naloge milice in deloval na območjih vseh postajnih sektorjev. Tako je
spoznaval celotno postajno območje in tamkajšnje državljane, ustvarjal si je lahko osebni
ugled in zaupanje med njimi ter tako spreminjal prevladujočo miselnost ljudi, da miličnik
vedno samo kaznuje. Sektorski miličnik je torej poleg tradicionalnih represivnih nalog
milice opravljal tudi preventivne naloge in sodeloval z državljani.
Aprila, leta 1963, je zvezna skupščina sprejela novo ustavo Jugoslavije, na podlagi te pa
je republiška skupščina sprejela novo ustavo Slovenije. Obe ustavi sta poleg normativnega
dela vsebovali tudi preambulo s posebnim uvodom v obliki temeljnih načel. Poglavitne
značilnosti nove ustavne ureditve so bile njena izrazita ideologizacija, konceptualne in
institucionalne spremembe v škodo republik ter ustavno priznanje politične prevlade Zveze
komunistov v družbenem življenju (Kocjančič et al., 2003, str. 63). Samoupravni
preobrazbi družbe po letu 1963 so se prilagajali tudi v organih za notranje zadeve.
Osnovna enota v milici je postala postaja milice, katere območje se je uskladilo z
območjem takratne občine. Območje postaje milice je bilo razdeljeno na obhodne okoliše
in se je ozemeljsko pokrivalo z območji na novo ustanovljenih krajevnih skupnosti. Za
vodje teh okolišev so bili z odločbami večinoma imenovani prejšnji sektorski miličniki.
Vodja obhodnega okoliša je tako z represivnim kot preventivnim delovanjem skrbel
predvsem za javno varnost, pri čemer je bilo poudarjeno širše in pristnejše sodelovanje z
občani v krajevni skupnosti. Po pravilih službe sta bila obhod in opazovanje glavni obliki
neposrednega preventivnega delovanja milice pri vzdrževanju javnega reda in miru ter
preprečevanja kaznivih dejanj. Kot glavni element družbene varnosti se je začela
poudarjati družbena samozaščita. Varnost je začela postajati pravica in dolžnost vsakega
državljana.
Zvezna skupščina je leta 1974 sprejela novo ustavo Jugoslavije, na podlagi te pa je
republiška skupščina sprejela novo ustavo Slovenije. Zvezna ustava je bistveno spremenila
predvsem ustavnopravni položaj in značaj federacije. Po ustavni preureditvi razmerij med
republikami in pokrajinami na eni ter federacijo na drugi strani je pridobila večji pomen
tudi republiška ustavna ureditev. V sistemu družbene samozaščite je krajevna skupnost
dobila pomembno vlogo, zato je bilo s Pravili postaje milice iz leta 1976 določeno, da
varnostni okoliš, pred tem obhodni okoliš, zajema območje krajevnih skupnosti. Vodja
varnostnega okoliša je dobil vrsto novih nalog, večinoma povezanih z razvojem sistema
družbene samozaščite in izvrševanjem zadev javne varnosti na območju varnostnega
okoliša. Po večletnih spremembah in prilagajanju se je tako izoblikovala najprimernejša
oblika dela v milici. Zakon o notranjih zadevah iz leta 1970 je varnostni okoliš definiral kot
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tisto temeljno varnostno območje postaje ali oddelka milice, kjer se opravljajo vse redne
naloge in kjer miličniki sodelujejo z ljudmi ter organi krajevnih skupnosti pri zagotavljanju
varnosti in uresničevanju družbene samozaščite v enotnem varnostnem sistemu. Vodja
varnostnega okoliša je bil v okviru svojih pristojnosti odgovoren za varnostne razmere v
okolišu. Svoje naloge je opravljal v obliki represivnih, predvsem pa v obliki preventivnih
metod dela. Pravila postaje milice so določala, da se mora vodja varnostnega okoliša že
ob nastopu dela in med delovanjem na svojem območju seznaniti s čim večjim številom v
krajevni skupnosti. Vodja varnostnega okoliša je del preventivne dejavnosti uresničeval z
operativnimi ukrepi na vseh zakonsko določenih področjih dela milice, del pa z varnostno
vzgojo in izobraževanjem. Tako je imel formalno podlago za vključevanje v bivalno in
delovno okolje državljanov, v druge organe in organizacije ter društva. Tudi v Zakonu o
notranjih zadevah je bila opredeljena dolžnost organizacij združenega dela, drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti, državnih organov ter občanov, da morajo v državni
in javni varnosti pomagati organom za notranje zadeve.
Marca 1990 je Skupščina Socialistične Republike Slovenije sprejela amandmaje k Ustavi
Socialistične Republike Slovenije, s katerimi je bil iz imena Republike Slovenije črtan
pojem »socialistična«, povsem na novo so bila določena temeljna načela ustave. Ta
ustavna dopolnila so bistveno spremenila notranjo ustavno ureditev Republike Slovenije,
niso pa neposredno posegla na področje odnosov v federaciji. Na plebiscitu, ki je bil 23.
12. 1990, je ogromna večina državljank in državljanov Republike Slovenije glasovala za
neodvisno in samostojno državo. Za to se je opredelilo 88,5 % vseh glasovalnih
upravičencev, medtem ko je le 4 % tistih, ki so se plebiscita udeležili, glasovalo proti
osamosvojitvi Slovenije. 25. junija 1991 je Skupščina Republike Slovenije sprejela
Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ta
dokument izhaja iz obveznosti, zapisanih v dokumentih, sprejetih ob razpisu in izvedbi
plebiscita in ima ustaven, v nekem smislu pa tudi nadustaven pomen. Med drugim namreč
določa, da za Republiko Slovenijo preneha veljati Ustava SFRJ. Temeljna ustavna listina,
zlasti pa zakon za izvedbo te listine sta določila, da Republika Slovenija dejansko in takoj
prevzame nekatere funkcije, ki so jih dotlej opravljali organi federacije (Kocjančič et al.,
2003, str. 75-84).
Po sprejemu Ustave Republike Slovenije 23. 12. 1991, na podlagi katere je Republika
Slovenija postala demokratična in pravna država, se je z Zakonom o notranjih zadevah
slovenska milica preimenovala v policijo. Z razvojem demokratičnega sistema in številnimi
drugimi spremembami v družbenopolitičnem življenju se je tako v organizacijskem kot
tudi v funkcionalnem smislu spremenila tudi policija. Naloge slovenske policije so zlasti
skrb za varnost družbe kot celote, tako da je bila v letu 1992 sprejeta zamisel o projektu
javne varnosti. Že poskusni projekt javne varnosti, pozneje projekt Policija, je pomembno
mesto namenil preventivnemu delovanju. Vodja varnostnega okoliša se je preimenoval v
vodjo policijskega okoliša in postal nosilec preventivnih nalog na območju lokalne
skupnosti. Projekt Policija, ki se je preventivno postavil za eno od osnov policijskega dela,
je bil uspešno preizkušen in kot tak uveljavljen za celotno Republiko Slovenijo.
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Dne 17. 6. 1998 je bil sprejet Zakon o policiji, ki določa, da policija v okviru svojih
pristojnosti sodeluje z organi lokalnih skupnosti na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje
varnosti v lokalnih skupnosti, pri čemer je poudarjeno partnersko sodelovanje med policijo
in posameznimi subjekti. V Pravilih policije iz leta 2000 ima sodelovanje policije z organi
samoupravnih lokalnih skupnosti posebno mesto kot ga imajo policijski okoliši in njihove
vodje.
Iz povedanega lahko zaključimo, da je državna uprava nastala iz policije in ne obratno. Na
to nas spominja tudi izraz upravna policija, ki opravlja upravne (policijske) zadeve, kot so
npr. izdaja potnih listov in drugih osebnih dokumentov, izdaja raznih viz in dovoljenj,
zadeve, povezane z orožjem, strelivom, eksplozivi, zborovanjem in združevanjem
državljanov, zadeve v zvezi s tujci ipd. Slovenska zakonodaja to področje obravnava v
različnih zakonih, pristojnost za njeno izvrševanje pa je naložena t.i. upravnemu delu
ministrstva za notranje zadeve in upravnim enotam oz. njihovim oddelkom za notranje
zadeve. Za nadzor pa skrbi nov inšpekcijski organ, ki je v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve, imenovan Inšpektorat za notranje zadeve. Poleg nadzora nad navedeno
zakonodajo opravlja tudi nadzor nad delovanjem zasebno-varnostnih in detektivskih
organizacij.

4.2

VLOGA POLICIJE V DRUŽBI

Zgodovina policije ne pozna enoznačnega pojma »policija«. To ime je v začetku svojega
obstoja označevalo vso državno dejavnost, za katero danes uporabljamo izraz državna
uprava. Z razvojem družbe pride do razlikovanja vloge policije v družbi in posledično do
odvajanja posameznih dejavnosti od policije in formiranja posebnih državnih organov
(sodišča, davčna služba itd.). Pomemben trenutek za diferenciacijo vloge policije je nastal
v času absolutistične monarhije, ko se pojavi kameralizem. Kameralistom kot
predstavnikom modernega državnega gospodarstva, katerega cilj je bil rast državnih
prihodkov, je bilo v središču pozornosti bogastvo države in ne blagostanje državljanov.
Skrb o dobro organizirani »policiji«, ki bi pospeševala vaška in mestna gospodarstva, je
bila prvenstveno v interesu države. Policijska funkcija je tisti del državne dejavnosti, ki
načrtno in organizirano obvladuje in ščiti ustavne, politične, ekonomske in pravne ureditve
znotraj države in družbe (Vršec, 1993, str. 132-133).
Pojav policije in njenih funkcij je pogojen z zgodovino družbenega razvoja. Temeljna vloga
policije skozi zgodovino je bila ohranjanje javnega reda in mira, ki obsega:
• zaščito javnega reda in razvoja;
• represijo proti tistim, ki ga kršijo;
• prevencijo proti kršilcem;
• nastanek in ohranjanje pogojev za stabilizacijo reda in napredka;
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V zgodovinskem razvoju policije je zaznati naslednje pravilo: kadar se odnosi med
interesnimi skupinami v družbi zaostrujejo, postaja vloga policije pomembnejša oziroma
če v družbi vlada povezava, se vloga policije zmanjšuje (Pušeljič, 2005/2006, str. 41).
Vloga policije se je skozi zgodovino večkrat menjala (nekateri menijo, da se bo menjala
tudi v prihodnje). Kljub takim zaključkom pa je treba poudariti, da ima policija določene
konstante, ki jo spremljajo od njenega nastanka pa vse do danes: policija ostaja jedro
državnega monopola prisile, odgovorna predvsem za notranjo varnost, čeprav je le-ta
pogosto povezana z zunanjo, kar predstavlja obvezni angažma tudi na tem področju. Ta
njena aktivnost (nasilnost) se lahko omeji s pravnimi in političnimi sredstvi, lahko se jo
humanizira in ublaži, vendar je ne moremo ukiniti. Depolitizacija, profesionalizacija in
specializacija policije so še vedno premalo za ukinitev gole prisile.
Uslužbenci policije pri balansiranju med pričakovanjem skupnosti in učinkovitostjo policije
pri svojem delu uporabljajo različne načine, ki jih lahko razvrstimo v tri osnovne skupine9.
Pri prvem načinu je težišče dela na odkrivanju, preiskovanju prepovedanih ravnanj in
prijemanju njihovih storilcev. Drugi način teži k vzdrževanju javnega reda in je
najpogostejši za policijsko patruljiranje. Zanj je značilna preventiva v skupnosti. Tretji
način delovanja policije je t.i. socialni model, pri katerem je poudarjena vloga policijskega
uslužbenca kot pomočnika državljanom znotraj družbene skupnosti pri reševanju njihovih
medsebojnih problemov.
O načinu opravljanja policijske dejavnosti se v svetu že dalj časa razpravlja o
spremembah. Namen je povečano sodelovanje državljanov, organizirano ali
samoorganizirano, zaradi zagotavljanja osebne in skupne varnosti ter preprečevanje
kršenja pozitivnih pravnih predpisov. V nekaterih državah, predvsem v ZDA in državah EU,
so spremembe pri opravljanju policijskih dejavnosti poznane kot model o »community
policiing« (v skupnost usmerjeno policijsko delo). Gre za koncept, uveljavljen v sredini
osemdesetih let prejšnjega stoletja in zasnovan na sledečih postavkah:
• organizacijska decentralizacija policije, ki naj olajša dvosmerno komunikacijo med
državljani in policijo, in ki naj pripomore k izboljšanju njihovih medčloveških
odnosov;
• upoštevanje zahtev državljanov in orientacija policije na reševanje lokalnih
problemov;
• nudenje pomoči lokalnim skupnostim, da v svoji skupnosti sami rešujejo probleme
delikvence (programi prevencije, organizacija varnostnih sosvetov, t.i. sosedske
straže ipd.);
Poglavitni element za uspeh tega koncepta je lokalizacija policijskih uslužbencev v
neposredno bližino državljanov in ne njihovo zadrževanje z administrativnimi opravili v
policijskih ustanovah. V vsaki moderni demokratični družbi je policija v stalnem primežu
9

D.Modly, »Pozornik danas«, Policija i sigurnost, št. 3/96.
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dveh kontradiktornih tendenc: po eni strani javnost od policije zahteva, da pri opravljanju
policijskih dejavnosti čim manj omejuje človekove pravice in temeljne svoboščine, po
drugi strani pa maksimalno učinkovitost, ki vključuje odgovornost za varnost vseh
državljanov, ki bi želeli živeti v miru in se svobodno gibati brez strahu za svojo telesno
integriteto in premoženje. Od policista ljudje pričakujejo, da bo znal reševati tudi tiste
probleme, za katere javnost meni, da so v njegovi pristojnosti, kar ne vključuje samo
javnega reda in miru, ampak tudi prevzemanje iniciativ pri identificiranju katerihkoli
problemov v skupnosti in ne glede na to, ali so s področja policijskih delovnih nalog ali ne,
zadevajo pa dobro počutje državljanov (Mikulan, 1995, str. 37). Za policijo v razviti ter
zreli demokraciji je vsekakor značilno, da tudi sama upošteva zakone, za izvajanje katerih
skrbi. Za samo vlogo policije v pravni državi lahko povemo, da je tako pomembna, da se
stanje demokracije lahko ugotovi že takoj ob pogledu na obnašanje njene policije10.
42. člen Ustave Republike Slovenije11 določa, da poklicni pripadniki policije in obrambnih
sil ne smejo biti člani političnih strank. Drugih določb o policiji, o njenem položaju oziroma
njenem delovanju slovenska ustava nima. Kljub temu pa je policija, tako kot ostali državni
organi, vezana na ustavo. Podrobnejši način delovanja policije določa ZPol, ki podrobneje
ureja tudi njeno organizacijo in pooblastila. Prav tako najdemo določena poglavja,
predvsem o policijskih pooblastilih, tudi v drugih zakonih, kot sta na primer Zakon o
kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP) ter Zakon o prekrških, ki določata nekatere
specifične naloge in pooblastila policije.
Po Zpol so njene naloge naslednje:
• varovanje življenja, osebne varnosti in premoženje ljudi;
• preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje
in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo
izročanje pristojnim organom;
• vzdrževanje javnega reda;
• nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so
dane v uporabo za javni promet;
• varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole;
10

Evropski kodeks policijske etike, Priporočilo Rec, izdalo MNZ RS, 2001, str. 20.
Mednarodni pakt o državljanskih pravicah in političnih pravicah, Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 9-55/92, z dne 17. 07. 92, (Uradni list RS, št. 35/92) v drugem odstavku 22. člena
določa, da ima nacionalni zakonodajalec (ustavodajalec) pravico omejiti svobodo združevanja
pripadnikom oboroženih sil in policije. Evropska konvencija o človekovih pravicah – EKČP, Uradni
list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7-41/94, z dne 13 .06. 94, (Uradni list RS, št. 33/94), v drugem
odstavku 11. člena vsebuje skoraj enako določbo, ki nacionalnemu zakonodajalcu omogoča širše
polje proste presoje pri omejitvi svobodnega zbiranja in združevanja, kadar gre za pripadnike
obrambnih sil in policije. Evropsko sodišče za človekove pravice je v zadevi Rekvenyi v. Madžarska
(Eur. Court H.R., 20. 05. 1999, no. 25390/949 sklenilo, da je ustavna prepoved predstavnikom
obrambnih sil in policije, ki tudi po madžarski ureditvi ne smejo biti člani političnih strank, ni v
nasprotju z 10., 11., in 14. členom EKČP. Sodišče je navedeno ugotovitev sprejelo z izjemno
visokim številom, 16 glasov za in le 1 delno nasprotujočim ločenim mnenjem.
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•
•
•
•

opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih;
varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev;
varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, če z
zakonom ni drugače določeno;
izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih predpisih;

Vsekakor je policijsko delo v družbi najbolj uspešno opravljeno takrat, ko to odobrava
prebivalstvo, kar je seveda ključnega pomena pri pridobivanju ugleda policije v javnosti.
Zato je zelo pomembno, da javnost in policija sodelujeta in se pri tem dobro razumeta v
večini nalog, ki jih ta opravlja12.
Po ZPol je policija organ v sestavi MNZ in kot taka organizacijska oblika naj bi policiji
omogočila več samostojnosti pri izvrševanju in sprejemanju odločitev. Z zakonom, ki je
začel veljati 3. 7. 1998, je bila zagotovljena pravna podlaga za vzpostavitev policije kot
organa v sestavi MNZ. Policija je s tem dobila zelo visoko stopnjo samostojnosti,
predvsem na področju opravljanja policijskih nalog in pooblastil (Kolenc, 2002, str. 35).
Policijo sestavljajo generalna policijska uprava, policijske uprave in policijske postaje. Vodi
jo generalni direktor, ki vodi tudi delo generalne policijske uprave kot najvišje
organizacijske ravni v trinivojski organiziranosti. Generalni direktor vodi in predstavlja
policijo, koordinira, usmerja in nadzoruje delo organizacijskih enot policije in zagotavlja
zakonito opravljanje nalog. Pooblaščen je tudi za izdajo nekaterih predpisov, na podlagi
zakona pa lahko odreja določene ukrepe. Vendar pa njegovi pravni akti ne smejo
vsebovati določil, ki bi neposredno prizadeli pravice in svoboščine tretjih oseb. Generalni
direktor je za svoje delo, kakor tudi za delo policije, odgovoren ministru. Generalno
policijsko upravo sestavljajo notranje organizacijske enote, kot so npr. služba generalnega
direktorja policije, uprava uniformirane policije, uprava kriminalistične policije, uprava za
policijske specialnosti, policijska akademija, urad za informatiko in telekomunikacije,
nacionalni forenzični laboratorij in policijske uprave. Druge notranje enote opravljajo
servisne, kontrolne in strateške naloge, ki so pomembne za nemoteno delo policije kot
celote.

4.3
4.3.1

SISTEMSKA UREDITEV POLICIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
NALOGE POLICIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Policija je organ za zagotavljanje varnosti v državi. Po Zakonu o policiji iz leta 1998 je
policija organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, ki opravlja
naslednje naloge, in sicer:
• varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi;
• preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov;
12

Evropski kodeks policijske etike, Priporočilo Rec, izdalo MNZ RS, 2001, str. 39.
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odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb
in njihovo izročanje pristojnim organom;
vzdrževanje javnega reda;
nadzor in urejanje prometa na cestah, ki so dane v uporabo za javni promet;
varovanje državne meje in izvajanje mejne kontrole;
opravljanje nalog, ki so določene v predpisih o tujcih;
varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev;
varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov (3. člen
ZPol);
ORGANIZACIJA POLICIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Policijo vodi generalni direktor, ki vodi tudi delo generalne policijske uprave, nadomešča
pa ga namestnik. Oba imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra
za notranje zadeve. Generalni direktor policije je za svoje delo in delo policije odgovoren
ministru za notranje zadeve. Ob menjavi ministra za notranje zadeve generalnemu
direktorju policije ni treba ponuditi odstopa.
Policija je v Republiki Sloveniji organizirana trinivojsko, in sicer: generalna policijska
uprava, ki deluje na državni ravni, policijske uprave, ki delujejo na regionalni ravni, in
policijske postaje, ki delujejo na lokalni ravni.
4.3.2.1 Generalna policijska uprava
Generalna policijska uprava deluje na državni ravni, njene naloge pa opravljajo notranje
organizacijske enote. Vodje notranjih organizacijskih enot, ki so za svoje delo in delo
enote odgovorni generalnemu direktorju policije, imenuje minister za notranje zadeve na
predlog generalnega direktorja policije. Notranje organizacijske enote Generalne policijske
uprave strateško usmerjajo, načrtujejo, organizirajo in nadzorujejo področje dela za
celotno policijo, v skladu s 3. členom Zakona o policiji opravljajo naloge policije,
spremljajo, proučujejo in pripravljajo analize, poročila in druge skladne predloge za
odločanje ter pripravljajo zakonske in podzakonske predpise s področja policijskega dela.
Notranja organizacija Generalne policijske uprave je predstavljena v Sliki 1.
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Slika 1: Notranja organizacija Generalne policijske uprave

Vir: Policija, 2011
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4.3.2.2 Policijske uprave
V Republiki Sloveniji deluje 8 policijskih uprav, ki so območne organizacijske enote
policije, ustanovljene na določenem območju države, njihovo območje in sedež pa določi
Vlada Republike Slovenije. Policijske uprave na regijski ravni skrbijo za varnost ljudi in
njihovo premoženje. Posamezno policijsko upravo vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje
minister za notranje zadeve na predlog generalnega direktorja policije, ki mu je tudi
odgovoren za svoje delo in za delo policijske uprave.
Glavni cilj zaposlenih v policijskih upravah je zagotavljanje visoke stopnje varnosti
občanov in njihovega premoženja. Stalna naloga in dolžnost je, da vsem, ki se znajdejo v
stiski oziroma iz katerega drugega razloga potrebujejo policijsko pomoč, zagotovijo:
• hitro (čim krajši interventni čas),
• učinkovito (problem znamo in zmoremo rešiti),
• profesionalno (do vsakega enako, brez osebnih reagiranj),
• strokovno (moč policije je v zakonitosti dela, poznavanju predpisov in strokovni
usposobljenosti) in
• kvalitetno (zadovoljstvo javnosti z našim delom in zaupanje v nas) policijsko
storitev.
Pri izvajanju nalog za doseganje zastavljenih ciljev težijo k doslednemu spoštovanju
človekovih pravic in svoboščin. Trudijo se, da bi bili njihovi postopki humani in kulturni.
Poseben poudarek dajejo dobrim medčloveškim odnosom, kakovosti in kulturi
komuniciranja z javnostjo, stanovski pripadnosti in krepitvi njihovega ugleda ter
strokovnemu in humanemu odnosu do žrtev kaznivih dejanj. Notranja organizacija
policijske uprave je predstavljena v Sliki 2.
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Slika 2: Notranja organizacija policijske uprave

Vir: Policija, 2011
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4.3.2.3 Policijske postaje
Policijske postaje so območne organizacijske enote policije, ki so ustanovljene za
neposredno opravljanje nalog policije na določenem območju ali za določeno področje
dela policijske uprave. Njihovo območje določi minister za notranje zadeve. Policijsko
postajo vodi komandir, ki ga imenuje in razrešuje generalni direktor policije na predlog
direktorja policijske uprave. Komandir je za svoje delo in delo postaje odgovoren
direktorju policijske uprave. Komandir policijske postaje načrtuje, organizira, usmerja in
nadzoruje opravljanje dela iz pristojnosti policijske postaje, zagotavlja zakonito, učinkovito
in pravočasno opravljanje nalog, odreja ukrepe in odloča v skladu z zakoni in pooblastili,
ki jih nanj prenese direktor policijske uprave.
Posebna metoda policijskega dela so policijske pisarne. Gre za delovni prostor, namenjen
policijskemu delu. Poudarek pri tej metodi dela je na svetovanju, sprejemanju obvestil,
zbiranju informacij in na drugih opravilih, ki niso vezana na interventno ukrepanje policije.
Tipičen primer lokacije policijske pisarne je na primer smučišče.
Policija izvaja svojo dejavnost na območju ene ali več občin, razdeljenem na policijske
okoliše. Vodje policijskih okolišev zagotavljajo razne oblike pomoči, opravljajo preventivno
dejavnost, sodelujejo z državljani, organi lokalne oblasti, podjetji in drugimi subjekti.
Policijske postaje za neposredno opravljanje nalog policije na določenem območju ali za
določeno področje dela policijske uprave so:
• policijska postaja,
• postaja prometne policije,
• postaja mejne policije,
• postaja pomorske policije,
• postaja letališke policije,
• postaja konjeniške policije,
• postaja vodnikov službenih psov,
• policijska postaja za izravnalne ukrepe.
Znotraj policijskih postaj sta organizirani tudi skupini (skupina za mejno kontrolo in
skupina za varovanje državne meje), ki nista organizacijski enoti, temveč "obliki dela", ki
izhajata iz Schengenskega akcijskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev ter
podpisanih protokolov.
Na Postaji
skupina za
ki izhajata
podpisanih

letališke policije Brnik pa sta organizirani skupina za varnostne naloge in
operativne naloge, ki prav tako nista organizacijski enoti, temveč "obliki dela",
iz Schengenskega akcijskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev ter
protokolov.
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5.1

OPREDELITEV
POJMOV
IN
POLICIJSKIH POOBLASTIL

PRAVNA

REGULACIJA

POLICIJSKO POOBLASTILO

V teoriji obstaja veš konceptov o pomenu pojma pooblastilo. Pooblastilo bi lahko opredelili
kot normativno kvalifikacijo, na podlagi katere sme pravni subjekt v nekem pravnem
odnosu nekaj storiti ali opustiti.13 Hkrati pa ima pooblastilo načeloma tudi drugo
pomensko stran, če se s pooblastilom posega v pravice druge osebe, da lahko od druge
osebe – zavezanca – zahteva, da ta nekaj stori ali opusti. Če naslovljena oseba tega ne
upošteva, se lahko poseže po prisilnih ukrepih.14 V primeru pooblastila za uporabo sile
izhajamo in normativnega pooblaščenja, ki daje osebam, ki imajo praviloma status uradne
osebe, pravico, da s silo posežejo v pravice drugih oseb. Zakonodajalec po večini takšna
pooblaščenja poimenuje s skupnim generičnim pojmom pooblastila ali ukrepi, med katere
uvrsti tudi morebitno uporabo prisilnih sredstev. Osebe, ki imajo pravico in dolžnost
izvajati pooblastila, lahko poimenujemo pooblaščene osebe. Masleša (1999, str. 12)
poudarja, da imajo te osebe posebne dolžnosti in pooblastila, po čemer se razlikujejo od
drugih nepooblaščenih oseb. V času izvajanja zakonsko določenih nalog, nekatere pa ob
obstoju posebnih okoliščin tudi izven tega časa, imajo te osebe status uradne osebe.15 S
tem statusom jim država poleg posebnih pravic, med katere spada tudi pravica do
uporabe sile, priznava in zagotavlja posebno zaščito v primeru, če so pri izvajanju svojih
nalog omalovaževani, žaljeni ali napadeni. V primeru zakonite uporabe prisilnih sredstev
država s sprejeto zakonodajo upraviči njihovo ravnanje z načelnim odvzemom
protipravnosti takšnega ravnanja.16 (Žaberl, 2009, str. 27-28).
Pooblastila delimo na:
• primarna - so tista, s katerimi se neposredno doseže izvršitev določene policijske
naloge (primer: ukaz, opozorilo),
• sekundarna - so tista, s katerimi se doseže realizacija primarnega pooblastila
(prisilna sredstva: ne upošteva ukaza).
Delimo jih tudi na:
• splošna oz. varnostna – zagotavlja varnost v najširšem pomenu (nanašajo se na
delo vzdrževanja javnega reda),
13

Podobno tudi Čas, 1982, str. 319.
Glej tudi Veić, 2000.
15
Nekatere zakonodaje, kot npr. Carinski zakon, še sedaj uporabljajo termin »pooblaščena uradna
oseba« za primere, ko želijo posebej opredeliti carinskega delavca ali inšpektorja, ki ima posebna
pooblastila. Drugače se je odločil zakonodajalec pri noveliranju Zakona o kazenskem postopku, ko
je zastarel in neustrezen termin pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve nadomestil s
pravilnejšim – policist.
16
Veš o tem glej infra, tretji del naloge.
14
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posebna oz. procesna – zagotavljajo dokazne vire v predkazenskem oz.
prekrškovnem postopku.
PRAVNA REGULACIJA

Policijska pooblastila so zajeta v treh osnovnih zakonskih aktih:
•
•

•

Zakon o policiji – varnostna pooblastila v najširšem pomenu se nanašajo na delo
vzdrževanja javnega reda (npr. z opozorilom opozarjamo, z ukazom ukazujemo);
Zakon o kazenskem postopku - so uzakonjena pooblastila policije (ukrep in
nekatera procesna dejanja), ki jih policija izvaja prvenstveno v predkazenskem
postopku;
Zakon o prekrških – so uzakonjena pooblastila policije, ki jih izvaja v postopku o
prekrških;

Poleg teh poznamo še področne zakonske akte: Zakon o nadzoru državne meje, Zakon o
pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih,
Zakon o tujcih. Podrobnejši postopek izvajana pooblastil pa je predpisan v Pravilniku o
policijskih pooblastilih.
5.1.2

POLICIST

Zakon o policiji določa, da so delavci policije policisti in drugi delavci, zaposleni v policiji.
Uradne osebe so osebe, ki opravljajo določene uradne dolžnosti in imajo posebne
dolžnosti in pravice, dana so jim posebna pooblastila. Policisti so uniformirani ali
neuniformirani delavci policije, ki opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost
izvajanja policijskega pooblastila (66/1 čl., ZPol). Pravica in dolžnost izvajati policijska
pooblastila je torej bistvo pooblaščenosti. Policisti imajo službeno izkaznico, s katero
izkazujejo pooblaščenost za izvajanje policijskih pooblastil. Naloge opravljajo v uniformi
(pokaže jo le na izrecno zahtevo osebe v postopku) ali v civilu (dolžan je osebi v postopku
povedati, kdo je in pokazati službeno izkaznico). Dolžan je povedati svoj priimek in naziv
enote, ki ji pripada, če oseba, zoper katero se uporabi policijsko pooblastilo, to zahteva in
če to ne ovira izvršitev nalog. Dolžan je opravljati naloge ob vsakem času, če je ogroženo
življenje, osebna varnost ali premoženje ljudi. Ob tem uživa tudi posebno pravno varstvo.
Policisti imajo pravico in dolžnost izvajati policijska pooblastila samo takrat, kadar
opravljajo policijske naloge. Praviloma to pomeni samo takrat, kadar je v službi. Zaradi
narave in pomembnosti dela pa je zakonodajalec predpisal, da so policisti dolžni opravljati
določene naloge policije ob vsakem času. Zakon o policiji predpisuje, da so policisti dolžni
ob vsakem času preprečevati nezakonita dejanja ter ukrepati in uporabiti z zakonom
določena pooblastila, če so zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi splošne nevarnosti
ogroženi življenje, osebna varnost ali premoženje ljudi (ZPol, 30/4). V teh primerih je
policist dolžan opraviti nalogo policije, četudi bi bilo opravljanje naloge povezano z
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nevarnostjo za njegovo življenje17 in ne glede na to, ali je v službi ali ne in ali mu je to
dovoljeno ali ne. V vseh teh primerih sme izvajati policijska pooblastila. V vseh primerih,
ko opravlja policist naloge policije (uradne naloge), uživa tudi posebno pravno varstvo,
npr. če ga kdo napade, stori napadalec hujšo kvalificirano obliko kaznivega dejanja, ali če
ga omalovažuje, stori prekršek zoper javni red in mir ipd. (Žaberl, 2001, str. 26).

5.2
5.2.1

OSNOVNA NAČELA ZA UPORABO POLICIJSKIH POOBLASTIL
NAČELO ZAKONITOSTI

Je temeljno načelo za uporabo policijskih pooblastil. Vsako uradno policijsko dejanje, vsak
postopek policista mora temeljiti na zakonu in vsako pooblastilo mora biti izvedeno na
način, ki je predpisan z zakonom ali s podzakonskim aktom. Načelo zakonitosti je
opredeljeno tako v ožjem (vezanost podzakonskih predpisov na zakon), kot tudi v širšem
pomenu (dolžnost vseh, da pri sprejemanju pravnih aktov in izvrševanju materialnih
dejanj izhajajo iz zakona in ga dosledno uresničujejo), prav tako pa je opredeljeno kot
materialna (vsebina podzakonskega akta mora biti skladna z zakonom) in formalna
zakonitost (takšen akt mora po z zakonom predpisanem postopku sprejeti pristojni
organ). Zakonitost se izraža preko dveh podnačel, in sicer:
• načelo supremacije zakona (Zakon mora biti skladen z ustavo in splošno veljavnimi
načeli mednarodnega prava in veljavnimi mednarodnimi pogodbami. Podzakonski
predpisi in drugi splošni akti morajo biti skladni ne samo z ustavo, temveč tudi z
zakoni.),
• načelo funkcionalne zakonitosti (funkcije državnih organov morajo biti utemeljene
v zakonu in jih morajo tudi izvrševati v okviru zakona).
(Kaučič et al, 1999, str. 78-85).
Pomen tega načela je vsekakor, da mora biti delovanje državnih organov natančno
določeno z ustreznimi predpisi, izražena pa je tudi dolžnost, da se državni organi vzdržijo
vseh dejanj, za katere nimajo podlage v ustavi ali zakonih. S tem je zagotovljen enak
postopek in državljanom omogoča pravno varnost prek pravne predvidljivosti (Kniesel,
1989, str. 614).
Načelo zakonitosti je v Ustavi Republike Slovenije izrecno opredeljeno v poglavju
Ustavnost in zakonitost, in sicer v naslednjih določbah:
• usklajenost pravnih aktov (153. člen URS),
17

Opravljanje naloge policije ob vsakem času kljub izpostavljenosti policista Zakon o policiji resda
posebej ne predpisuje, izhaja pa ta trditev iz zakonske dikcije, ki govori o tem, da mora policist v
določenih primerih preprečiti nezakonito dejanje ob vsakem času. Ob tem pa se postavlja
vprašanje, do kolikšne mere se je policist dolžan izpostavljati nevarnosti. Natančno je na to težko
odgovoriti, prav gotovo pa se od policista ne pričakuje, da se bo ob navedenih primerih po
nepotrebnem izpostavljal. Svojo nalogo naj opravi zakonito in strokovno. Strokovno pa lahko
pomeni tudi to, da v določenih primerih ne ukrepa takoj, temveč počaka na ustrezno pomoč.

43

•
•
•
•
•
•

veljavnost predpisov in njihovo objavljanje (154. člen URS),
prepoved povratne veljave pravnih aktov (155. člen URS),
postopek za oceno ustavnosti (156. člen URS),
upravni spor (157. člen URS),
pravnomočnost (158. člen URS) in
varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin (159. člen URS).

Poleg zgoraj navedenih določb je načelo zakonitosti izrecno opredeljeno v ustavi v
poglavju »Načelo zakonitosti v kazenskem pravu«, ki pravi, da nihče ne sme biti kaznovan
za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo in zanj ni predpisal kazni, še preden
je bilo dejanje storjeno (28. člen URS). V pravni teoriji je sinonim za navedeno določbo
znan latinski izrek: »Nullum crimen, nulla poena sine lege praeia«.
Načelo zakonitosti je temeljno ustavno načelo tudi v policijskih postopkih, torej pri uporabi
najrazličnejših pooblastil. Policisti so pri opravljanju nalog dolžni ravnati v skladu z ustavo
in zakoni ter spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Policisti
lahko omejijo človekove pravice in temeljne svoboščine le v primerih, ki so določeni z
ustavo in zakoni. Policija ima svoj kodeks etike. Policisti so dolžni ob vsakem času
preprečevati nezakonita dejanja ter ukrepati in uporabiti z zakonom določena pooblastila,
če je zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi splošne nevarnosti neposredno ogroženo
življenje, osebna varnost ali premoženje ljudi (30. člen ZPol).
Policisti smejo posamezno policijsko pooblastilo uporabiti samo ob pogojih, določenih v
Zakonu o policiji in na način, ki ga določa ta zakon, Pravilnik o policijskih pooblastilih ali
drug podzakonski akt, ki se nanaša na uporabo policijskih pooblastil (1. odstavek 3. člena
Pravilnika o policijskih pooblastilih).
Glede na to, da se vseh morebitnih nevarnih situacij ne da predvideti in ustrezno
zakonsko urediti, večina držav predvideva tako imenovano generalno policijsko klavzulo.
Ta naj bi v svoji splošni obvezni formulaciji opredeljevala področje policijskih nalog in
hkrati policijski dejavnosti postavljala določene meje (Žaberl, 2001, str. 27).
Splošna klavzula je opredeljena v Zakonu o policiji. Policisti morajo v okviru predpisov tudi
brez posebnega pooblastila, določenega v tem ali drugih zakonih ukreniti vse, kar je
treba, da se od skupnosti ali posameznika odvrne nevarnost ali prepreči ravnanja, ki
ogrožajo varnost, red in mir (20. člen ZPol).
5.2.2

NAČELO SORAZMERNOSTI

Država je dolžna varovati in zagotavljati človekove pravice in temeljne svoboščine v
skladu z mednarodnim pravom človekovih pravic ter z ustavo. Ima možnost, da lahko v
določenih primerih poseže vanje, pri čemer so njeni organi vezani na temeljna načela
pravne države. Med te sodita načeli vezanosti na zakon in splošno načelo sorazmernosti,
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ki je z uveljavitvijo ustavnih načel svobodnega demokratičnega reda in pravne države in z
odločitvami Ustavnega sodišča Republike Slovenije dobilo ustavni rang splošnega
ustavnega načela, ki zavezuje vse državne organe in nosilce javnih pooblastil. Izhaja iz 2.
člena ustave, ki določa, da je Slovenija pravna in socialna država. Navedeno načelo
postavlja državni oblasti meje pri omejevanju oziroma posegih v človekove pravice.
Ustava prepušča zakonodajni veji oblasti, da lahko z zakonom vnaprej predvidi, kdaj je po
načelu sorazmernosti dopustno in potrebno nekomu omejiti pravico zato, da se zavarujejo
človekove pravice drugih ljudi in demokratična družbena skupnost. Namen tega načela je
posamezniku zagotoviti, da bodo človekove pravice omejene samo, kadar in kolikor je to
nujno potrebno, ali morda da ne gre za prekomeren poseg. Presoja se opravi na podlagi
treh kriterijev: nujnosti, primernosti in teže njegovih posledic (Čebulj, 2004, str. 3).
Načelo sorazmernosti je instrument, ki ne predstavlja in ne ščiti neodvisne vrednote, je pa
to vsekakor sredstvo za zaščito že priznanih pravic ali interesov ter je hkrati sredstvo za
nujno potrebno tehtanje takšnih interesov in pravic v situacijah, v katerih je njihovo
istočasno in celostno uresničevanje nemogoče, saj se mora vsaka od pravic oziroma vsak
interes v določeni meri omejiti (Taskovska, 2000, str. 66).
5.2.3

NAČELO STROKOVNOSTI

Pooblastila morajo policisti izvajati strokovno in odločno, vendar obzirno, tako da po
nepotrebnem ne prizadenejo dostojanstva osebe v postopku (4. člen Pravilnika o
policijskih pooblastilih).
Strokovnost je torej merilo, ki zahteva, da je pooblastilo izvedeno hitro, odločno in
učinkovito. Zavedati pa se je treba, da učinkovitost ne pomeni izvršitve zakonsko
določenega cilja za vsako ceno, temveč na način, ki v najmanjši meri vpliva na zdravje ter
osebno dostojanstvo osebe v postopku in policista pri izvajanju pooblastil. Minister za
notranje zadeve lahko na predlog generalnega direktorja policije predpiše način izvajanja
policijskih pooblastil (29. člen ZPol).
Dodatno razčlenjevanje, predvsem pa urejanje načina izvajanja pooblastila, je pogosto
potrebno, če že ne nujno, saj so v Zakonu o policiji pojmovno opredeljena pooblastila
pogosto nejasna oziroma zelo široka. Kot primer lahko navedem fizično silo kot eno od
prisilnih sredstev (50. člen ZPol). Pojem fizične sile nam ne pove veliko, saj obsega
vsakršno telesno dejavnost za dosego izbranega cilja (od najblažje oblike, to je potiska,
do veliko hujše oblike, npr. meta). Torej je treba, če tega ni storil že zakonodajalec v
zakonu, pojem razčleniti v posameznih podzakonskih aktih. Ker lahko s temi sredstvi z
različno močjo posežemo v zdravje in osebno dostojanstvo, je nujno opredeliti tudi način
izvajanja vsakega pooblastila v skladu z zahtevami stroke (glede na naravo pooblastila ob
upoštevanju številnih znanj, znanstvenih spoznanj, predvsem pa tudi izkušenj).
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5.2.4

NAČELO HUMANEGA RAVNANJA

Pri ukrepanju zahteva, da policisti pri izvajanju pooblastil in uradnih nalog v postopkih z
ljudmi ravnajo odločno, vendar obzirno, ter pri tem pazijo, da ne škodujejo njihovi časti in
dobremu imenu, da jih po nepotrebnem ne vznemirjajo ali jim ne nalagajo nepotrebne
obveznosti. Posebno pa morajo paziti na osebe, ki potrebujejo dodatno pozornost, pomoč
in nego.
Upoštevati morajo tudi ranljive osebe:
• otroke,
• ženske,
• starejše ljudi,
• vidno bolne,
• onemogle osebe,
• vidno težke invalide,
• vidno noseče ženske ter
• begunce in razseljene osebe.
Policist lahko uporabi prisilna sredstva proti tem osebam, če drugače ne more obvladati
njihovega upiranja oz. napada, ali če neposredno ogrožajo življenje ljudi ali tuje
premoženje.
Policisti zagotavljajo varovanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri
zakonitem poseganju vanje pa morajo spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo. To
so dolžni varovati tudi s preprečevanjem kakršnega koli nasilja, nečloveškega ravnanja in
drugih dejanj, ki so ponižujoča za ljudi.
Policisti morajo ob nastopu dela slovesno priseči, da bodo pri izvajanju nalog policije
vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjevali svoje naloge ter spoštovali človekove
pravice in temeljne svoboščine (70. člen ZPol). Prav tako so policisti pri izvajanju prisilnih
sredstev dolžni spoštovati človekovo osebnost in njihovo dostojanstvo (51. člen ZPol).
Policisti posamezno pooblastilo izvedejo samo ob pogojih, določenih v Zakonu o policiji, in
na način, ki ga določa ta zakon, Pravilnik o policijskih pooblastilih ali drug predpis, ki
določa policijska pooblastila. Pri tem je treba spoštovati in varovati človekovo
dostojanstvo, pravice in temeljne svoboščine, zagotovljene z Ustavo, zakoni in drugimi
predpisi. Pri izvajanju pooblastil ne sme biti nihče podvržen mučenju, nečloveškemu ali
ponižujočemu ravnanju (3. člen Pravilnika o policijskih pooblastilih). Policisti morajo v
postopkih z otroki ali mladoletniki ravnati posebej obzirno. Upoštevati morajo njihovo
osebnost, občutljivost in morebitne druge lastnosti, ki jih je mogoče opaziti (7. člen
Pravilnika o policijskih pooblastilih).
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Policistova dolžnost ni samo represivno ukrepanje, temveč tudi pomoč občanom,
podjetjem, organizacijam in skupnostim, in sicer v primerih, ko so ogrožena njihova
življenja, osebna varnost, pravice, sredstva ali premoženje.
5.2.5

NAČELO IMUNITETE

Republika Slovenija posameznikom priznava pravico do imunitete na podlagi
mednarodnega in notranjega prava, ki jih varuje pred uporabo posameznih pravnih
predpisov. Namen imunitete je zagotavljanje nemotenega opravljanja funkcij
posameznikov.
Imuniteto je mogoče razvrstiti na naslednje kategorije, in sicer (Kaučič et al, 1999, str.
222):
• materialno in procesnopravno (prva izključuje odgovornost posameznika za
materialne določbe predpisov, npr. za kaznivo dejanje ali prekršek, druga pa
odgovornost za procesne določbe, npr. prepoved odvzema prostosti),
• poklicno (funkcijsko) ter nepoklicno (poklicna ali funkcijska imuniteta izključuje
odgovornost posameznika za dejanja, ki jih je storil pri opravljanju svojega poklica
ali funkcije, nepoklicna pa pomeni izključevanje odgovornosti za dejanja, ki jih je
storil zunaj svoje funkcije),
• absolutno in relativno, prva pomeni trajno varovanje, druga pa le za čas
opravljanja funkcije.
Policisti izvajajo postopek z osebo, ki uživa imuniteto, tako kot z vsako drugo, dokler se
oseba ne začne sklicevati na svoj status z ustreznim dokumentom. Policist mora v
postopku z osebo ugotoviti vrsto imunitete, saj le na podlagi tega lahko ukrepa oziroma
opusti ukrepanje, skladno z določili domačega in mednarodnega prava glede imunitete in
privilegijev. Ugotavljanje identitete samo z bežnim vpogledom v listino ali celo brez
vpogleda v le-to ni dopustno. Če policist dvomi o statusu, mora le-tega preveriti po
ustaljenem policijskem postopku pri pristojnih državnih organih. Nadaljnje ukrepanje
policista je odvisno od vrste imunitete, ki jo oseba uživa.
5.2.5.1 Diplomatska imuniteta
Diplomatska imuniteta velja za čas trajanja opravljanja diplomatske misije oziroma
funkcije, in to od trenutka, ko oseba prestopi meje svoje države. Podeli se posameznim
diplomatskim osebam za nemoteno opravljanje funkcij v državi gostiteljici in velja le v
primerih, ko se osebe z diplomatsko imuniteto sklicuje nanjo (Dunajska konvencija o
diplomatskih odnosih).
V grobem gre za absolutno procesno imuniteto, ki pomeni prepoved uvedbe kakršnega
koli postopka, če pa do njega pride, se ga mora ustaviti, ko se ugotovi, da gre za tovrstno
imuniteto. Imuniteta ne pomeni oprostitve odgovornosti za kršitev pozitivne zakonodaje
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države gostiteljice. V primerih nekaterih kršitev lahko država gostiteljica zahteva od
države, katere predstavnik krši pravne predpise, da takšno osebo pokliče na razgovor,
lahko pa zahteva njen odpoklic. Posamezna država se lahko odpove sodni imuniteti
diplomatskih agentov in drugih oseb, ki uživajo imuniteto (32. člen Dunajske konvencije o
diplomatskih odnosih).
Osebe, ki v Republiki Sloveniji uživajo diplomatsko imuniteto, so vsi stalno akreditirani
diplomatski predstavniki in drugi tujci, ki z diplomatskim potnim listom prihajajo v
Republiko Slovenijo kot šefi in člani državnih delegacij na dvostranske ali večstranske
konference ali pogovore, ter diplomatske osebe, ki potujejo čez ozemlje Republike
Slovenije v druge ciljne države (Mihelčič, 2001, 20).
Policisti morajo pri postopku s tako osebo zbrati vse potrebne podatke in dokaze ter o tem
obvestiti Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Državljani Slovenije, ki
uživajo to vrsto imunitete zaradi dela v tujini, te imunitete ne morejo uveljavljati na
območju Republike Slovenije.
5.2.5.2 Imuniteta predstavnikov mednarodnih organizacij
Člani odbora proti mučenju, ki deluje v sklopu Sveta združenih narodov za človekove
pravice, uživajo privilegije in imunitete iz 22. člena konvencije Združenih narodov o
privilegijih in imunitetah, prav tako pa so jim priznane še imuniteta pred osebno aretacijo
ali priporom, imuniteta pred zasegom osebne prtljage, imuniteta pred sodnimi postopki
glede njihovih izjav in poročil, nedotakljivost vseh dokumentov in listin ter korespondenca
z ZN o izvajanju njihovega poslanstva. Zaščita velja tudi po preteku mandata, članom pa
je prepovedano zlorabljati imuniteto v osebno korist. Podobno imuniteto uživajo še člani
Odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali
kaznovanja na podlagi 16. člena dodatka k evropski konvenciji o preprečevanju mučenja
in člani pododbora za preprečevanje mučenja in drugega okrutnega, nečloveškega ali
poniževalnega ravnanja ali kaznovanja.
5.2.5.3 Konzularna imuniteta
Konzularno imuniteto ureja Dunajska konvencija o konzularnih odnosih iz leta 1963, ki deli
šefe konzulatov na generalne konzule, konzule, vicekonzule in konzularne agente.
Konzularno pravo pozna karierne in častne konzule. Častni konzuli uživajo manj
privilegijev in manjši obseg imunitet kot karierni, če pa so državljani države sprejemnice in
imajo v njej stalno bivališče, pa imajo privilegijev še manj.
Za razliko od diplomatske imunitete pri konzularni imuniteti ne gre več za absolutno,
temveč relativno imuniteto, saj je konzularnim osebam dovoljeno odvzeti prostost zaradi
storitve hudega kaznivega dejanja ali ob pravnomočni sodbi sodišča. Prav tako ne uživajo
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nobene zaščite pred kazenskim pregonom in se zoper njih lahko uvede kazenski postopek
(Mihelčič, 2001, 20-21).
Ker navedene omejitve veljajo samo za kariernega konzula, mora policist pri postopkih
ugotoviti samo to, ali gre za častnega ali kariernega konzula. Če gre za častnega konzula,
je policistovo ukrepanje skoraj identično kot z vsakim drugim državljanom ali tujcem.
5.2.5.4 Imuniteta sodnikov
Nikogar, ki sodeluje pri sojenju, ni mogoče klicati na odgovornost za mnenje, ki ga je dal
pri odločanju na sodišču. Sodnik ne sme biti priprt, niti se ne sme brez dovoljenja
Državnega zbora zoper njega začeti kazenski postopek, če je osumljen kaznivega dejanja
pri opravljanju sodniške funkcije (134. člen URS).
To vrsto imunitete uživajo sodniki rednih sodišč. Opredeljena je materialna imuniteta, ki je
poklicna in absolutna, in procesna, ki je poklicna, vendar relativna. Sodniška imuniteta
torej varuje sodnike le pred priporom in pred začetkom kazenskega postopka (brez
dovoljenja Državnega zbora), pa še to samo za tista kazniva dejanja, ki naj bi jih storili pri
opravljanju svoje funkcije.
Enako imuniteto kot poslanci uživajo tudi sodniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
V vseh primerih kaznivih ravnanj lahko policist ob podanih zakonskih pogojih odredi
pridržanje ustavnega sodnika.
5.2.5.5 Poslanska imuniteta
Če se poslanec sklicuje na imuniteto, se ga ne sme pripreti niti se kazenski postopek ne
sme začeti brez dovoljenja državnega zbora, le v primeru, če je bil le-ta zaloten pri
kaznivem dejanju, za katerega je predpisana kazen nad pet let zapora. Če je zaloten pri
dejanju, za katerega je zagrožena zaporna kazen nad pet let, se zoper njega lahko odredi
pridržanje na podlagi 2. odstavka 157. člena ZKP.
Poslanska imuniteta se nanaša samo na kazniva dejanja, ne pa tudi na prekrške. Poslanec
kazensko odgovarja za kazniva dejanja, ki jih sicer stori v državnem zboru, vendar niso
povezane z opravljanjem poslanske funkcije in za dejanja, ki so sicer povezana z
opravljanjem funkcije, vendar jih je storil zunaj državnega zbora oz. njegovih delovnih
teles, vendar se kazenski postopki ob izpolnjevanju določenih pogojev med trajanjem
funkcije ne morajo začeti oz. nadaljevati. Državni zbor lahko poslancu prizna imuniteto
tudi če se ta na njo ni skliceval ali pa poslancu, ki je bil zaloten pri dejanju, za katerega je
zagrožena več kot petletna zaporna kazen. Imuniteta poslanca ne varuje pred
obravnavanjem v predkazenskem postopku ali v postopku v prekršku, ker velja šele v
kazenskem postopku. Kadar obstajajo razlogi za pridržanje in pravna podlaga za odreditev
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pridržanja, je poslanec lahko pridržan in priveden k pristojnemu organu, razen če ga ne
ščiti materialna kazenskopravna imuniteta (Bobnar et al., 2011, str. 47).
5.2.5.6 Druge oblike imunitet
Ustava Republike Slovenije ne vsebuje nikakršnih določb o imuniteti varuha človekovih
pravic, jih pa vsebuje Zakon o varuhu človekovih pravic. Varuh ne more biti klican na
odgovornost za mnenje ali predlog, ki ga je izrekel v okviru opravljanja svoje funkcije, ne
sme biti priprt v kazenskem postopku, ki je uveden proti njemu v zvezi z opravljanjem
njegove funkcije, brez dovoljenja Državnega zbora (20. člen ZVarČP). V tem členu sta
opredeljeni materialna, ki je poklicna in absolutna, in procesna imuniteta, ki je prav tako
poklicna, vendar relativna. Pravico do te imunitete ima poleg varuha še njegov namestnik
(22. člen ZVarČP).
Ustava prav tako ne vsebuje nikakršnih določb o imuniteti notarjev, državnih tožilcev in
odvetnikov. Te so vsebovane v vsakem od področnih zakonov. Notar ne sme biti priprt v
kazenskem postopku, ki je uveden proti njemu zaradi suma kaznivega dejanja, storjenega
pri opravljanju notariata, brez prejšnjega dovoljenja senata treh sodnikov višjega sodišča,
na območju katerega se vodi postopek (27. člen ZN). Državni tožilec ne sme biti priprt v
kazenskem postopku, ki je uveden proti njemu in zaradi suma kaznivega dejanja,
storjenega pri opravljanju funkcije državnega tožilca, brez prejšnjega dovoljenja senata
treh sodnikov višjega sodišča (50. člen ZDT). Odvetnik ne sme biti priprt v kazenskem
postopku, ki je uveden proti njemu zaradi suma kaznivega dejanja, storjenega pri
opravljanju odvetniškega poklica, brez prejšnjega dovoljenja senata treh sodnikov sodišča
druge stopnje, ustanovljenega za območje sodišča prve stopnje, pri katerem se vodi
postopek (7. člen ZOdv). Navedene zakonske določbe opredeljujejo samo procesno
imuniteto, ki je poklicna in relativna. Ta izključuje le pripor v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja, storjenega pri opravljanju njihovih funkcij, brez prejšnjega
dovoljenja senata treh sodnikov pristojnega višjega sodišča ali v primeru odvetnikov
pristojnega drugostopenjskega sodišča.
Prav tako je potrebno poudariti, da ustava in področni zakoni predsedniku republike,
predsedniku vlade in posameznim ministrom ne predpisujejo nobene imunitete.

5.3

POLICIJSKA ETIKA TER ZAKONITOST IN STROKOVNOST UPORABE
POLICIJSKIH POOBLASTIL

Policijska etika je zvrst uporabne etike, ki je aplicirana na policijsko delo oziroma policijski
poklic.
Policijska etika je slabo razvita. Razlogov je več, izpostavljena sta le dva (Gaber, 2003, str.
24):
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•
•

prvi razlog lahko iščemo v paravojaški miselnosti policijske organizacije, ki
policistom namenja predvsem vlogo izvrševalcev ukazov svojih nadrejenih,
drugi razlog pa lahko najdemo v nepoznavanju in nerazumevanju uporabne etike,
kar ima za posledico »naivno prepričanje«, da morajo policisti pri svojem delu
izhajati zgolj iz ustave in zakonov in ne potrebujejo nobene etike.

Policijska etika mora postaviti jasne in nedvoumne standarde etičnega vedenja v policiji. V
tem kontekstu je izjemnega pomena Kodeks policijske etike, ki vsebuje niz neposrednih
izjav, ki jih od policistov zahteva policijski poklic.
5.3.1

SPLOŠNO O POLICISTOVEM ODNOSU DO DRŽAVLJANA

Glavne naloge policije v demokratični državi so (Evropski kodeks policijske etike, 2001,
str. 9):
• zagotavljanje miru in javnega reda v družbi,
• varstvo in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti tistih, ki so
zapisane v Evropski konvenciji o človekovih pravicah,
• preprečevanje kriminala in boj proti njemu,
• odkrivanje kaznivih dejanj,
• zagotavljanje pomoči in storitev državljanom.
Policija mora biti organizirana tako, da gradi in podpira dobre odnose z javnostjo in
učinkovito sodeluje z drugimi ustanovami, lokalno skupnostjo, nevladnimi organizacijami
in drugimi predstavniki javnosti, vključno z etničnimi manjšinami. Policija mora biti
pripravljena javnosti posredovati objektivne informacije o svojih dejavnostih, ne da bi ob
tem razkrila zaupne informacije, prav tako pa mora imeti oblikovane smernice za stike z
mediji.
5.3.2

ETIKA POLICIJSKEGA DELA

Policisti zagotavljajo varovanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri
zakonitem poseganju vanje pa spoštujejo človekovo osebnost in dostojanstvo. Človekovo
osebnost in dostojanstvo so dolžni varovati tudi s preprečevanjem kakršnegakoli nasilja,
nečloveškega ravnanja in drugih dejanj, ki so ponižujoča do ljudi. Svoje poslanstvo
opravljajo z avtoriteto argumenta in ne z argumentom moči. Temeljna načela policijske
etike v Republiki Sloveniji so naslednja (Kodeks policijske etike, 2008, str. 1-7):
• Spoštovanje enakosti pred zakonom (Policisti v postopkih skrbijo, da so vsem
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje,
izobrazbo, družbeni položaj ali katero koli drugo osebno okoliščino.);
• Varovanje ugleda (Policisti pri opravljanju svojega dela in v zasebnem življenju
skrbijo za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske
organizacije. Posebej skrbijo za krepitev integritete v policijski organizaciji. Pri
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•

•

•

•

5.3.3

svojem delu so načelni, dosledni, odločni, vztrajni, pravični, strokovni, pri stiku z
ljudmi, državnimi organi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami pa
vljudni in korektni.);
Nepodkupljivost (Policisti zase ali za drugega ne zahtevajo nobenih privilegijev in
so nedovzetni za vse oblike podkupovanja.);
Javnost dela (policisti si z javnim, zakonitim, strokovnim, pravičnim, vljudnim in
korektnim delom pridobivajo naklonjenost, ugled in spoštovanje javnosti ter
javnost sprejemajo kot obliko nadzora nad svojim delom.);
Profesionalnost, strokovnost in neodvisnost (Policisti se za profesionalno
opravljanje nalog ustrezno izobražujejo, strokovno usposabljajo in izpopolnjujejo,
si širijo splošno razgledanost in razvijajo znanja, potrebna za opravljanje uradnih
nalog. Policisti se lahko združujejo v sindikalna, strokovna in druga podobna
združenja v državi in tujini. Njihovo profesionalno ravnanje ne sme biti odvisno od
političnega prepričanja in svetovnega nazora.);
Varovanje poklicne tajnosti (Policisti varujejo poklicno tajnost in neupravičeno ne
uporabljajo ter ne razkrivajo podatkov in informacij, do katerih so prišli pri
opravljanju uradnih nalog. Pri svojem delu, tudi pri obveščanju javnosti, so
ustrezno diskretni.);
Medsebojni odnosi (Odnosi med policisti temeljijo na medsebojnem spoštovanju,
vzajemni in solidarni pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, medsebojnem
zaupanju in dostojanstvu, dobronamerni kritiki ter dobri komunikaciji. Takim
odnosom so tuji pojavi lažne solidarnosti, poniževanja, podcenjevanja in
zapostavljanja.);
NADZOR NAD IZVAJANJEM POLICIJSKIH POOBLASTIL

Policija je odgovorna državi, državljanom in njihovim predstavnikom in mora biti pod
učinkovitim zunanjim nadzorom. Državni nadzor nad policijo se deli med zakonodajno,
izvršilno ali sodno oblast. Državni organi morajo zagotavljati učinkovite in nepristranske
pritožbene postopke zoper policijo, prav tako pa je potrebno spodbujati mehanizme
odgovornosti, ki temeljijo na komunikaciji in medsebojnem razumevanju med policijo in
javnostjo (Evropski kodeks policijske etike, 2001, str. 15).
5.3.3.1 Notranji nadzor
Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tudi delo generalne policijske uprave (5.
člen ZPol). Na podlagi omenjene določbe je generalni direktor sprejel pravila za izvajanje
nadzora v policiji. Namen tega nadzora je ugotavljanje zakonitosti, strokovnosti, obsega,
kakovosti in pravočasnosti opravljanja nalog delavcev policije in organizacijskih enot. V
skladu z določili za izvajanje nadzora v policiji izvajajo nadzor nad delom delavcev policije
vodje policijskih enot in drugi nadrejeni delavci, ki so odgovorni za strokovno, učinkovito
in pravočasno izvajanje nadzora. Nadzor se odredi s sklepom generalnega direktorja
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policije ali direktorja policijske uprave oziroma drugega delavca, ki ga pooblastita (3. člen
Pravil za izvajanje nadzora policije).
Prav tako se izvaja nadzor tudi nad delom notranjih organizacijskih enot generalne
policijske uprave in delom policijskih uprav, ki ga izvajajo za nadzor pooblaščeni delavci
generalne policijske uprave. Nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot policijskih
uprav in delom policijskih postaj izvajajo za nadzor pooblaščeni delavci policijskih uprav.
Določila pravil razlikujejo med splošnim, strokovnim in vnovičnim nadzorom. Ta se odredi
z odločbo, ki jo v okviru svojih pristojnosti izda generalni direktor policije ali direktor
policijske uprave oziroma po njunem pooblastilu drug uslužbenec (5. člen Pravil za
izvajanje nadzora policije).
Policija zagotavlja notranjo disciplino v organizaciji z vodenjem in notranjo kontrolo,
kršitve pa obravnava v disciplinskih postopkih. Zagotavljanje notranje discipline v policiji
predpostavlja tudi obstoj mehanizmov zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Zato mora biti zakonodaja na področju disciplinskih kršitev skladna z
relevantnimi domačimi in mednarodnimi standardi za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Med drugim mora vključevati tudi dolžnost policistov, da prijavijo
kršitve človekovih pravic s strani drugih policistov in sankcije v primeru kršitve te
dolžnosti.
5.3.3.2 Nadzor državnega tožilstva
V Republiki Sloveniji ima določen vpogled v delo policije v predkazenskem postopku
državno tožilstvo, in sicer s tem, da ima možnost usmerjati predkazenski postopek.
Državni tožilec v roku, ki ga on določi, zahteva, da policisti zberejo vsa potrebna obvestila
in storijo druge ukrepe, da se odkrijeta kaznivo dejanje in storilec. Državni tožilec sme ob
vsakem času zahtevati od policistov, da ga obvestijo, kaj so ukrenili. Policisti so mu dolžni
odgovoriti brez odlašanja (2. odstavek 161. člena ZKP).
Nadalje ima državno tožilstvo vpogled v delo policije tudi, ko prejema poročila policije o
ukrepih in ugotovitvah iz predkazenskega postopka. Na podlagi zbranih obvestil sestavi
policija kazensko ovadbo, v kateri navede dokaze, za katere je izvedela pri njihovem
zbiranju. V kazensko ovadbo ne vpiše vsebine izjav, ki so jih posamezne osebe dale pri
zbiranju obvestil. Kazenski ovadbi priloži tudi predmete, skice, fotografije, priskrbljena
poročila, zapise o tem, kaj so ukrenili in storili, uradne zaznamke, izjave in drugo gradivo,
ki utegne biti koristno za uspešno izvedbo postopka. Če policija po vložitvi kazenske
ovadbe izve za nova dejstva, dokaze ali sledove kaznivega dejanja, mora zbrati potrebna
obvestila in poslati o tem državnemu tožilcu poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe (9.
odstavek 148. člena ZKP). Policija pošlje poročilo državnemu tožilcu, tudi če na podlagi
zbranih obvestil ni podlage za kazensko ovadbo (10. odstavek 148. člena ZKP).
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Posameznik, zoper katerega je policist uporabil kakšnega od ukrepov iz predkazenskega
postopka, npr. pregled prevoznih sredstev, potnikov, prtljage, omejitev gibanja, lahko v
treh dneh poda pritožbo pristojnemu državnemu tožilcu (4. odstavek 148. člena ZKP).
Poudariti je treba, da v tem primeru posameznik nima pravice zahtevati odškodnine.
Doseže lahko prenehanje morebitnih nezakonitih posegov, državni tožilec pa lahko na
podlagi tega sproži tudi postopek za pregon storilca kaznivega dejanja.
5.3.3.3 Sodno varstvo
Po eni zmed splošnih določb o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ustava
zagotavlja sodno varstvo teh pravic in svoboščin ter pravico do odprave posledic njihove
kršitve (4. odstavek 15. člena URS). Pravica do sodnega varstva je samostojna ustavna
pravica. Po mnenju Evropskega sodišča za človekove pravice, ki ga v zadnjem času
sprejema tudi naša ustavna teorija in naše ustavno sodišče pri presoji konkretnih
primerov, pojmujemo pravico do sodnega varstva predvsem kot ustavno pravico do
dostopa do sodnega varstva. Pravica do sodnega varstva je pravica, na podlagi katere se
lahko vsakdo, ki meni, da mu je bila kršena določena ustavna pravica ali svoboščina,
obrne na sodišče z zahtevo za njeno sodno varstvo. Ustava z določbo o sodnem varstvu
nalaga tudi državi dolžnost, da predvidi sodno varstvo oziroma da ga ne izključi.
Potemtakem je sodno varstvo sredstvo in obenem predpostavka za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Kocjančič et al., 2003, str. 127).
Vsakdo uživa pred sodiščem, do katerega ima po ustavi dostop, tudi ustrezna procesna
jamstva. Tako ima vsakdo pravico do enakega varstva pravic v postopku pred sodiščem in
drugimi državnimi organi (22. člen URS) ter pravico, da se o njegovih pravicah odloči brez
nepotrebnega odlašanja (23. člen URS), vsakomur pa je zagotovljena tudi pravica do
javnega sojenja (24. člen URS) in pravica do pravnega sredstva (25. člen URS).
Na podlagi ustave, ki samo na splošno zagotavlja sodno varstvo z najpomembnejšimi
procesnimi jamstvi, urejajo posamezne oblike sodnega varstva ustrezni zakoni.
Neposredni obliki sodnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščina sta
kazenskopravno in civilnopravno varstvo, posredno pa tudi sodni nadzor nad upravnimi
akti v obliki upravnega spora (Kocjančič et al., 2003, str. 128).
Posredno predstavlja določeno obliko nadzora nad delom policije tudi dolžnost sodišča, da
preverja in izdaja odredbe za različne posege policije v človekove pravice in temeljne
svoboščine, izločitev protipravno pridobljenih dokazov in tudi številna procesna jamstva, ki
so v primeru hujših posegov v človekove pravice, kot npr. izvajanje posebnih metod in
sredstev, hišnih in osebnih preiskav, pripor, še širše zastavljena. Ta oblika nadzora
pravosodnih organov je omejena izključno na kazenski postopek, pri čemer je v zadevah,
ki ne rezultirajo v ovadbah ali zbranih dokazih, izrazito omejena ali sploh ne obstaja.
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5.3.3.4 Ustavno sodno varstvo
Slovenska ustava zagotavlja pravno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, saj
so le-te zasnovane in urejene kot pravno zavarovana upravičenja. Ustava že v drugem
poglavju vsebuje več določb o njihovem sodnem varstvu, katerega posebna oblika je
upravni spor, ki je urejen v poglavju o ustavnosti in zakonitosti. Še posebej pomembno
pravno sredstvo v sistemu varstva teh pravic in svoboščin je pravica do ustavne pritožbe,
ki jo ustava priznava v poglavju o ustavnem sodišču.
Ustavna pritožba, ki je bila predvsem po nemškem zgledu uvedena s sedanjo ustavo, je v
sistemskem pomenu najpomembnejša oblika pravnega varstva človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Ustava sicer samo določa, da ustavno sodišče odloča o ustavnih
pritožbah zaradi kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti (160.
člen URS). Na podlagi te določbe določneje ureja ustavno pritožbo Zakon o ustavnem
sodišču. Po tem zakonu lahko vloži ustavno pritožbo vsakdo, ki meni, da mu je s
posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih
pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Glede na predmet
ustavne pritožbe jo praviloma vlagajo fizične osebe, le redko pa tudi pravne. V zvezi s
posamično zadevo, ki jo obravnava, lahko vloži ustavno pritožbo tudi varuh človekovih
pravic (Kocjančič et al., 2003, str. 130-131).
Če je ustavna pritožba sprejeta, se postopek konča z odločbo, s katero ustavno sodišče
pritožbo bodisi kot neutemeljeno zavrne, ali ji ugodi ter posamičen akt v celoti ali deloma
odpravi ali razveljavi in zadevo vrne organu, ki je pristojen za odločanje (1. odstavek 59.
člena ZUstS).
Če 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 (1. odstavek 60. člena ZUstS).
Ustavna pritožba je posebno pravno sredstvo, ki je namenjeno le uveljavljanju kršitev
človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Z njo ni mogoče uveljavljati zgolj napačne
uporabe materialnega ali procesnega prava v postopkih pred sodišči same po sebi, prav
tako pa ne tudi tega, da je morebiti sodišče napačno ugotovilo dejansko stanje (Pavčnik in
Mavčič, 2000, str. 78).
Izjemoma je dovoljeno ustavno pritožbo vložiti pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev
(ne pa tudi pred izčrpanjem pritožbe, ki je redno pravno sredstvo), če sta izpolnjena oba
zakonska pogoja, in sicer da je zatrjevana kršitev človekovih pravic očitna in če bi z
izvršitvijo posamičnega akta za pritožnika nastale nepopravljive posledice (2. odstavek 51.
člena ZUstS).
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5.3.3.5 Varuh človekovih pravic
Varuh človekovih pravic je samostojna in neodvisna institucija za varovanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v
razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil
se z zakonom določi varuh pravic državljanov. Z zakonom se lahko za posamezna
področja določijo posebni varuhi pravic državljanov (159. člen URS).
Varuh preiskuje delovanje državnih organov na področjih, ki se nanašajo na
posameznikove pravice in svoboščine. Pri svojem delu se ravna po določilih ustave in
mednarodnih pravnih aktih o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, sklicuje pa se
lahko tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja.
Postopek pri varuhu se praviloma začne s pisno pobudo vsakogar, ki meni, da so mu bile z
aktom ali dejanjem državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih
pooblastil kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Seveda lahko začne varuh
postopek tudi na svojo pobudo (26. člen ZVarČP). Postopek pri varuhu se konča s
poročilom, v katerem navede svojo oceno dejstev in okoliščin ter pojasnilo, ali je v
predmetnem primeru šlo za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter kako.
Poleg tega varuh poroča Državnemu zboru še z rednimi in posebnimi poročili o svojem
delu, ugotovitvah o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o
pravni varnosti državljanov v Republiki Sloveniji.
5.3.3.6 Evropsko sodišče za človekove pravice
Evropsko sodišče za človekove pravice je bilo ustanovljeno leta 1959 na podlagi Evropske
konvencije o človekovih pravicah. Število sodnikov je enako številu držav članic SE.
Trenutno torej sodišče sestavlja 47 sodnikov. Naloga ESČP je v prvi vrsti zagotavljati, da
države spoštujejo in zagotovijo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz
EKČP svojim državljanom, kot tudi vsakomur znotraj njihove jurisdikcije, ne glede na spol,
raso, državljanstvo, etnični izvor ali drugo okoliščino. V ta namen ESČP obravnava
pritožbe posameznikov, kot tudi meddržavne pritožbe. Kadar sodišče ugotovi, da je država
pogodbenica kršila eno ali več pravic iz EKČP, se o kršitvi izreče s sodbo. Ta je
zavezujoča, nadzor nad izvrševanjem pa izvaja Odbor ministrov Sveta Evrope. Prav iz tega
razloga je Evropsko sodišče za človekove pravice najbolj pomemben in perspektiven organ
Sveta Evrope, ki mu torej velja priznati status naddržavne institucije, ki je sicer
organizacija meddržavnega sodelovanja, teorija pa mu priznava, da s svojo sodno prakso
uvaja novo pravo (Ribičič, 2007, str. 19).
Pritožbo na sodišče lahko vloži vsakdo, ki zatrjuje, da je žrtev kršitev pravic iz EKČP, ki
med drugim varuje pravico do življenja, pravico do poštenega sojenja v civilnih in
kazenskih zadevah, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, svobodo
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izražanja, svobodo misli, vesti in veroizpovedi ter pravico do učinkovitega pravnega
sredstva. Pritožiti se je mogoče proti eni ali več državam, ki jih zavezuje konvencija in so
po mnenju pritožnika kršile EKČP. Ne more pa sodišče obravnavati pritožb proti
posameznikom ali institucijam zasebnega prava, kot so na primer gospodarske družbe.
EKČP poleg kataloga pravic in svoboščin vzpostavlja nadzorni mehanizem nad
izpolnjevanjem prevzetih obveznosti s strani držav pogodbenic. Konvencija predvideva dva
tipa pritožb, in sicer pritožbe posameznikov ter meddržavne pritožbe. Predsednik ESČP je
izvoljen za dobo treh let.
Od uveljavitve Evropske konvencije o človekovih pravicah leta 1953 je bilo sprejetih 14
dodatnih protokolov. Protokoli št. 1, 4, 6, 7, 12 in 13 so k že obstoječim pravicam in
svoboščinam dodali nekatere nove, ostali protokoli pa predvidevajo postopkovne ali
institucionalne spremembe in so vključeni v EKČP.
Protokol št. 11, ki je v veljavi od 1. novembra 1998, je ukinil do tedaj delujočo Evropsko
komisijo za človekove pravice, ki je bila zadolžena za predhodno selekcijo pritožb.
Evropska komisija za človekove pravice, ki je bila zadolžena za predhodno selekcijo
pritožb, pozneje (s Protokolom št. 11) pa je bila uvedena ureditev, po kateri se lahko na
Evropsko sodišče za človekove pravice neposredno obrne vsak posameznik, nevladna
organizacija ali skupine posameznikov, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev pravic, ki jih
zagotavlja Konvencija in njeni protokoli, s strani katerekoli države pogodbenice (Perenič,
2002, str. 53).
Zadnji Protokol k EKČP je Protokol št. 14, ki predvideva uvedbo institucionalnih in
postopkovnih sprememb v delovanje ESČP z glavnim namenom povečati sposobnost
sodišča za spopadanje z očitno nesprejemljivimi pritožbami, kot tudi s sprejemljivimi
pritožbami, ki pa bi se jih lahko reševalo na podlagi ustaljene sodne prakse. Države so se
zavezale, da bodo Protokol št. 14 ratificirale v roku dveh let. Republika Slovenija je
protokol ratificirala 29. 6. 2005. Protokol so ratificirale vse države članice SE, razen Ruske
federacije. Glede na to, da je za začetek veljavnosti protokola potrebno, da ga ratificirajo
vse države pogodbenice EKČP, do danes še ni začel veljati.
Vsaka država pogodbenica, posameznik, nevladna organizacija ali skupina posameznikov,
ki zatrjuje, da je žrtev kršitve pravic iz EKČP s strani druge države pogodbenice, lahko
vloži pritožbo neposredno na ESČP. Sodišče deluje po načelu subsidiarnosti in sme v
skladu s 35. členom EKČP obravnavati zadeve šele potem, ko so bila izčrpana vsa notranja
pravna sredstva, vendar ne pozneje kot v šestih mesecih od sprejema dokončne odločitve
državnega sodnega organa.
V skladu s 46. členom EKČP je Odbor ministrov Sveta Evrope zadolžen za nadzorovanje
izvrševanja sodb ESČP s strani držav pogodbenic. Odbor ministrov Sveta Evrope nadzira
države, ki so obtožene kršitve pravic iz EKČP, pri sprejemanju potrebnih ukrepov za
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odpravo posledic predhodnih kršitev ter pri prizadevanju za preprečevanje enakovrstnih
kršitev pravic v prihodnje.
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6

NAČELO SORAZMERNOSTI

Za boljše razumevanje načela sorazmernosti je potrebno predstaviti še pomen
nekaterih izrazov, ki so z njim v povezavi (pravičnost, poštenost, demokracija).
Pravičnost je definirana kot iskanje pravičnega merila za presojanje vedenja ljudi,
iskanje prave »sredine« pri razdeljevanju dobrin. Jedro pravičnosti je enakost.
Enakost je neka sredina in zato je tudi pravično neka sredina. Pravično obstoji torej
v nekem sorazmerju, sorazmerje pa je v sredini. Pravično pa je, kar je sorazmerno
(Šturm, 1996, str. 101).
V razmerju med pravičnostjo, nepravičnostjo ter enakostjo dobimo poštenost. Če
pošteno delimo dobrine, potem bi bila takšna delitev racionalna in na splošno
zadovoljiva. V postopku pravilne delitve, kar je smisel pravičnosti, se lahko določijo
le takšna merila, ki se bodo nanašala na načelo pravne enakosti. Pravičnost kot
normativni princip zahteva, da se bremen in dobrin v družbi ne deli samovoljno,
marveč v skladu z določenimi objektivno utemeljenimi pravili (Pavčnik, 1997, str.
506-508).
Poenostavljeno lahko načelo sorazmernosti razumemo kot racionalno in zmerno
ravnanje preudarnega človeka: "Na vrabce se ne strelja s topovi". V antiki so načelo
sorazmernosti uporabljali kot "pravo mero" ali "zlato sredino". V starogrškem izročilu
se je s sorazmernostjo v razpravah o pravičnosti največ ukvarjal Aristotel, pri čemer
je ugotavljal, da obstajata izravnalna (iustitia commutativa) in razdeljevalna
pravičnost (iustitia distributiva) ali sorazmernost (Aristotel, 1964, str. 288).
V moderni teoriji države in prava je načelo sorazmernosti eno temeljnih pravnih
načel ali vrednotnih meril pravičnosti. Konec prejšnjega tisočletja je načelo
sorazmernosti postalo izjemno zanimivo vprašanje za številne teoretike s področja
ustavnega prava. Kmalu za tem so ga v svojih odločitvah začela uporabljati tudi
ustavna sodišča. Z razvojem mednarodnega varstva človekovih pravic po drugi
svetovni vojni pa je načelo sorazmernosti postalo eno temeljnih načel
mednarodnega in ustavnega prava. Tako je načelo sorazmernosti kot temeljno
načelo določeno tudi v 15. členu Ustave Republike Slovenije. Ustavno sodišče je po
zgledu evropske in severnoameriške ustavnosodne prakse ter odločitev ESČP razvilo
bogato sodno prakso, kako naj zakonodajalec in vsak, ki zakone uporablja v praksi,
ravna na sorazmeren način (Pavčnik, 2000, str. 79). Sorazmernost je v slovenskem
pravnem redu uvrščena med temeljna ustavna načela in vrednotna merila
ustavnosti, varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Pavčnik, 1997, str.
205-206).
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Zakonodajalec mora ob nastanku predpisa pri odločanju obveznosti in pravic
delovati v danih možnostih. Načelo sorazmernosti je eno izmed najpomembnejših
načel s hitrim razvojem, saj postaja pomembno pri odločitvah nadnacionalnih in
domačih sodišč (Pavčnik, 1997, str. 448-449).
Pri policijskih postopkih ima načelo sorazmernosti izjemno pomembno vlogo. Policija
se zaradi narave dela, ki ga opravlja, pogosto srečuje s situacijami, v katerih je
praktično nemogoče pričakovati, da bo zakon dal vse potrebne odgovore, kako
ravnati in kaj storiti, da policist na zakonit in pravičen način zavaruje življenje ljudi,
svobodo, varnost ali katero koli drugo pravico. Odločiti se mora hitro in med
številnimi možnimi rešitvami izbrati tisto, ki je v danih okoliščinah najbolj primerna.
Odločitev ni preprosta, saj pogosto ni niti dovolj časa za temeljit premislek, po
katerem ljudje navadno pridemo do racionalne odločitve. V takih situacijah je
uporaba načela sorazmernosti, določenega v 15. členu ustave, edino jamstvo
zakonitosti in preudarnega varstva človekovih pravic.
Proceduralno znanje je sicer pomemben del pri izvajanju postopkov, vendar nikakor
ne celota. Pomembne so še osebnostne značilnosti in subjektivne razlike
človekovega dojemanja in delovanja ter različni dejavniki, procesi in lastnosti ljudi
ter njihova medsebojna razmerja v nepredvidljivem toku vsakdanjega življenja.
Človek je s svojo spoznavno dejavnostjo vpet v ta svet, iz katerega črpa in obdeluje
podatke, da se lahko nanje sorazmerno odziva in se okolju primerno prilagaja, ga
spreminja in bolj ali manj uspešno (pre)živi. S tem, ko spoznava in spreminja
zunanji svet, hkrati spoznava in spreminja sebe, neprestano tehta različne možnosti,
pri čemer sodeluje s svojim bitjem in se tako srečuje s predmetom spoznanja, se
usmerja k njemu, da ga lahko bolje spozna, ga spremeni ali se mu sorazmerno
prilagodi (Kečanović, 2000, str. 122-129).

6.1

RAZVOJ NAČELA SORAZMERNOSTI

V XIX. stoletju je že Kant idejo o pravni državi povezoval z osnovnimi načeli
pravičnosti. V ospredju je bilo pravilo, da morajo biti posegi države vnaprej določeni
z zakonom, biti morajo jasni in vsebovati čim manj nasilnih pravil, da bodo v skladu
z zasnovo pravne države. V povezavi z omejitvami, ki so bile določene za delovanje
upravnega aparata, še posebno policije, so se nemški avtorji pogosto lotevali
preučevanja pojmov sorazmernosti in nujnosti, še posebej okrog leta 1930. Otto
Mayer je zagovarjal uporabo najmilejšega možnega ukrepa za dosego reda v družbi
(Taskovska, 2000, str. 42).
To načelo je dodelano in vgrajeno v notranjem pravnem redu EU, saj sta pravo EU
in sistem odločanja Sodišča ES vseevropska in oba uporabljata načelo
sorazmernosti. V Franciji in Veliki Britaniji ga povezujejo z idejo liberalizma. V ZDA
se uporablja načelo sorazmernosti kot sredstvo za izvajanje nadzora nad racionalno
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in proporcionalno uporabo državne oblasti. Ameriška sodišča načelo sorazmernosti
argumentirajo podobno kot v drugih sistemih, čeprav je pravno oziroma ustavno
okolje drugačno. Zato je sorazmernost nekakšen inštrument, ki ne predstavlja in ne
ščiti neke neodvisne vrednote, je pa to vsekakor sredstvo za zaščito že priznanih
pravic ali interesov in je hkrati sredstvo za nujno potrebno tehtanje takšnih
interesov in pravic v situacijah, v katerih je njihovo istočasno in celostno
uresničevanje nemogoče, saj se mora vsaka od pravic oziroma vsak interes v
določeni meri omejiti (Taskovska, 2000, str. 133).
Na začetku šestdesetih let je to načelo pridobilo zanimivo in pomembno vlogo v
sodni praksi v okviru evropskih integracij sodišča Evropske skupnosti in ESČP.
Načelo sorazmernosti se razlaga skupaj z ostalimi načeli, kot sta pravičnost in
enakost. ESČP je prvič upoštevalo načelo sorazmernosti v sodbi o odsotnosti ali
nezadostnosti pouka v francoščini v občinah enojezične nizozemske regije v Belgiji iz
leta 1968, v kateri je sodišče zavzelo stališče, da 14. člen EKČP ne preprečuje
vsakršnega razlikovanja v obravnavanju in uživanju pravic in svoboščin glede na
spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje. Načelo enakosti
pa je lahko kršeno, če za razlikovanje ni stvarnega ali razumnega upravičenja. V
tem primeru je sodišče presojalo predpis izvršilne oblasti in ugotovilo, da belgijska
vlada ni bila zavezana, da bi izbrala najboljša možna sredstva ali najmanj
restriktivne alternative za dosego zakonskega namena. Sodišče je ugotovilo, da
kljub svoji trdoti in strogosti podzakonski predpisi temeljijo na objektivnih kriterijih.
Namen kot tak je sprejemljiv in naloga sodišča ni, da bi ugotavljalo, ali bi ga bilo
mogoče uresničiti na drugačen način (Šturm, 2002, str. 83-84).
Izhodišče, iz katerega izhaja ESČP glede načela sorazmernosti, je primerno sredstvo
za dosego zastavljenega cilja. Pri doseganju cilja je potrebno posegati v individualne
pravice posameznika, kolikor se le da v najmanjšem obsegu. Izhodišče čim
manjšega posega v individualne pravice izhaja že iz prvih odločitev ESČP. Sam
kriterij ima tudi tekstovno podlago v mednarodnih pogodbah. Bremena, ki se
povzročijo zaradi dosege cilja presegajo samo korist, ki se jo s ciljem zasleduje. Tri
temeljna načela sorazmernosti je ESČP v preteklosti različno interpretiralo. Nekateri
dejavniki, ki so pripomogli k takšni različni interpretaciji, so: vsebina, nesoglasja,
sama narava interesov, ki so prisotni in način, na katerega so bili prizadeti, celotna
dinamika, ravnotežje med interesi držav članic in Skupnosti ter seveda samo
dojemanje ESČP. Različnost ravnanja je odvisna od tega, ali je bil ta akt, ki ni v
skladu z načelom sorazmernosti, storjen s strani držav članic ali s strani Skupnosti.
Mnenja so različna glede na naravo dejanj in glede na kriterije intenzivnosti dejanj.
Ti in še drugi dejavniki vplivajo na ravnanje načela s strani ESČP. Iz vseh informacij
pa ni bilo moč odkriti ali pa vsaj začrtati vzorca delovanja sodišča. Ko gre za akt
Skupnosti, še posebej če le-ta izhaja iz diskrecijske pristojnosti, se sodišče posveti
samo prvemu delu zahtevane sorazmernosti. Torej samo dejanje ni potrebno, da bi
bilo jasno neprimerno za dosego cilja. To pa je zelo nizek kriterij načela. Sodišče
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namreč sploh ne preverja, ali morebiti obstaja kako manj obremenjujoče sredstvo
za dosego cilja. Odgovor za tako ravnanje sodišča je v dejstvu, da sodišče raje
preiskuje dejanja, ki se tičejo političnih odločitev glede stabiliziranja trga in
razporeditev bremen in koristi na zelo pomembnih področjih. Obstaja pa seveda tudi
neposreden nadzor nad državami članicami. Ta indirektna kontrola se nanaša na
izvrševanje prava Skupnosti ali pa na omejevanje pravil, načel Skupnosti. Tako
omejevanje je upravičeno zgolj v primerih, naštetih v mednarodnih pogodbah.
Sodišče tu preverja tako primernost, kot tudi potrebnost tega ukrepa. Seveda pa ne
sme obstajati noben ukrep, ki bi bil manj obremenjujoč za stranko, torej se mora
uporabiti najmilejši (Taskovska, 2000, str. 68-69).
V novejšem razvoju, v drugi polovici XX. stoletja, je pod imenom splošno načelo
sorazmernosti pridobilo status splošnega ustavnega načela, ki ne velja le za akte
uprave, ampak tudi za zakonodajalca in sodstvo. Takšno načelo so najprej izvajali iz
splošnih načel svobodnega, demokratičnega reda, nato pa iz načela pravne države
(Šturm, 1998, str. 101).
Uporaba elementov sorazmernosti je zanimiva pri spremembi Zakona o notranjih
zadevah. Določal je pravico do pridržanja oseb in druga pooblastila. Pri vseh
oblastnih ukrepih je postavil najmilejšo omejitev. Oblastni ukrepi so bili dovoljeni,
razen če ni bilo mogoče drugače opraviti v zakonu določene naloge. Kaj pomeni
pojem »drugače«, zakon ni določal. Sprememba zakona iz leta 1989 pa pri
definiranju ukrepov postavlja zahtevo, da morajo biti le-ti potrebni za zagotovitev
varnosti in morajo trajati samo toliko časa, kolikor je to resnično potrebno, se pravi
dokler trajajo razlogi. Z razvojem se je vedno bolj upošteval smisel načela
sorazmernosti (Šturm, 1996, str. 132).

6.2

TEST LEGITIMNOSTI IN PRAKSA USTAVNEGA SODIŠČA

Prepoved čezmernih posegov države oziroma načelo sorazmernosti je z odločitvami
Ustavnega sodišča dobila ustavni rang splošnega načela, ki zavezuje vse državne
organe (zakonodajalca, izvršilno oblast, sodišča in druge nosilce javnih pooblastil),
ne samo pri njihovih realnih dejanjih in posegih, ampak tudi pri njihovih splošnih
pravnih predpisih in pri konkretnih pravnih aktih.
Splošno ustavno načelo sorazmernosti predpostavlja najprej test legitimnosti. To je
preizkus:
• ali je cilj, ki ga zasleduje država, legitimen, to je stvarno upravičen in
• ali so od države uporabljena sredstva kot taka pravno dopustna.
Sledi test sorazmernosti, in to je preizkus:
• ali so izbrana sredstva za dosego cilja primerna, to je smiselna (razumna),
uporabna in možna ali kot taka pridejo v poštev;
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•
•

ali so v upoštevana prihajajoča sredstva za dosego cilja potrebna oziroma
nujna;
ali izbrana sredstva niso zunaj razumnega razmerja do družbene ali politične
vrednosti cilja oziroma ali je bilo vzpostavljeno proporcionalno sorazmerje
(načelo sorazmernosti v ožjem pomenu besede, ki ga imenujemo tudi načelo
proporcionalnosti) med prizadetostjo ustavne pravice posameznika, ki jo
povzroči uporaba sredstva, in med ustrezno koristjo, ki jo pridobimo z
uporabo sredstva za varstvo pravic drugih in na ta način v prid skupnosti
(Šturm, 2002, str. 55-56).

Ustavno sodišče je razveljavilo prve tri odstavke 49. člena ZPol. Določbe so
direktorju policije ali njegovemu namestniku omogočale odobritev ukrepov, kot so:
tajno opazovanje in sledenje z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje, tajno
policijsko delovanje, tajno policijsko sodelovanje ter uporaba prirejenih listin in
identifikacijskih oznak. Ko so se pri izvajanju policijskega delovanja oziroma
sodelovanja uporabljale prirejene listine ali identifikacijske oznake, je tožilec
dovoljenje izdal. Za odreditev katerega koli izmed naštetih ukrepov je zadostoval
razlog za sum, da je oseba storila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, ga izvršuje ali ga pripravlja oziroma organizira, in sicer pod pogojem, da
policisti tega dejanja niso mogli drugače odkriti, preprečiti ali dokazati. Izvajanje
ukrepov je lahko trajalo največ tri mesece. Iz tehtnih razlogov pa se je lahko
podaljšalo vsakokrat za tri mesece. Z izvajanjem ukrepov je bilo potrebno prenehati
takoj, ko so prenehali razlogi, zaradi katerih so bili uvedeni. Ustavno sodišče je
odločilo, da je navedena določba le poimenovala ukrepe, ki jih je policija smela
uporabiti ob določenih pogojih. Niso bili opredeljeni tako, da bi bilo razvidno, katero
ravnanje policije je dovoljeno in kje je meja med dovoljenim ter prepovedanim. Če
meja med dovoljenim in nedovoljenim ravnanjem državnih organov ni opredeljena,
so vse varovalke zoper arbitrarno uporabo zakona neučinkovite. Da je namen in
razlog zakonskega urejanja prav v tem, da se prepreči taka uporaba zakona in da se
omogoči učinkovit nadzor, pa je v navedenem primeru ugotovila tudi vlada sama. Iz
tega vidika so izpodbijane določbe v neskladju z zahtevo po določnosti. Glede na to,
da so se ukrepi uporabljali pri vseh kaznivih dejanjih, ki se preganjajo po uradni
dolžnosti (t.j. pri 516-ih kaznivih dejanjih), ne da bi jih razvrstili glede na zagroženo
kazen, način storitve ali na varovane dobrine, v nasprotju z načelom sorazmernosti
oziroma tako široka pristojnost policije ni v skladu z načelom sorazmernosti. Sporne
so bile tudi določbe tretjega odstavka istega člena, po katerih lahko izvajanje
ukrepov traja tri mesece, iz tehtnih razlogov pa se lahko podaljša še za tri mesece.
Ustavno sodišče je obrazložilo, da tudi navedeni odstavek ni skladen z načelom
sorazmernosti, saj bi cilj (to je odkrivanje in pregon storilcev kaznivih dejanj) lahko
dosegli z blažjim posegom v ustavno pravico do zasebnosti. Ni bilo dvoma, da je bil
cilj (dati policiji učinkovita pooblastila za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj), ki ga
je zakonodajalec zasledoval z uzakonitvijo spornih ukrepov, ustavno legitimen in s
tem dopusten. Prav tako nista vprašljivi primernost in nujnost izbranega sredstva za
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dosego cilja. Vendar ukrep ni sorazmeren v ožjem smislu. Ustavno sodišče je
navedene določbe razveljavilo. Iz istih razlogov, zaradi katerih je Ustavno sodišče
razveljavilo zakonske določbe, je razveljavilo tudi določbe Pravilnika o policijskih
pooblastilih (členi od 96 do 107). Delovanje državnih organov mora biti pri izdaji
podzakonskih predpisov v vsebinskem pogledu pravno odvisno. Podzakonski predpis
ne sme vsebinsko posegati v zakon. V primerih, ko gre za posege v ustavne pravice,
je vezanost podzakonskih aktov na zakon še strožja (odločba Ustavnega sodišča, št.
U-I-272/98).
V pritrdilnem ločenem mnenju je dr. Fišer podal svoje pomisleke glede dokaznega
standarda, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki bi moral biti podan, da bi bili ti
ukrepi dopustni. V navedenem primeru je zakonodajalec določil najnižji dokazni
standard, ki ga pozna naše kazensko procesno pravo, torej razlogi za sum, da je bilo
storjeno kaznivo dejanje, čeprav gre za ukrepe, ki razmeroma globoko posegajo v
pravice in svoboščine ljudi. Takšna verjetnost je potrebna za izvajanje pooblastil, ki
izhajajo iz 2. odst. 148. člena ZKP (zbiranje obvestil o kaznivem dejanju, storilcu od
vseh oseb, ki bi kaj vedele), torej pooblastila, ki neprimerljivo manj posegajo v
človekove pravice, kot ukrepi iz 49. člena ZPol (odločba Ustavnega sodišča, št. U-I272/98).

6.3
6.3.1

UPORABA NAČELA SORAZMERNOSTI
OMEJITVE V POZITIVNI ZAKONODAJI

Človekove pravice so omejene z javnim interesom in s pravicami drugih, razmerje
med posameznimi varovanimi dobrinami pa se opira ravno na načelo sorazmernosti
tudi po ustavi. Ustava pozna dve možnosti omejevanja človekovih pravic (javni
interes in pravice drugih). Določena je možnost začasne razveljavitve in omejitve
nekaterih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, medtem ko pravic iz 17., 18.,
21., 27., 28., 29. in 41. člena ustave ni mogoče razveljaviti oziroma omejiti. Ustava
pri določeni pravici vnaprej predvidi, da se jo lahko omeji le z zakonom. To je tako
imenovani zakonski pridržek. Zakon sme omejiti ustavno pravico, kadar je to nujno
zaradi varovanja pravic drugih in takrat, kadar je to v ustavi pri opredeljevanju
pravice izrecno določeno. Tudi v teh primerih se dopustnost posega presoja po
načelu sorazmernosti (Šturm, 2002, str. 198-201).
Načelo sorazmernosti ni le zahteva za oblikovanje namena in ciljev posegov državne
oblasti, ampak tej oblasti postavlja jasne omejitve moči v korist posameznika ob
tehtanju med ustavno koristjo posameznika ter javno koristjo. Javno korist je kot
legitimen cilj za omejitev človekove pravice vpeljalo Ustavno sodišče, in sicer na
podlagi sodne prakse nemškega Ustavnega sodišča in judikature ESČP. Pri presoji
utemeljenosti omejevanja je treba upoštevati tudi splošni interes. To pomeni, da se
ustavna pravica ne more izvajati neomejeno, če bi bile s tem ogrožene pravne
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dobrine, ki so nujne v korist skupnosti. Ustavne pravice je mogoče omejiti, če
zakonodajalec na podlagi tehtanja javnih koristi in individualnih pravic ugotovi, da je
omejitev nujno potrebna. Ali gre za javno korist v konkretnih primerih, je predmet
ustavno sodne presoje v okviru tako imenovanega testa legitimnosti. Če javna korist
nima vsebinskega temelja v dolžnostih države, določenih z ustavo, ne more
predstavljati legitimnega cilja za omejevanje človekovih pravic (Čebulj, 2004, str. 3).
V svojem najsplošnejšem pomenu postavlja meje državni oblasti pri omejevanju
oziroma pri posegih v človekove pravice in temeljne svoboščine, saj zahteva
določitev obsega, ki je neizogiben za varstvo javnih koristi. S tem se zagotavlja
prava mera državnega delovanja.
Ukrepi državnih organov morajo izpolnjevati vsaj tri pogoje, in sicer morajo biti:
primerni (uporabni in možni), proporcionalni in potrebni (da ni na razpolago drugo,
enako učinkovito sredstvo, ki ne bi omejevalo človekovih pravic ali jih omejevalo na
manj občutljiv način). Ukrepe lahko opredelimo kot oblike dejanj policije, kot dela
državne oblasti. Morajo biti realni in možni s pravno podlago in pravno dopustni ter
stvarno možni. Policija mora izbrati tiste ukrepe, ki v najmanjši možni meri
prizadenejo javno korist in posameznika, torej najmilejše ukrepe, ki pa so kljub
temu učinkoviti. Pravice posameznika se sme omejiti le v obsegu, ki je neizogibno
potreben za zavarovanje javne koristi. Pomembnost načela sorazmernosti se pokaže
tudi v policijskih postopkih. Najprej je potrebno sprejeti odločitev, ali se bo poseglo
v dogajanje in na kakšen način. Izločiti je potrebno dopustne ukrepe, ki ne ustrezajo
konkretnemu dejanskemu stanju oziroma niso možni glede na okoliščine. Ukrepi
morajo biti primerni, da pripomorejo k dosegu želenega cilja. V vsakem primeru je
treba ugotoviti, ali je poseg glede na način in obseg zares potreben ter ali je v
skladnem sorazmerju s pomenom zadeve. V policijskih postopkih načelo
sorazmernosti postavlja še eno omejitev, to je časovna prekomernost. Takšen ukrep
se mora preklicati oziroma prenehati z izvajanjem takoj, ko pripelje do uspeha, pa
tudi tedaj, ko se pokaže, da želenega uspeha z njim ni mogoče doseči (Šturm, 1998,
str. 27).
Uporaba dopustnega pooblastila sme trajati samo nujno potreben čas, da se opravi
policijska naloga (npr. omejitev osebne svobode sme trajati le nujno potreben čas
omejitev gibanja na določenem območju za nujno potreben čas, pridržanje osebe
pod vplivom alkohola do največ 12 ur oziroma do iztreznitve in ne manj kot 6 ur,
uporaba prisilnega sredstva samo za čas, dokler traja upiranje ali napad).
6.3.2

SORAZMERNOST V ZAKONODAJI

Načelo sorazmernosti zahteva, da se pretehtajo vse okoliščine storitve posameznega
dejanja. Če obstajajo različne možnosti, se v konkretnem primeru uporabi za storilca
najmanj obremenjujoč ukrep, ki je še vedno pravičen. V najbolj splošnem pomenu
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postavlja meje državni oblasti pri kakršnih koli posegih v človekove pravice in
temeljne svoboščine tako, da zahteva določitev obsega, ki je neizogiben za varstvo
javnih koristi.
Načelo je sestavljeno iz treh osnovnih, med seboj povezanih pogojev. Za pravno
pravilnost nekega pravnega akta morajo biti izpolnjeni vsi trije. Torej morajo posegi
državnih organov ustrezati naslednjim pogojem:
• primernosti (posegi morajo biti možni, uporabni),
• potrebnosti in
• proporcionalnosti (sorazmernost v ožjem pomenu besede).
Vse tri navedene zahteve so sestavni del načela sorazmernosti, ki veže ne samo
uprave in izvršilno oblast, temveč tudi zakonodajno in sodno vejo oblasti. Nobena
veja oblasti ne sme prekomerno posegati v družbeno življenje, prav tako tudi ne
premalo, torej je potrebno vedno iskati pravo mero, ki bo zajemala čim večje število
subjektov. Proti prekomernim ukrepom oblasti so se že v stari Grčiji borili sužnji. Če
je ukrep pod mero, pa takšno ravnanje po drugi strani pripelje do anarhističnega
položaja. Vedno je treba iskati bolj racionalno, a kljub temu izvedljivo rešitev
(Šturm, 1996, str. 101).
ZPol vsebuje elemente načela sorazmernosti pri vseh ukrepih policije, in sicer da z
ukrepom prenehajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil ukrep uveden.
Primer: pri uporabi prisilnih sredstev smejo policisti uporabiti le tisto prisilno
sredstvo, s katerim opravijo nalogo z najmanjšimi škodljivimi posledicami za osebo,
proti kateri ga uporabijo. Pri uporabi prisilnih sredstev morajo policisti spoštovati
človekovo osebnost in dostojanstvo. Policisti morajo prenehati uporabljati prisilno
sredstvo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo uporabljeno (ZPol, 51.
člen). Med določili policijskih pooblastil je določeno, da so policisti pri opravljanju
nalog dolžni ravnati v skladu z ustavo in zakoni ter spoštovati in varovati človekove
pravice in temeljne svoboščine. Policisti lahko omejijo človekove pravice in temeljne
svoboščine le v primerih, določenih z ustavo in zakoni (ZPol, 30. člen).
V slovenski pravni teoriji se je navedeno načelo oblikovalo predvsem v kazenskem
pravu. Pri odmeri kazni je potrebno upoštevati tako oteževalne kot olajševalne
okoliščine za vsak posamezen primer ter odmeriti kazen tako, da bo z njo v najboljši
meri dosežen namen kaznovanja. Zakonodajalec je dolžan zagotoviti take vrste
kazenskih sankcij in takšne okvire zanje, da je spoštovano sorazmerje med
pomembnostjo vrednote, ki jo varuje poseg, in napadene vrednote. Dopustna je
samo takšna sankcija, ki je v sorazmerju s težo kršitve. Sankcija mora biti ne le v
sorazmerju s stopnjo kršitve, ampak tudi s stopnjo krivde, ki bo zadostila občutku
pravičnosti in bo hkrati pripeljala k resocializaciji storilca kaznivega dejanja (Šelih,
1996, str. 374).
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Drugi primer je presojanje upravičenosti obrambe zoper silobran, pri čemer je
potrebno tehtati med intenzivnostjo napada in obrambe. Zahteva se ocena o pravi
meri in vrsti potrebne obrambe, kar je velikokrat izredno težko ugotoviti za nazaj,
zato se kot dopolnilni kriterij pri presoji upošteva tudi, ali je podano sorazmerje med
napadeno in varovano dobrino (Bavcon, 1996, str. 189).
Pravosodna praksa in teorija sta izdelali glede napada naslednje kriterije, in sicer da
mora biti napad stvaren in resničen, da mora biti napad protipraven in da morata
biti napad in obramba sočasna. Potrebno je ugotoviti, ali je imela tudi obramba vse
z zakonom določene lastnosti, ob tem pa ne smemo pozabiti, da mora imeti dejanje,
storjeno v obrambi, vse zakonite znake kaznivega dejanja. Obramba zoper napad je
upravičena v skladu s pravom samo dokler in kolikor se sama ne sprevrže v
nepravo. Obramba mora biti torej usmerjena proti napadalcu oziroma zoper kakšno
njegovo dobrino, če je to potrebno za odvrnitev napada in mora biti neizogibno
potrebna za odvrnitev napada. Potrebno je ugotoviti: ali je obramba v danem
primeru neizogibno potrebna za odvrnitev napada; ali je bilo ravnanje za odvrnitev
napada sploh potrebno oziroma ali napada ni bilo mogoče odvrniti drugače; ali je
podana sorazmernost med intenzivnostjo napada in obrambe (npr. proti golorokemu
napadalcu se branitelj praviloma ne brani z orožjem). Tudi pri skrajni sili imamo
institut prekoračitve skrajne sile, kjer ni prišlo do upoštevanja sorazmernosti.
Prizadejano zlo ne sme biti večje od zla, ki je grozilo, npr. lastnik ne more streljati s
strelnim orožjem na nekoga, ki ga zaloti, da mu "krade češnje" (Bavcon et al., 1999,
str. 189-193).
ZKP vsebuje elemente načela sorazmernosti v XVII. poglavju z naslovom Ukrepi za
zagotovitev obdolženčeve navzočnosti za odpravo ponovitvene nevarnosti in za
uspešno izvedbo kazenskega postopka v 192. členu. V prvem odstavku so našteti
ukrepi (vabilo, privedba, obljuba obdolženca, da ne bo zapustil prebivališča,
prepoved približanja določenemu kraju ali osebi, javljanje na policijski postaji,
varščina, hišni pripor in pripor). V drugem odstavku pa je določeno, da pri odločanju
o tem, kateri od prej naštetih ukrepov naj se uporabi, mora sodišče upoštevati
pogoje, ki so določeni za posamezne ukrepe (ZKP, 192. člen).
Pri izbiri ukrepa mora tudi upoštevati, da ne uporabi strožjega ukrepa, če se da isti
namen doseči z milejšim. V 200. členu je navedeno, da se pripor sme odrediti samo
ob pogojih, ki so določeni v tem zakonu, ter da sme trajati najkrajši potreben čas ter
da morajo organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku, postopati posebno hitro, če
je obdolženec v priporu. Pripor se v katerem koli času med postopkom odpravi,
takoj ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen (ZKP, 200. člen). V določbe
150. in 151. člena ZKP glede uporabe posebnih metod in sredstev so bile s
spremembami vnesene pomembne novosti glede na zahtevo načela sorazmernosti,
in sicer zvišal se je dokazni standard iz razloga za sum v utemeljene razloge za sum,
da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma organizira izvršitev
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katerega izmed kaznivih dejanj, ukrepe odredi s pisno odredbo preiskovalni sodnik
na pisni predlog državnega tožilca, ki mora vsebovati poleg podatkov o osebi
utemeljitev oziroma ugotovitev razlogov (za izvrševanje, pripravo ali organizacijo v
zakonu določenih kaznivih dejanj), kateri ukrep se predlaga oziroma odreja, način
izvajanja ukrepa, njegov obseg in trajanje, točna določitev prostora ali kraja, v
katerem se ukrep izvaja, komunikacijsko oziroma telekomunikacijsko sredstvo in
ostale pomembne okoliščine, ki narekujejo uporabo posameznega ukrepa,
utemeljitev oziroma ugotovitev neogibne potrebnosti uporabe posameznega ukrepa
v razmerju do zbiranja dokazov na drug način in uporabe milejših ukrepov. Izvajanje
ukrepov se odpravi takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bili odrejeni (ZKP,
150. in 151. člen).
Načelo sorazmernosti velja za vse oblike državnih oblastnih aktivnosti, kadar morajo
biti sredstva, ki jih uporabijo zakonodajalec in organi izvršilne veje oblasti, v
»razumni« povezavi z namenom. Načelo sorazmernosti omejuje tudi zakonodajalca,
kar pomeni, da lahko zakon omejuje ustavne pravice le, če je to nujno in neizogibno
potrebno in če so podani ustrezni razlogi in okoliščine, kar mora biti v zakonu
izrecno navedeno (npr. varnost države, varovanje življenja in zdravja ljudi, javnega
reda in miru ipd.). Tudi v primerih z upravno-pravnega področja obstajajo določila,
ko je potrebno uporabiti načelo sorazmernosti, in sicer le na način in s sredstvi, ki so
za stranko najmilejša, a se z njimi kljub temu doseže namen. Primeri:
•

•

Pri posegih v zasebno lastnino. Zakon o urejanju prostora ureja postopek
razlastitve. Pri opravljanju zadev urejanja prostora morajo nosilci urejanja
prostora upoštevati javne koristi in zasebne interese ter jih v skladu s temeljnimi
cilji urejanja prostora med seboj skrbno pretehtati, pri čemer zasebni interes ne
sme škodovati javnim koristim. V navedenem zakonu je že na začetku dana
naloga, da morajo postopati v skladu z načelom sorazmernosti, kar vpliva tudi na
razlastitveni postopek in na omejitev lastninske pravice. Javna korist se
opredeljuje s tehtanjem javnega in zasebnega interesa. V večjih projektih je
možnost, da zasebni interes prevlada nad javnim zgolj teoretična, kar pa ne
zmanjšuje vrednosti načela sorazmernosti. Lastnina je zavarovana z ustavo.
Omejitev ali odvzem ustavno zavarovane lastnine se lahko izvede le, če bodo od
tega nastale širše družbene koristi za čim širši krog ljudi (Jerovšek, 2003, str.
250-253);
Pri inšpekcijskem nadzoru. Cilj tega je doseči učinkovito varstvo javnega
interesa, javne koristi kot namena in cilja, zapisanega v Zakonu o inšpekcijskem
nadzorstvu (v nadaljevanju ZIN), ki predvideva načelo sorazmernosti pri
opravljanju inšpekcijskega nadzora v 7. členu. Inšpekcijski nadzor je nadzor nad
izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Materialni zakoni,
ki urejajo posamezna področja delovanja in družbena razmerja, določajo sistem
pravic in obveznosti, ali zapovedujejo določeno ravnanje fizičnim in pravnim
osebam. Ravnanje po predpisih je v korist družbe in posameznikov, ki se
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zanesejo na to, da se bodo osebe ravnale po predpisih, kar je temelj pravne
varnosti. Za nespoštovanje predpisov ima inšpektor pooblastila, da sprejme
ukrepe, ki zagotovijo zakonito stanje oziroma zaščiti javni interes, ki pa ni nujno
tudi v interesu posameznika. Interesna kolizija nastopi zaradi obstoja dveh
pravic, ki se omejujeta, ali pa zaradi neizpolnitve obveznosti in s tem prizadetosti
javnega interesa. Varovanje javnega interesa mora biti v sorazmerju z odstopanji
od zakonitega stanja in se mora ščititi tako, da se posega v delovanje oseb le v
obsegu, ki je nujen za zagotovitev spoštovanja predpisov. Presoja po kriteriju
neogibne potrebnosti terja izbiro milejših ukrepov za isti namen. Če se ne
postopa tako, je kršeno načelo sorazmernosti, ki zahteva sledenje zakonsko
dopustnemu cilju (na primer preprečitev ogrožanja varnosti, življenja, zdravja
ljudi). Obseg legitimnih posegov je treba zmanjšati do mere, ki zagotavlja
doseganje neobhodnih ciljev tako, da se vzpostavi razumno ravnovesje med
učinki ciljev in težo posegov. Pri tem je treba presoditi, ali je z morebitno
alternativo mogoče doseči cilj z milejšim ukrepom, ki zagotovljeno pravico manj
omejuje. ZIN je po ukrepih strukturiran tako, da upošteva stopnjo ogrožanja
pravno zavarovanih dobrin, ki jih je treba ščititi v javnem interesu. Ob tem pa še
terja, da se v vsakem konkretnem postopku v skladu z načelom sorazmernosti
tehta prizadetost javnega interesa na eni in zasebnih interesov na drugi strani.
Tudi poseg inšpektorja v pravni in dejanski položaj zavezanca mora biti nujen.
Izrečen mora biti v sorazmerju s težo kršitve. Med ukrepi, ki lahko dosežejo cilj,
se izreče tisti, ki je za zavezanca ugodnejši. Tudi rok za odpravo nepravilnosti
mora biti sorazmeren z nevarnostjo, ki jo nepravilnosti povzročajo, in z obsegom
nalog, ki jih je treba opraviti. Za ugotovitev, ali določeno ravnanje posega v
javno korist, se izvede test sorazmernosti. Izbrano sredstvo oziroma ukrep za
dosego cilja mora biti potrebno, dosegljivo mora biti na način, ki bo manj
posegel v ustavno in zakonsko varovane položaje. Sredstva (pooblastila in
ukrepi) morajo biti pravno dopustna, legitimna, torej predpisana (Jerovšek, 2004,
str. 870-874).
6.3.3

SORAZMERNOST V KONKRETNIH POSTOPKIH OMEJEVANJA OSEBNE
SVOBODE

Ustavno sodišče je opozorilo, da je ustavna zahteva sorazmernosti toliko bolj
poudarjena, kolikor pomembnejša je varovana dobrina. V skladu s tem smejo
policisti uporabljati le tista pooblastila, ki so z zakonom določena in so v konkretnem
primeru nujna, neogibno potrebna in primerna za izvršitev konkretne naloge.
Sorazmernost je potrebno tehtati z gledišča pomembnosti s policijskim posegom v
primerjavi s pravico, ki jo je treba zavarovati in odmeriti nujnost posega,
sorazmerno s težo prizadetih posledic. Policist sme uporabiti le tisto pooblastilo, ki v
skladu z zakonom in z najmanjšimi možnimi posledicami zadostuje za preprečitev
oziroma odvrnitev nevarnosti, ki grozi. Pooblastilo uporabi samo toliko, kolikor je
nujno potrebno, da uresniči enako varstvo človekovih pravic, pri čemer je treba
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zasledovati zakonit namen in cilj policijske naloge. Končni cilj in namen zakona je
praviloma varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter red in mir v
demokratični skupnosti. V primerih, ko policija uporabi pooblastilo, sicer ravna v
okviru zakona, vendar izvršuje tako, da prekomerno (nesorazmerno) posega v
pravico posameznika, gre za zlorabo pravice, ki je za posameznika in družbo lahko
celo nevarnejša kakor formalna kršitev. Omejitve človekovih pravic na podlagi 15.
člena ustave in po stališču Ustavnega sodišča so dopustne le, če so med drugim v
skladu z načelom sorazmernosti, kar pomeni izpolnitev treh pogojev za dopustnost
takih omejitev ali posegov (nujnost, primernost in sorazmernost v ožjem smislu):
• Najprej je potrebno ugotoviti, ali je poseg dovoljen, primeren za dosego
varnostnega, ustavno dopustnega cilja (ta prvi korak opravi že zakonodajalec
…);
• Oceniti, ali je bil za posredovanje izpolnjen zakonski pogoj (sum storitve
kaznivega dejanja, hujša kršitev javnega reda ... );
• Ali je poseg nujen tako, da varnostnega cilja ni mogoče doseči na noben
drug način, z nobenim blažjim sredstvom;
• Na konkretnem primeru oziroma njegovih možnih ali že nastalih posledicah je
potrebno presoditi, ali je poseg v razumnem sorazmerju s ciljem, torej tisto
vrednoto, ki naj jo policija v konkretnim primeru s svojim posegom zavaruje,
in z razumno pričakovanim učinkom tega zavarovanja (Klemenčič et. al,
2002, str. 48-49).
V nadaljevanju bom navedel tri primere omejevanje osebne svobode posameznika v
policijskem postopku. V prvem primeru so policisti s pomočjo posebnih metod in
ukrepov spremljali tujega državljana od meje z Avstrijo do kraja, kjer je naročniku
predal mamila. Policisti so bili seznanjeni, da je osumljenec prekupčevalec z
drogami, izjemno močan in da je bil večkratni prvak na tekmovanju v body
buildingu. Ob predaji so se policisti približali osumljencu in mu ukazali, naj se ne
premika. Osumljenec ukaza ni spoštoval in je poskušal zbežati. Policisti so mu beg
preprečili in ga prijeli. Ker se je osumljenec upiral in je obstajala nevarnost pobega,
sta policista osumljenca potisnila na tla, kjer je z glavo zadel ob parkirano vozilo in
se poškodoval. V času odvzema prostosti se osumljenec ni pritožil glede postopka,
ali da bi imel bolečine oziroma poškodbe, pač pa naslednji dan. Odpeljali so ga v
zdravstveni dom, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno spodnjo čeljust in da je utrpel
hudo telesno poškodbo. Zdravnik mu je svetoval operacijo, a jo je odklonil. Po štirih
mesecih je bil zaradi nedovoljene proizvodnje in prekupčevanja drog ter
tihotapljenja le-teh obsojen na enoletno zaporno kazen. Višje sodišče je pritožnikovo
pritožbo zavrnilo, pritožbi državnega tožilca pa ugodilo in zaporno kazen zvišalo na
sedemnajst mesecev. Po enem letu je bil pogojno izpuščen. V enoti, v kateri sta bila
policista zaposlena, je bila ustanovljena komisija, ki je ugotovila, da sta policista
postopala pravilno ter skladno z zakonom. Policista sta uporabila najbolj blago obliko
omejitve (fizično silo in vklenitev), s katero sta osumljencu preprečila pobeg. Do
poškodbe je prišlo, ker se je osumljenec upiral, okoliščine pa niso dopuščale manjše
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uporabe sile. Po treh mesecih je pritožnik na Ministrstvo za pravosodje vložil
pritožbo, v kateri je navedel, da so ga surovo pretepli in da ima zato dvojni zlom
čeljusti ter da ni bil deležen ustrezne zdravniške oskrbe. Zahteval je odškodnino
1.000.000 takratnih DEM (po sodbi ESČP, no. 29462/95).
Oseba se je pritožila na ESČP v Strasbourgu. V postopku pred sodiščem je pritožnik
trdil, da so mu slovenski policisti med odvzemom prostosti povzročili resne telesne
poškodbe ter da mu v priporu niso nudili ustrezne zdravstvene oskrbe in da je
podana kršitev 3. člena Konvencije, ki določa, da se nikogar ne sme mučiti ali
nečloveško in ponižujoče z njim ravnati ali ga kaznovati. Slovenska vlada je
ugovarjala, češ da so policisti uporabili silo le toliko, v kolikor je bilo potrebno zaradi
pritožnikovega vedenja. Nadalje je oporekala trditvam pritožnika o neustrezni
zdravstveni oskrbi v času bivanja v priporu, pri čemer je še posebej poudarila, da
pritožnik na priporočilo zdravnika ni želel na operacijo. Vlada pa ni ugovarjala, ko je
Komisija obravnavala sprejemljivost pritožbe, saj pritožnik ni izčrpal domačih pravnih
sredstev, kot to zahteva 35. člen Konvencije. Sodišče je razsodilo, da vlada ni
predložila prepričljivih ali verodostojnih argumentov, na osnovi katerih bi lahko
razložila ali upravičila vrsto sile, ki jo je uporabila zoper pritožnika, zatorej je bila sila
v danih okoliščinah pretirana in neupravičena. Posledica take uporabe sile so bile
poškodbe, zaradi katerih je pritožnik nedvomno hudo trpel, torej so z njim ravnali
nečloveško in je podana kršitev 3. člena Konvencije. Sodišče je na pravični osnovi
dodelilo pritožniku 25.000 takratnih DEM škode, 7.000 DEM (zmanjšano za
dodeljeno pravno pomoč Sveta Evrope) za stroške in izdatke z vključenim davkom
ter zamudne obresti po 4-odstotni letni obrestni meri (po sodbi ESČP, no.
29462/95).
Policijsko delo je izpostavljeno večji nevarnosti za nastanek škodnih primerov.
Zaradi nepredvidljivosti in nevarnosti situacij, ki jih rešuje, se policija nastanku
škodnih posledic objektivno ne more vedno izogniti. Z načrtovanjem, usmerjanjem
in izvajanjem določenih aktivnosti pa lahko zmanjša možnosti za njihov nastanek. Po
podatkih Državnega pravobranilstva znaša skupni znesek 31 odškodninskih
zahtevkov v letu 2003 179.123.901,00 SIT. Kot vzroki so navedeni protipravni fizični
posegi, katerih posledica so fizične poškodbe (Kečanović, 2004, str. 14).
Sorazmernost uporabe sile v takih situacijah je odvisna od obnašanja osebe, ki ji je
omejena osebna svoboda. Pri občutljivem sodnem pretehtavanju dejavnikov, ki
vodijo v uporabo sile, je treba upoštevati razburjenost ljudi, kateri sodelujejo pri
samoobrambi, obrambi drugih in pri drugih operacijah, ki so potrebne, in v katerih
so pod pritiskom. Take situacije so sorodne upravičeni uporabi sile pri silobranu, ki
mora biti istočasna z napadom, sorazmerna z močjo protipravnega napada, da ga
lahko odvrne, pa tudi napad ne sme biti namerno izzvan. Dopustna meja tolerance
je torej precejšnja, če je zadoščeno tudi drugim kriterijem za upravičenost
(istočasnost sile in nasprotne sile, zakonitost odvzema prostosti, oseba se mora
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zavedati, da ji bo odvzeta prostost, dobra vera in razumno ocenjena nevarnost s
strani policistov, ki izvajajo odvzem prostosti itd.). Če se oseba upira, je upravičena
dodatna istočasna uporaba sile, da bi policisti lahko izvedli svoj upravičeni cilj. Ta
test je tako subjektiven kot objektiven. Sporna nenamerna poškodba je tista, ki
sega dlje, kot je bilo nameravano. Storilec je po materialni kazenski zakonodaji
odgovoren za posledice, ki prekoračujejo njegov namen, kadar do njih pride zaradi
njegove brezbrižnosti (zavestne malomarnosti) ali pa zaradi (nezavedne)
malomarnosti, a le če je dejanje samo kaznivo, in sicer zaradi malomarnosti. V takih
primerih je storilec, četudi ni vedel natančno, kakšne bodo posledice njegovega
dejanja, a lahko bi in moral bi vedeti, da lahko pride do takih posledic, odgovoren
tudi za nenameren rezultat svojega dejanja. Za mučenje kot za nečloveško in
ponižujoče ravnanje je potreben neposreden namen policistov le v izjemnih
okoliščinah, če se malomarno ravna z zapornikom, zadošča malomarnost. V
navedenem primeru pa ne gre za tak izjemen primer. Policisti niso imeli
neposrednega namena zadati poškodbe, torej gre za prekomerno posledico zakonite
uporabe sile. V najslabšem primeru lahko torej poškodbo pripišemo brezbrižnosti
(zavestni malomarnosti) policistov, ne pa njihovemu namenu. Malo verjetno je, da
bi policisti imeli neposreden namen (dolus specialis) zlomiti pritožnikovo čeljust
oziroma želeli povzročiti poškodbo, ki bi očitno terjala zdravniško pomoč. V spisu
pritožnika je bila tudi lastnoročno napisana izjava pritožnika, da za poškodbo niso
bili krivi policisti. Komisija pripisuje veliko vrednost pomanjkljivi preiskavi slovenske
vlade, ki je jasna posledica neuporabe domačih pravnih sredstev s strani pritožnika,
ki se nikoli ni pritožil glede zlorabe s strani policije (niti ko je bil izdan sklep o
preiskavi, na obravnavi ni nikoli omenil grdega ravnanja policije). V kateri koli od faz
predkazenskega in kazenskega postopka bi pritožnik lahko sprožil uradno preiskavo
očitane uporabe pretirane sile s strani policistov, državni tožilec pa bi moral
zahtevati preiskavo glede osumljenih policistov, kar bi lahko vodilo v kazenski
postopek proti policistom. Če bi se slovenska vlada pravočasno sklicevala na
neizčrpanje domačih pravnih sredstev, bi bila njegova pritožba razglašena na
nesprejemljivo (Zupančič, 2000, str. 98).
V drugem primeru so delavci Urada direktorja xx policijske uprave po zbranih
obvestilih in v sodelovanju z državnim tožilcem ocenili, da je policist utemeljeno
osumljen storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po
1. odst. 261. člena KZ, ker je xx. xx. 2002 nezakonito odvzel prostost xx in ga
privedel v uradne prostore policije, kjer je opravil preizkus alkoholiziranosti z
alkotestom.
Policisti so zaslišali močan hrup. Na lokalni cesti so opazili sunkovito zaviranje in
speljevanje osebnega vozila, ki ga je upravljal xx. Eden izmed treh policistov, ki je
pred tem opazil, da voznik s svojim ravnanjem neposredno ogroža osebo, ki je
hodila pred vozilom, se je s službenim vozilom odpeljal do parkiranega vozila. Voznik
je vozilo zapustil in se skupaj z osebo, ki jo je predhodno ogrožal, nahajal na
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nasprotni strani ceste. Ugotovljeno je bilo, da sta se kršitelj in njegovo dekle pred
tem sprla, kar je bil eden od razlogov za nevarno vožnjo. Policist je poleg
nenavadnega obnašanja kršitelja opazil, da kaže znake alkoholiziranosti, zato ga je
povabil, naj vstopi v službeno vozilo in ga odpeljal v prostore policije, kjer je z
alkotestom opravil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je kršitelj pod vplivom
alkohola. Policist je kršitelju začasno odvzel vozniško dovoljenje ter mu izrekel
prepoved nadaljnje vožnje. Na podlagi ugotovljenih kršitev je bil sodniku za
prekrške podan predlog za uvedbo postopka o prekršku, v katerem je sodnik
kršitelju izrekel denarno kazen in kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola
(Kečanović, 2003, str. 4-6).
V poročilu v dopolnitev kazenske ovadbe zoper policista so uslužbenci Urada
direktorja policistu očitali:
• ukrepal je brez zakonitih razlogov in privedel voznika osebnega avtomobila v
uradne prostore policije, kjer je z njim opravil preizkus alkoholiziranosti;
• ukrepal je, ko je bil voznik že zunaj vozila;
opravil je privedbo voznika v uradne prostore policije, pri čemer niso bili
podani zakoniti pogoji oziroma razlogi za kakršno koli omejitev gibanja in s
tem poseg v človekovo svobodo;
Ustavno sodišče je v svojih odločbah poudarilo, da je z razliko kazenskega postopka,
kjer vsaka prisilna omejitev gibanja osumljencu pomeni odvzem prostosti, pri oceni
odvzema prostosti v postopku o prekršku drugačna. Prekrški so po teži nevarnosti in
sankcijah bistveno manj nevarni kot kazniva dejanja. Ustavno sodišče poudarja, da
je treba pri oceni odvzema prostosti upoštevati težo kršitve, posledice, ki grozijo
kršitelju, in globino posega v osebno svobodo s policijskimi ukrepi. Ob upoštevanju
prakse Ustavnega sodišča privedba storilca prekrška v policijske prostore kot je
zgoraj opisano, zagotovo ni odvzem prostosti in ni nobenih protipravnih omejitev
osebne svobode ali drugih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Varovanje življenja ljudi je najvišja vrednota, temeljni cilj in naloga Slovenske
policije. Policist je pravilno, z neposrednim opazovanjem početja voznika osebnega
avtomobila prepoznal objestno in nezakonito ravnanje, ki ogroža človekovo življenje.
Pot, ki jo je prevozil s službenim vozilom, je po kazenski teoriji zalotitve »in
flagranti« v okviru zakonitega postopka, ki je bil v navedenem primeru sorazmeren
zakonitemu cilju varovanja življenja ljudi (Kečanović, 2003, str. 4-6).
Da je bil kršitelj pripeljan v policijske prostore, kjer je bil z njim opravljen preizkus
alkoholiziranosti, je zgolj taktična odločitev policista, ki v ničemer ne omejuje
človekovih pravic ali svoboščin izven zakonitih meja, kot jih v takšnem primeru
določa zakon. Vsak udeleženec v cestnem prometu, ko je opravil izpit za vožnjo
motornih vozil, se mora zavedati, da je upravljanje motornih vozil pod vplivom
alkohola prepovedano in kaznivo. Pri tem je temeljna razlika med dovoljenim
posegom v človekove pravice in njihovo kršitvijo rezultat tehtanja med zakonitim
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interesom po zagotavljanju varnosti ljudi na eni strani ter posegom v človekove
pravice tistega, ki to varnost ogroža, na drugi. Policist bi bil v danem primeru lahko
odgovoren, ko bi ob zaznavi takšne nevarnosti opustil dolžnostno ukrepanje zoper
kršitelja. Da je bil postopek v formalnem in dejanskem pogledu zakonit potrjuje tudi
odločba sodnika za prekrške, s katero je bila kršitelju izrečena kazen zaradi vožnje
pod vplivom alkohola (Kečanović, 2003, str. 4-6).
V tretjem primeru so uslužbenci Urada direktorja Policijske uprave xx po zbranih
obvestilih in v sodelovanju z državnim tožilcem ocenili, da je policist utemeljeno
osumljen storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po
1. odst. 261. člena, ker je xx. xx. 200X hrvaškemu državljanu nezakonito izrekel
ukrep varščine v višini 500 evrov z namenom, da na ta način zagotovi njegovo
navzočnost v postopku o prekršku in mu nezakonito dovolil odhod preko mejnega
prehoda, čeprav mu je ravno iz razloga, da pred dokončanjem postopka o prekršku
ne bo zapustil ozemlja Republike Slovenije, poleg nezakonite varščine začasno
zadržal potni list. Policist je v postopku s hrvaškim državljanom opravil preizkus
alkoholiziranosti z alkotestom in sestavil zapisnik, ki ga je podpisala tudi oseba v
postopku. Uslužbenci Urada direktorja so zapisali, da bi moral policist v tem primeru,
ko je ugotovil, da je tujec na ozemlju Republike Slovenije storil prekršek, ravnati
skladno z določili 109. člena ZP, ki med drugim določa, da policisti smejo brez
odločbe sodnika za prekrške privesti tistega, ki so ga zalotili, če bi se z odhodom
zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti za prekršek in če so okoliščine,
ki kažejo na nevarnost, da bo pobegnil ali da bo nadaljeval s prekrškom ali prekršek
ponovil, ga sme policist pridržati; pridržanje traja, dokler ni mogoče storilca privesti
k pristojnemu sodniku za prekrške, vendar največ 24 ur (Kečanović, 2003, str. 2-4).
Uslužbenci Urada direktorja so v svojem poročilu zapisali, da bi moral policist
upoštevati poleg navedene določbe ZP še določila takrat veljavnega 75. člena
Zakona o tujcih, ki je določal, da lahko policist začasno zadrži tujčevo potno listino,
če je to potrebno zaradi zagotavljanja navzočnosti tujca v postopku. O zadržanju
potne listine mora policist izdati posebno potrdilo. Policist je dolžan obvestiti o tem
pristojnega sodnika za prekrške, ga seznaniti z ukrepi in mu na ta način omogočiti,
da zaradi izvedbe postopka o prekršku določi čas privedbe kršitelja. Policist je
telefonsko obvestil sodnico, ki je določila, da bo izvedla postopek naslednjega dne
ob 8. uri v uradnih prostorih sodnika za prekrške. Policist je o tem seznanil kršitelja
in mu povedal, da ga bo do takrat pridržal. Kršitelj je policista prosil, naj prekliče
pridržanje in mu zagotovil, da bo ob dogovorjeni uri prišel k sodniku za prekrške, na
kar se je policist odločil, da kršitelja ne bo pridržal. Kot jamstvo navzočnosti v
postopku o prekršku je poleg začasno zadržane potne listine kršitelj policistu izročil
500 evrov, za kar mu je policist izdal uradno potrdilo, ki sta ga oba podpisala. S
potrdila je bilo razbrati, da je kršitelj dogovorjenega dne prejel na mejnem prehodu
vrnjenih 500 evrov in bil istega dne ob dogovorjeni uri pripeljan k sodniku za
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prekrške, ki mu je izrekel denarno kazen, ki jo je kršitelj takoj tudi plačal. Kršitelj
postopku policije in sodnika za prekrške ni ugovarjal (Kečanović, 2003, str. 2-4).
Določba 109. člena ZP določa pravni standard, da policisti »smejo« brez odločbe
sodnika za prekrške privesti tistega, ki so ga zalotili pri storitvi prekrška in ne
zahteva obveznega pridržanja. Policist v vsakem primeru posebej oceni in z obvezno
uporabo pravnih načel proste presoje in prostega preudarka oziroma po svoji presoji
na zakonit in sorazmeren način odloči, ali je potrebno kršitelja pridržati ter na ta
način zagotoviti njegovo navzočnost v postopku o prekršku. Namen te določbe je
potrebno razlagati tako, da policist »sme« pridržati kršitelja le takrat, ko na podlagi
razumne ocene ugotovi, da je pridržanje nujno za izvedbo postopka ter da tega cilja
na noben drugačen način ni moč doseči z milejšimi sredstvi. Pri tem je v skladu z
ustavnim načelom sorazmernosti, ki ima nadzakonsko veljavo, dolžan upoštevati vse
okoliščine, zlasti tiste, ki kažejo, da je moč navzočnost kršitelja v postopku o
prekršku zagotoviti na način, ki v najmanjši možni meri omejuje človekove pravice in
temeljne svoboščine (Kečanović, 2003, str. 2-4).
Policist se je v opisanem primeru ob podanih okoliščinah pravilno odločil, da je moč
zakoniti cilj postopka doseči z milejšimi sredstvi. S tem namenom mu je skladno s
takrat veljavnim Zakonom o tujcih zasegel potni list, kršitelj pa je brez zadržkov
spoštoval dogovor s policistom o obvezni udeležbi v postopku o prekršku. Edini
možen očitek policistovemu ravnanju je prevzem varščine na prošnjo kršitelja, kar
pa ne zadosti elementom storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali
uradnih pravic po členu 261. KZ. Z navedenim dejanjem policist tudi ni posegel v
pristojnost sodnika za prekrške. Varščina se izreka po posebnem postopku, ki
poteka pri sodniku za prekrške. Policist v takšnem postopku ni sodeloval in ga zato
objektivno ni mogel zlorabiti, pač pa je v postopku s kršiteljem na mejnem prehodu
zmotno sklepal, da lahko namesto strožjega ukrepa policijskega pridržanja poleg
začasnega zadržanja potne listine prevzame od kršitelja še ponujeno varščino. Po
postopku, v katerem je bil kršitelju začasno zadržan potni list, je kršitelj zapustil
ozemlje Republike Slovenije z veljavno osebno izkaznico Republike Hrvaške, kar je
skladno z mednarodnimi dokumenti, ki urejajo mejni režim med navedenima
državama. Zaradi navedenega policistu ni moč očitati, da je tujcu omogočil
nezakonit prehod državne meje (Kečanović, 2003, str. 2-4).
Kršitve policistovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, navedene v drugem in
tretjem primeru, zoper katerega je tekel kazenski postopek, je ugotovila nadzorna
skupina MNZ, ki je skladno z odredbo ministra med drugim opravila tudi nadzor
postopkov zoper policiste, osumljene protipravnega ravnanja pri odvzemu prostosti.
Nadzorstveni ukrepi in opravila so pokazali, da nekatera dejstva v postopku zbiranja
obvestil in kazenski ovadbi niso bila upoštevana oziroma so bila napačno ocenjena.
Sodišče je 29. 03. 2004 izdalo sodbo v imenu ljudstva, s katero je razsodilo, in sicer:
• v prvem primeru je tožilec umaknil obtožbo po obtožnem predlogu in
75

•

v drugem primeru ni bilo dokazano, da je policist storil očitano mu kaznivo
dejanje.

MNZ je izvedlo raziskavo »Varovanje človekovih pravic in policija« na
reprezentativnem vzorcu 641 slovenskih policistov. Za potrebe raziskave je
projektna skupina sestavila anketni vprašalnik s hipotetičnimi primeri, ki so opisovali
vedenje policistov ali policijskih menedžerjev pri opravljanju policijskih opravil.
Rezultati so pokazali, da policisti večinoma poznajo formalna pravila varstva
človekovih pravic, so pa nekoliko bolj negotovi, kadar gre za oceno vsebinskih
vprašanj sorazmernosti med pravico posameznika kot žrtve protipravnega dejanja
na eni strani in pravico posameznika, ki je zaradi tega istega dejanja v policijskem
postopku. V nadaljevanju navajam primer iz raziskave, ki je v povezavi z
omejevanjem osebne svobode in načelom sorazmernosti, in sicer: Osumljencu
umora so kriminalisti vzeli prostost. Ta je zahteval, da mu zagotovijo zagovornika na
stroške države, češ da si ga zaradi slabih gmotnih razmer ne more zagotoviti sam.
Njegove navedbe o slabih premoženjskih razmerah so preverili in ugotovili, da je
osumljeni oče dveh predšolskih otrok in je brez redne zaposlitve, ima pa družinsko
hišo, manjši vrt in kravo mlekarico. Njihov vodja je ocenil, da zahteva osumljenca po
zagovorniku na stroške države ni upravičena.
Anketiranci so le v 35,5 % ocenili, da je po njihovem mnenju ravnanje vodje zelo
napačno, 10,4 % anketirancev pa je odgovorilo, da ravnanje nikakor ni napačno.
Pravica do zagovornika je ustavno zajamčena pravica. Dolžnost policije je, da v
določenih primerih osumljencu zagotovi na njegovo zahtevo pomoč zagovornika na
stroške države, kar je odraz pravičnosti pravne in socialne države. Kljub temu da je
imel osumljenec družinsko hišo, manjši vrt in kravo mlekarico, je bil brez sredstev za
preživljanje sebe in svoje družine, zlasti dveh predšolskih otrok. Karkoli od svojega
premoženja bi prodal, da bi si zagotovil pomoč zagovornika, bi poslabšal svoj
socialni položaj in ogrozil preživljanje svoje družine. Glede na težo kaznivega dejanja
zaradi katerega je policija osumljencu vzela prostost je policijski vodja s svojo
odločitvijo kršil tudi določila ZKP. Varstvo človekovih pravic je bistveni element
policijskega dela, kajti od policije se ne zahteva samo to, da pri izpolnjevanju svojih
dolžnosti človekove pravice spoštuje, temveč da jih tudi aktivno varuje. Poleg tega
je učinkovitost dela policije v demokratičnih državah, kjer velja načelo vladavine
prava, odvisna od uresničevanja in uživanja človekovih pravic v teh državah (Anžič,
2002, str. 65-66).
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7

PRAVNA OMEJITEV OSEBNE SVOBODE V POLICIJSKIH
POSTOPKIH

Po ustavi ima vsakdo pravico do osebne svobode. Prostost se sme vzeti samo v primerih
in po postopku, ki ga določa zakon. Po določbi o varstvu osebne svobode mora biti
vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, takoj obveščen o razlogih za odvzem prostosti, in to v
materinem ali v jeziku, ki ga razume. V čim krajšem času mu mora biti tudi pisno
sporočeno, zakaj mu je bila odvzeta prostost. Obenem mora biti takoj poučen o tem, da
ni dolžan ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga
sam svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njegovo zahtevo dolžan o
odvzemu prostosti obvestiti njegove bližnje. Pravica do molka in do takojšnje pravne
pomoči v navedenem primeru izhaja iz anglosaške pravne tradicije (Kocjančič et al., 2009,
str. 118).
7.1.1

OMEJITEV PO ZAKONU O KAZENSKEM POSTOPKU

Na podlagi drugega odstavka 157. člena ZKP smejo policisti nekomu izjemoma vzeti
prostost in ga pridržati za največ 48 ur:
1. Če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
2. Če je pridržanje potrebno zaradi:
• ugotovitve istovetnosti,
• preverjanja alibija,
• zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o tem kaznivem dejanju.
3. Če je za pripor podan vsaj en razlog18:
• če se oseba skriva, če ni mogoče ugotoviti njene istovetnosti ali če so druge
okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bi pobegnila19 (ZKP, 1. točka prvega
odstavka 201. člena);
• če je upravičena bojazen, da bo uničila sledove kaznivega dejanja (ZKP, 2. točka
prvega odstavka 201. člena)20;
18

Vsebinski pogoji za odreditev pripora (20. člen ustave, 192. in 201. člen ZKP):
— utemeljen sum: predhodnost, konkretnost, specifičnost, izrazljivost;
— pripor je neizogibno potreben za varnost ljudi oz. premoženja ali potek kazenskega postopka;
— priporni razlog: iteracijska nevarnost, koluzijska nevarnost, begosumnost.
19
Ustavno sodišče RS je v 5. točki odločbe Up-142/98 opredelilo, da gre za begosumnost, ko je
mogoče z veliko verjetnostjo sklepati na nevarnost bega ob konkretno izkazanih okoliščinah, kot so
teža kaznivega dejanja, značaj osebe, domicil, poklic, premoženje, družinske in vse druge vezi z
domačim oziroma tujim okoljem. Podobno tudi odločba ustavnega sodišča št. Up-185/95.
20
Če obstajajo priporni razlogi zaradi koluzijske nevarnosti (2. točka prvega odstavka 201. člena
ZKP), policija ne more odrediti pridržanja osumljenca zaradi zbiranja obvestil od oseb, na katere bi
osumljenec lahko vplival (personalna koluzija). V posebnih okoliščinah, ki kažejo na nevarnost, da
bo osumljenec vplival na priče, udeležence ali prikrivalce, se mu sme odvzeti prostost, vendar mora
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če teža, način storitve ali okoliščine, v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno in
njene osebne lastnosti, prejšnje življenje, okolje in razmere, v katerih živi ali
kakšne druge posebne okoliščine kažejo na nevarnost, da bo ponovila kaznivo
dejanje, dokončala poskušeno kaznivo dejanje ali storila kaznivo dejanje, s katerim
grozi (ZKP, 3. točka prvega odstavka 201. člena);
če se skriva, če se ne da ugotoviti njene istovetnosti, ali če so podane druge
okoliščine, ki očitno kažejo na nevarnost, da bo sicer pobegnila (ZKP, 1. točka
prvega odstavka 432. člena);
če gre za kazniva dejanja zoper javni red in mir, zoper spolno nedotakljivost ali za
kazniva dejanja s prvinami nasilja, za katera se sme izreči kazen zapora dveh let,
ali za druga kazniva dejanja, za katera se lahko izreče kazen zapora treh let, kadar
je podan razlog za pripor iz 2. ali 3. točke prvega od-stavka 201. člena tega
zakona (ZKP, 2. točka prvega odstavka 432. člena).

Priporni razlogi iz 432. člena ZKP se nanašajo na kazniva dejanja, ki se obravnavajo v
skrajšanem postopku na okrajnem sodišču (poenostavljeni postopek za lažja kazniva
dejanja, za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh
let)21. Pridržanje se sme odrediti le, ko je zaradi obstoja pripornega razloga osumljencu
nujno treba takoj odvzeti prostost, ni pa mogoče v 6 urah ugotoviti njegove identitete ali
preveriti njegovega alibija oziroma zbrati vseh obvestil in dokaznih predmetov. Če policija
odvzame prostost osebi na podlagi sklepa o priporu (sodna odločba), ne more zoper njega
odrediti tudi pridržanja, temveč ga mora takoj privesti sodišču, ki je odredilo pripor.
Izjema so le obdolženci, ki jih izročijo tuji varnostni organi (določbe ZPol). Da gre pri
pridržanju za resnično izjemen ukrep, je razvidno iz treh sklopov pogojev, na katere je to
policijsko pooblastilo vezano. Vsi trije sklopi pogojev morajo namreč biti izpolnjeni
kumulativno. To pomeni, da mora poleg navedene prve točke (utemeljeni razlogi za sum)
obstajati vsaj eden od razlogov, navedenih v drugi in tretji točki (priporni razlogi).
Pridržanje zaradi ugotavljanja istovetnosti lahko traja le toliko časa, dokler istovetnost ni
ugotovljena. Če je bilo pridržanje odrejeno zaradi bojazni pred uničenjem sledov
kaznivega dejanja, pa se mora prenehati takoj, ko so zagotovljeni dokazi. Osebi, zoper
katero je odrejeno pridržanje, mora policist izdati odločbo v pisni obliki, če pridržanje traja
več kot šest ur. V odločbi mora navesti razloge za odvzem prostosti in odreditev
pridržanja. Pridržanje mora policist utemeljiti z zakonskimi razlogi v zvezi s konkretnim
kaznivim dejanjem in njegovim storilcem ter konkretno obrazložitvijo. Niso dovolj le
abstraktne utemeljitve razlogov za odvzem prostosti.22 Dokler traja pridržanje ima
pridržana oseba pravico do pritožbe zoper navedeno odločbo policista. Policija mora
biti brez odlašanja oziroma najkasneje v šestih urah priveden k preiskovalnemu sodniku na podlagi
prvega odstavka 157. člena ZKP.
21
ZKP, 2. točka prvega odstavka 25. člena.
22
Tudi ustavno sodišče je v odločbi št. Up-862/05-16 poudarjalo konkretno obrazložitev odločbe o
pridržanju: »…ne zadošča zgolj abstraktna nevarnost oviranja kazenskega postopka, ta je namreč
lahko podana prav pri vsakem osumljencu oziroma obdolžencu, temveč mora nevarnost temeljiti
na zanesljivih in konkretnih okoliščinah, ki izkazujejo konkretno nevarnost takšnega ravnanja.«
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pritožbo, skupaj s svojim spisom, v najkrajšem možnem času predložiti
zunajobravnavnemu senatu. Sama pritožba ne zadrži odvzema prostosti, o njej pa mora
zunajobravnavni senat pristojnega sodišča odločiti v 48 urah. Oseba, ki ji je bila odvzeta
prostost brez odločbe sodišča, mora biti kot osumljenec takoj poučena po določbah
prvega odstavka 4. člena ter četrtega odstavka 148. člena ZKP. Pravni pouk mora biti
osumljencu, ki mu je odvzeta prostost, dan takoj po odvzemu prostosti, ne glede na to, ali
ga policija namerava brez odlašanja pripeljati k preiskovalnemu sodniku ali zoper njega
odrediti pridržanje.23 Pridržanje lahko traja največ 48 ur. Ta rok začne teči od dejanskega
odvzema prostosti osumljencu in ne od izdaje pisne odločbe o pridržanju. O vsakem
odvzemu prostosti mora policist takoj obvestiti pristojnega državnega tožilca, ki mu lahko
da navodila za nadaljnje ukrepe. Policija mora ravnati po teh navodilih. Državnega tožilca
torej ne obvešča zaradi presoje zakonitosti pridržanja. Ker gre za t.i. “policijsko
pridržanje”, je za njegovo zakonitost odgovoren policist.
Državni tožilec mora na podlagi četrtega odstavka 5. člena uredbe o sodelovanju
državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri
odkrivanju in pregonu storilca kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih
preiskovalnih skupin24 takoj izdati navodila oziroma predloge, ko ga policija zaprosi s kraja
storitve kaznivega dejanja in gre za uporabo omejevalnih ukrepov (v tem primeru
pridržanje po drugem odstavku 157. člena ZKP). Pridržanje sme trajati nujno potreben
čas, vendar največ 48 ur. V tem času mora policist pridržanega, če ga ne izpusti na
prostost, brez odlašanja privesti k preiskovalnemu sodniku (takrat se pridržanje konča).
Pred privedbo k preiskovalnemu sodniku mora policist obvestiti državnega tožilca, skladno
s prvim odstavkom točke b) 6. člena navedene uredbe. Če državni tožilec oceni, da niso
izpolnjeni zakonski pogoji, da bi lahko preiskovalnemu sodniku predlagal pripor, mora
policija na njegovo zahtevo osumljenca izpustiti na prostost.25 Policist mora osumljenca
izpustiti na prostost tudi, če je med pridržanjem odpadel priporni ali drug razlog
pridržanja, ali če oceni, da ni več dovolj utemeljenih razlogov za sum, da je osumljenec
storil kaznivo dejanje. Določbe o pridržanju kot zakoniti pravici policista do posega v
osebno prostost posameznika je treba razlagati restriktivno in jih uporabiti le v nujnih
primerih, ko ni mogoče uporabiti blažjega ukrepa. Če pridržana oseba med izvajanjem
pridržanja pobegne in je kasneje ponovno prijeta, sme policist le v izjemnih, posebej
utemeljenih primerih ponovno šteti 48-urni čas pridržanja. “Pri dalj časa trajajočih pobegih
pa bi se v posameznih konkretnih primerih lahko našli razumni razlogi za ponovno štetje
tega roka, če brez osumljenčevega pridržanja ni bilo mogoče opraviti ene izmed
aktivnosti, zaradi katerih je policijsko pridržanje sploh dovoljeno in teh aktivnosti ni

23

Samo kadar se na podlagi sklepa sodišča o priporu odvzame prostost obdolžencu, zoper
katerega že teče kazenski postopek, mu ni treba dati pouka. V takem primeru namreč policija od
obdolženca ne sme zbirati nobenih obvestil in ga tudi ne zaslišati, temveč ga mora takoj predati
sodišču.
24
Uradni list RS, št. 83/2010.
25
Prav tam, str. 357, točka 18.
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mogoče izvesti v preostanku časa,” je mnenje vrhovnega državnega tožilstva.26 Pred tako
odločitvijo se je priporočljivo posvetovati z državnim tožilcem, v odločbi o pridržanju pa je
treba pojasniti razloge za takšno odločitev (Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj,
2011, str. 7-11).
7.1.2

OMEJITEV PO ZAKONU O PREKRŠKIH

Policist sme na podlagi drugega odstavka 109. člena ZP pridržati storilca prekrška, ki ga
pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi zaloti pri prekršku in je nevarnost, da
bo še naprej delal prekrške. Sočasno morajo biti torej izpolnjeni naslednji pogoji za
pridržanje:
• storilec je pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi,
• storilec je zaloten pri prekršku (»in flagranti«),
• obstajati mora nevarnost, da bo storilec še naprej delal prekrške.
V policijskem postopku policist ugotavlja, ali je oseba pod vplivom alkohola ali
psihoaktivnih snovi27:
• z uporabo ustreznih tehničnih sredstev in naprav skladno z zakonskimi pogoji
(alkotest, etilometer, hitri test mamil) ali
• na podlagi njenega videza, ravnanja, psihofizičnega stanja ter drugih okoliščin,
iz katerih izhaja, da ni zmožen obvladovati svojega ravnanja.
Zunanji znaki opitosti ali vpliva psihoaktivnih snovi so lahko tudi: motne in kalne oči,
jecljajoč in zatikajoč se govor, negotova hoja, velika agresivnost in podobno.28 Ker kriteriji
za določitev opitosti ali omamljenosti niso natančno določeni, je treba takšne znake čim
bolj konkretizirati oziroma opisati tudi v uradnem zaznamku o pridržanju. V nejasnih
primerih kot tudi ob sumu zastrupitve z alkoholom se je treba takoj posvetovati z
zdravnikom, ki odredi nadaljnje ukrepe. Pridržanje sme trajati do streznitve oziroma
dokler storilec ni sposoben obvladovati svojega ravnanja, vendar največ 12 ur. Policist z
rednimi nadzori pridržane osebe ugotavlja, kdaj prenehajo razlogi za pridržanje, nikakor
pa ne sme maksimalni čas pridržanja zlorabiti kot kaznovanje storilca za njegovo
ravnanje. Četudi po oceni policista pridržana oseba v 12 urah ni dovolj prisebna, jo mora
izpustiti. Določbe tega podpoglavja se smiselno uporabljajo tudi za pridržanja oseb po določilih 1. odstavka 108. člena in 1. odstavka 109. člena tega zakona.
Namen privedbe in pridržanja s privedbo po drugem odstavku 110. Zakona o prekrških je
zagotoviti fizično navzočnost storilca v postopku o prekršku, ki je v stvarni pristojnosti
sodišča (52. člen ZP-1), ker obstaja nevarnost, da kasneje postopka ne bi bilo mogoče

26

VDT RS, št. Ktr 2/07 – 32/HJ (MP), 19. 9. 2007.
ZP-1, četrti odstavek 109. člena.
28
Vendar pa to niso zanesljivi znaki, saj so podobni znaki tudi ob poškodbah glave, zato mora
policist upoštevati cel splet okoliščin posameznega dogodka.
27
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uspešno končati brez njegove navzočnosti. Policist na sodišče privede v takojšnji postopek
storilca, ki je bil zaloten pri prekršku, če je izpolnjen še eden od naslednjih pogojev:
• ni mogoče ugotoviti storilčeve istovetnosti,
• storilec nima prebivališča,
• zaradi prebivanja v tujini bi se lahko izognil odgovornosti za prekršek,
• okoliščine kažejo, da bo storilec nadaljeval s prekrškom ali da ga bo ponovil,
• obstaja upravičena bojazen, da bo storilec skril, uničil ali odvrgel dokaz o
prekršku29.
Pridržanega storilca je treba čim prej privesti na sodišče, vendar pa pridržanje lahko traja
najdlje 12 ur. Za delovni čas sodišča se šteje poslovni čas sodišča med 8. in 16. uro (v
petek med 8. in 15. uro) ter dežurstvo do 20. ure. Namen pridržanja je zagotoviti
navzočnost storilca v nadaljnjem postopku. Prebivanje v tujini ni vezano na državljanstvo
storilca, saj se lahko tudi državljan Slovenije z večletnim bivanjem v tujini izogne postopku
z zastaranjem, kar mora policist v posameznem primeru konkretno utemeljevati.
Psihofizično stanje za privedbo oziroma pridržanje s privedbo ni pomembno. Če pridržanje
traja več kot tri ure, mora biti pridržani osebi vročen pisni sklep o pridržanju, ki mora
vsebovati razloge za odvzem prostosti in pravni pouk.30 Pridržanje se konča, ko policist
pridržano osebo privede na sodišče - privedba na sodišče se šteje v čas pridržanja
(Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj, 2011, str. 11-13).
7.1.3

OMEJITEV PO ZAKONU O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA

Na podlagi 24. člena ZPrCP policist pridrži voznika vozila, ki je zaloten pri prekršku.
Pridržanje voznika iz tega člena traja največ 12 ur, vendar ne manj kot 6 ur, pri čemer se
upošteva ravnanje voznika v času pridržanja in ugotovljena količina alkohola. Za postopek
in prenehanje pridržanja ter pravice storilca, ki je pridržan po tem členu, se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja postopek o prekršku in se nanašajo na pridržanje storilcev
prekrškov.
Ob pridržanju morajo biti izpolnjeni pogoji, da gre za voznika, ki na cesti vozi vozilo.
Pomembni so vsi trije elementi. Izključena sta torej učitelj vožnje med usposabljanjem in
spremljevalec, prekršek mora biti storjen na javni cesti, izključena pa so tudi posebna
prevozna sredstva. Glede izvedbe pridržanja in pravic pridržane osebe policist ravna po
določilih o pridržanju storilcev prekrška v ZP-1.
Policist pridrži voznika:
29

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-F), Uradni list RS, št. 108/2009,
veljati začel 15. 1. 2010.
30
Varuh človekovih pravic je podal pobudo za oceno ustavnosti. Ustavno sodišče je v odločbi U-I34/05 poudarilo, da je primarni ukrep policista, da storilca brez odlašanja privede k pristojnemu
sodišču. Drugi odstavek 19. člena ustave določa ustavni pogoj »v čim krajšem času«, ki ga je treba
meriti v urah, ne v dnevih. Rok treh ur tej ustavni zahtevi zadostuje.
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pri katerem je bilo s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola ugotovljeno,
da ima v organizmu več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka,
ki odkloni preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola ali strokovni
pregled,
ki oporeka rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku in mu
policist odredi preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku, pri katerem se
ugotovi najmanj vrednost iz 1. točke tega odstavka, ali ki oporeka rezultatu
preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, pri katerem se ugotovi
najmanj vrednost iz 1. točke tega odstavka in mu policist odredi strokovni pregled,
ki ne podpiše zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti in mu policist odredi preizkus
z merilnikom alkohola v izdihanem zraku, pri katerem se ugotovi najmanj vrednost
iz 1. točke tega odstavka, ali ki ne podpiše zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti,
pri katerem se ugotovi najmanj vrednost iz 1. točke tega odstavka in mu policist
odredi strokovni pregled,
pri katerem je bila s preizkusom z napravo ali s sredstvom za hitro ugotavljanje
prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v
organizmu ali na podlagi predpisanega postopka za prepoznavo znakov oziroma
simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu, ugotovljena prisotnost teh snovi
v organizmu in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, ki lahko
povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu,
ki je odklonil sodelovanje pri preizkusu z napravo ali s sredstvom za hitro
ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi v organizmu ali pri predpisanem postopku za prepoznavo
znakov oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu, ali če preizkusa
ali postopka ni bilo mogoče opraviti zaradi drugega razloga in so bili pri
zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, ki lahko povzročijo nezanesljivo
ravnanje v prometu.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se policist lahko odloči, da ne odredi pridržanja, če
na drug ustrezen način prepreči udeležbo voznika v cestnem prometu, pri čemer policist
upošteva med postopkom ugotovljene objektivne in subjektivne okoliščine, zlasti ravnanje
voznika med postopkom in ugotovljeno količino alkohola. Kot ustrezen način preprečitve
udeležbe voznika v cestnem prometu se šteje:
• če se vozniku ob izpolnjevanju pogojev iz 23. člena tega zakona začasno zaseže
vozilo ali
• če je kraj postopka neposredno pred objektom, v katerem voznik dejansko biva in
če voznik to dejstvo verjetno izkaže in če je iz okoliščin mogoče sklepati, da je tja
namenjen in da ne bo nadaljeval z vožnjo (24. člen ZPrCP) .
Pridržanje se začne z ustno odredbo policista, takoj ko ugotovi elemente prekrška zaradi
katerega mora voznika pridržati. Pridržanje v primerih iz prvega odstavka tega člena
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policist odredi, ko zaključi zapisnik za ugotavljanje psihofizičnega stanja voznika. V čas
pridržanja se šteje tudi čas izvajanja postopka.
7.1.4

OMEJITEV PO ZAKONU O POLICIJI

Za pridržanje osebe po prvem odstavku 43. člena zakona o policiji morajo biti kumulativno
izpolnjeni naslednji pogoji:
• javni red mora biti moten ali ogrožen,
• javnega reda ni mogoče drugače vzpostaviti,
• ogrožanja ni mogoče drugače odvrniti.
Policija uporablja navedeno zakonsko podlago izjemoma, ko pridržanja ni mogoče opraviti
po drugih pravnih podlagah. Praviloma gre za hujše kršenje javnega reda (več kršiteljev),
policija pa mora ukrepati hitro in učinkovito. Najpogosteje se to pridržanje izvaja ob
varovanju javnih zbiranj, predvsem na športnih prireditvah ali protestnih shodih, ko
nadaljnji postopek s kršitelji ni racionalen (na primer pridržane kršitelje se skupaj z
organizirano skupino po prireditvi napoti iz države). V drugih primerih se pridržanje izvaja
za kratek čas, ko je potrebno, da policija opravi uradno nalogo, katere izvedbo ovirajo
posamezne osebe (na primer pomoč ali asistenca drugim državnim organom in nosilcem
javnih pooblastil). V slednjih primerih osebe večinoma niso pod vplivom alkohola, večkrat
pa razburjene in agresivne v prizadevanju za zaščito svojih interesov. Namen pridržanja je
obvladovanje dogodka, ne osebe, zato ni nujno, da se zoper pridržano osebo izvedejo tudi
postopki v zvezi s kršitvami. Pridržanje mora policist končati takoj, ko je vzpostavljen javni
red oziroma je prenehala nevarnost ponovnega motenja ali ogrožanja javnega reda.
Pridržanje sme trajati največ 24 ur.
Policisti na podlagi drugega odstavka 43. člena ZPol pridržijo osebo:
• ki jo je treba izročiti tujim varnostnim organom ali
• je bila sprejeta od tujih varnostnih organov in jo je treba izročiti pristojnemu
organu.
Navedena zakonska določba se uporablja ob odstranitvi tujca iz države ali izročitvi tujca
tujim varnostnim organom na podlagi mednarodnih sporazumov (formalno ali neformalno
vračanje). Enako velja tudi za prevzem oseb od tujih varnostnih organov, ko je treba
izvesti nadaljnji postopek. Državljanstvo osebe ni zakonski pogoj za pridržanje. Pridržanje
policist konča, ko je oseba izročena tujemu varnostnemu ali pristojnemu organu.
Pridržanje sme trajati nujno potreben čas, vendar največ 48 ur.
7.1.5

OMEJITEV PO ZAKONU O NADZORU DRŽAVNE MEJE

Policist sme na podlagi določil prvega odstavka 32. člena ZNDM-2 odrediti zadržanje za
nujno potreben čas, vendar največ za 48 ur zaradi:
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ugotovitve vseh potrebnih dejstev in okoliščin prehajanja državne meje za osebo,
ki namerava ali je že prestopila mejno črto in zanjo obstaja razlog za sum, da je
nedovoljeno prestopila državno mejo ali
zaradi zavrnitve tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo in ga zaradi
utemeljenih razlogov iz države ni mogoče napotiti takoj.

Takojšnja zavrnitev in napotitev tujca iz države se ne šteje za zadržanje. Samo če
takojšnja napotitev zavrnjenega tujca iz države ni možna, policist lahko odredi zadržanje
po 32. členu ZNDM-2. Zadržanje se lahko izvaja:
• v prostorih za zadržanje na mednarodnih mejnih prehodih;
• če takih prostorov ni, v policijskih prostorih za pridržanje;
• izjemoma v drugih prostorih policije ali
• v posebej prirejenem prostoru službenega vozila, vendar ne dlje kot je nujno
potrebno za prevoz ali drugo nalogo policije.
Policist sme odrediti zadržanje osebe, ko še ni izvedel ukrepov ali postopka po ZP-1 ali
ZKP. Zadržanje se lahko odredi tudi zoper državljana RS, vendar ga po vseh ugotovljenih
dejstvih in okoliščinah ni dovoljeno zavrniti na vstopu ali vrniti – izročiti državi, iz katere je
nedovoljeno vstopil v Slovenijo (mednarodni sporazum o prevzemu oseb na državni meji).
Ko policist ugotovi prekršek ali kaznivo dejanje, nadaljuje postopek po določbah ZP-1
oziroma ZKP, zoper tujce pa tudi po ZTuj-1 (odstranitev po 50. členu) in mednarodnih
sporazumih o vračanju oseb. Po končanem postopku pri sodišču za prekrške ali
preiskovalnem sodniku pa pooblastila iz 32. člena ZNDM-2 ni mogoče uporabiti ponovno.
Zadržanja ni mogoče odrediti zoper osebo, ki je bila neposredno zalotena pri
nedovoljenem prestopu državne meje, saj so v takem primeru znana dejstva in okoliščine
prestopanja državne meje (kraj, čas, način), kar je osnova za začetek prekrškovnega ali
predkazenskega postopka. Če policist osebo zadrži zaradi zavrnitve vstopa v državo,
zadržanje konča takoj, ko je napotitev iz države mogoča. Napotitev iz države je
samostojen ukrep in se čas izvedbe ne šteje v čas zadržanja. Če med zadržanjem
nastopijo razlogi za pridržanje, se čas zadržanja ne šteje v pridržanje (Priročnik za
izvajanje policijskih pridržanj, 2011, str. 16-17).
V Grafikonu 1 so prikazani statistični podatki o številu pridržanih oseb na območju
Republike Slovenije, ki so bile pridržane po Zakonu o policiji, Zakonu o prekrških in
Zakonu o kazenskem postopku ter zadržane po Zakonu o nadzoru državne meje v zadnjih
petih letih. S 30. 4. 2008 je začel veljati spremenjen Zakon o varnosti cestnega prometa,
ki določa, da morajo policisti od 6 do največ 12 ur pridržati osebo, ki so jo zalotili pri
prekršku in je imela v litru izdihanega zraka več alkohola kot je dovoljeno, ali pa je
odklonila preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola ali strokovni pregled in
zaradi tega se je število pridržanih oseb bistveno zvišalo.
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Grafikon 1: Osebe, pridržane po Zakonu o policiji, Zakonu o prekrških in Zakonu o
kazenskem postopku ter zadržane po Zakonu o nadzoru državne meje za obdobje
2006-2010

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2006-2011
7.1.6

PRAVICE OSEBE, KI JI JE OMEJENA OSEBNA SVOBODA

Pravice pridržanih oseb so odvisne od samega vzroka pridržanja. Če je pridržanje
odrejeno osebi, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja ali v določenih primerih
hujšega prekrška, ima pridržani vse pravice, kot so navedene v 19. členu ustave. Ta
določa, da mora biti vsaka pridržana oseba seznanjena s poukom:
• da ni dolžna ničesar izjaviti,
• da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere,
• da mu mora biti v čim krajšem času tudi pisno sporočeno,
• da mora policist na njeno zahtevo o odvzemu prostosti obvestiti njene najbližje,
• da mora policist na njeno zahtevo o odvzemu prostosti obvestiti tudi diplomatskokonzularno predstavništvo njene države, če je pridržana oseba tujec.
Če je osumljenec kaznivega dejanja pridržan na podlagi drugega odstavka 157. člena ZKP,
ga mora policist (poleg določil 4. člena ZKP) obvezno poučiti tudi o določbah četrtega
odstavka 148. člena ZKP.31 Čas prijetja je zelo pomemben, ker od prijetja naprej tečejo vsi
31

ZKP, četrti odstavek 148. člena: “Kadar policija pri zbiranju obvestil ugotovi, da za določeno
osebo obstajajo razlogi za sum, da je storila ali sodelovala pri storitvi kaznivega dejanja
(osumljenec), ji mora, preden začne od nje zbirati obvestila, povedati, katerega kaznivega dejanja
je osumljena in kaj je podlaga za sum zoper njo ter jo poučiti, da ni dolžna ničesar izjaviti in
odgovarjati na vprašanja, če se bo zagovarjala, pa ni dolžna izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje
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zakonski roki, pridržani osebi pa od takrat naprej pripadajo vse ustavno zagotovljene
pravice. Pridržana oseba lahko uveljavlja pravice kadarkoli, četudi se je kateri pravici
predhodno že odpovedala. Če je prijetje opravljeno zaradi pridržanja, se čas pridržanja
šteje od prijetja. V drugih primerih se čas pridržanja šteje od trenutka, ko pridržanje
odredi policist.32 Navedeno velja tudi v primerih, ko hkrati obstajajo razlogi za pridržanje
po različnih zakonskih podlagah.33 Pri istovrstnem dogodku oziroma dogodkih z
medsebojno vzročno zvezo (na primer policist osebo pridrži zaradi prekrška nasilja v
družini, naknadno pa ugotovi, da ne gre za prekršek, ampak da so izpolnjeni elementi
kaznivega dejanja) mora policist pridržanje po ZP-1 takoj končati in osebo pridržati po
ZKP (čas pridržanja po ZKP se ne šteje od prijetja, ampak od trenutka, ko je to odredil
policist), skupni čas (vključno s pridržanjem po ZP-1) pa ne sme presegati zakonskega
roka 48 ur. Enako ravna v primerih, ko hkrati nastopijo razlogi za pridržanje po različnih
zakonskih podlagah in med njimi ni vzročne zveze (npr. policist v cestnem prometu ustavi
storilca kaznivega dejanja, zoper katerega so izpolnjeni razlogi za pridržanje po 157/2
členu ZKP, hkrati pa ugotovi, da so izpolnjeni razlogi za pridržanje tudi po 24. členu
ZPrCP). Policist odredi pridržanje le po ZKP, čas pridržanja začne teči od prijetja, skupni
čas pa ne sme presegati zakonskega roka 48 ur. Časi pridržanja se ne seštevajo le
izjemoma. Tak primer bi lahko bil, če policist med pridržanjem osebe ugotovi povsem
nove okoliščine za odvzem prostosti, ki niso bile znane ob odreditvi pridržanja, niti niso v
povezavi s pridržanjem, ki poteka (npr. policist pri zbiranju obvestil ugotovi, da je
določena oseba osumljena kaznivega dejanja umora, pri nadaljnjem preverjanju pa, da je
na podlagi ZPrCP pridržana v eni izmed policijskih enot). V takem primeru policist takoj
konča pridržanje po ZPrCP in odredi pridržanje po ZKP. V tem primeru čas pridržanja po
ZKP začne teči od trenutka, ko je to odredil policist, pri čemer se v čas pridržanja po ZKP
ne všteje predhodni čas pridržanja po ZPrCP. Vendar je tudi v tem primeru treba
upoštevati, da sme pridržanje trajati nujno potreben čas (največ 48 ur). Nedopustno pa bi
bilo, če bi policist z izvajanjem prvega pridržanja pridobil (zlorabil) čas za dejanja v
predkazenskem postopku (Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj, 2011, str. 16-18).
7.1.6.1

Seznanitev z razlogi

Z razlogi za pridržanje mora osebo seznaniti policist, ki je izvedel prijetje. Izjemoma jo
lahko seznani policist, ki prevzame nadaljnji postopek s prijeto osebo, takoj ko ugotovi, da
so izpolnjeni razlogi za pridržanje. Pridržana oseba mora biti seznanjena z razlogi, ki so
predvideni v konkretnem zakonu, že ob samem prijetju, ki pomeni začetek zaostrenega

ali priznati krivdo, in da ima pravico do zagovornika, ki si ga svobodno izbere in ki je lahko navzoč
pri njenem zaslišanju, ter da se bo lahko vse, kar bo izpovedala, na sojenju uporabilo zoper njo.”
32
Redki so primeri, ko policist opravlja določene policijske naloge zoper osebo, pri tem pa ugotovi
zakonite razloge za odvzem prostosti (na primer pri zbiranju obvestil osredotoči sum na določeno
osebo, od katere že zbira obvestila). Osebo mora takoj seznaniti, da ji je prostost odvzeta ter v
nadaljevanju z razlogi pridržanja in njenimi pravicami.
33
Pravilnik o policijskih pooblastilih, tretji odstavek 44. člena.
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spora med državo in posameznikom.34 Nepoznavanje razlogov za odvzem prostosti
spravlja pridržano osebo v negotov položaj.35 Če je pridržana osebo pod vplivom alkohola
ali drugih psihoaktivnih snovi, zaradi česar ni zmožna razumeti svojega položaja, jo mora
policist z razlogi za pridržanje seznaniti takoj, nato pa še enkrat, ko je dojemljiva za
sporazumevanje. Zakon ne predvideva odlašanja iz navedenih razlogov.
O razlogih pridržanja policist seznani osebo ustno, ustava pa vsakomur garantira tudi
pisno obvestilo o razlogih za odvzem prostosti. Obveščanje poteka v maternem jeziku
osebe, ki je v policijskem postopku. Če to ni mogoče, lahko policist seznani osebo v
jeziku, ki ga razume. Če policist ne obvlada ustreznega jezika, mora v postopek vključiti
prevajalca.36 Če uradnega prevajalca ne more zagotoviti, si lahko policist pomaga z drugo
zaupanja vredno osebo, ki razume jezik osebe v postopku. Pravica do tolmača vsebuje
tudi pravico do tolmača za znakovni jezik (gre za uresničevanje pravice gluhih oseb, da
smejo uporabljati znakovni jezik v vseh postopkih pred državnimi organi)37. Če ima
pridržana oseba druge posebne potrebe (slabovidnost, nepismenost ipd.), ji mora policist
priskrbeti osebo, ki se z njo zna sporazumevati, da bo seznanjena s pravicami na način, ki
ga razume. Navedena oseba bo pridržani osebi lahko pomagala tudi pri uresničevanju
njenih pravic, npr. napisati pritožbo, komunicirati z zdravnikom itd. (Priročnik za izvajanje
policijskih pridržanj, 2011, str. 18-19).
7.1.6.2

Pravica do zagovornika in molka

Pridržano osebo je treba ne glede na pravno podlago za odvzem prostosti takoj poučiti, da
ni dolžna ničesar izjaviti. Ker je zagotavljanje privilegija zoper samoobtožbo izjemnega
pomena, je pravica do molka zagotovljena kot ustavna pravica ter v posameznih zakonih,
kot so ZKP, ZP-1 in ZPol določena kot pravica storilcev prekrškov in osumljencev kaznivih
dejanj. Navezuje se predvsem na pravico osumljenca do seznanitve z razlogi za odvzem
prostosti, saj se oseba lahko odloči, ali se bo zagovarjala z molkom ali ne šele takrat, ko
je seznanjena, česa je osumljena. Pravica do molka je skupaj s pravico do zagovornika del
privilegija zoper samoobtožbo in del pravice do učinkovite obrambe.

34

Ne zadošča le navedba kaznivega dejanja, še manj pa samo člena kazenskega zakonika.
Obvestilo mora temeljiti na konkretnih dejstvih in dokazih, na podlagi katerih je bila osumljencu
odvzeta prostost, je razsodilo tudi evropsko sodišče.
35
Ob pritožbi na zakonitost odvzema prostosti se razlogi za pridržanje sodno presojajo. Manj kot
so opredeljeni, večji je lahko dvom o zakonitosti in upravičenosti odvzema prostosti, ki mora biti
izjemen ukrep, ki ga ni mogoče nadomestiti z milejšim. Naročilo policijskega sodelavca, naj prime
osebo, ni zakoniti razlog prijetja!
36
Policija ima sklenjeno pogodbo s prevajalci za najpogostejše jezike, zato policist pokliče tolmača
s seznama prevajalcev, ki je objavljen na intranetu policije.
37
Zagotavljanje tolmača za znakovni jezik v določenem jeziku lahko v praksi povzroči težave, ker
ima večina držav lasten znakovni jezik, zato vsak poznavalec ni primeren za tolmačenje.
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Zagotoviti uresničitev pravice do zagovornika38 je obligatorna zakonska dolžnost policista v
vseh pridržanjih. Pravica do zagovornika nastane v trenutku, ko je osebi pojasnjeno, da ji
je odvzeta prostost in da ima pravico do pravne pomoči zagovornika. Če pridržana oseba
želi uveljavljati brezplačno pravno pomoč39, ji policist omogoči izpolniti pisno prošnjo40 in
jo poslati pristojnemu okrožnemu sodišču. Zagovornika obvešča policist na zahtevo
pridržane osebe. Pridržana oseba policistu pove podatke o zagovorniku ali pa ga izbere
sama s seznama odvetniške zbornice, ki ga policist mora dati pridržani osebi na vpogled.
Če pridržana oseba zahteva zagovornika, vendar se ne odloči, koga, policist kliče41
zagovornike po seznamu s posameznega krajevnega območja, do prvega uspešnega klica.
Če zagovornik potrdi, da bo navzoč pri nadaljnjem postopku, policist do njegovega
prihoda odloži vsa nadaljnja (preiskovalna) dejanja, razen če ne bi odlaganje onemogočilo
ali otežilo izvedbo naloge oziroma bi bilo nevarno odlašati (za nadaljnji postopek).42
Odlog traja do prihoda zagovornika, vendar najdlje dve uri od obveščanja zagovornika (ne
od časa prijetja). Ko zagovornik pride na policijsko enoto, se mu ne glede na čas prihoda
omogoči stik s pridržano osebo. Zagovornik se izkaže s pooblastilom, ki mu ga ob prihodu
v policijsko enoto podpiše pridržana oseba. Zagovornik ima pravico biti navzoč pri
izvajanju odloženih nadaljnjih (preiskovalnih) dejanjih. Policist ga ob prihodu seznani z
odrejenim ukrepom in mu omogoči stik s pridržano osebo. Zagovornik in pridržana oseba
imata pravico do zaupnega (neoviranega) stika, ki ga policist lahko vizualno nadzira, ne
sme pa ga poslušati. Pridržana oseba ima ves čas odvzema prostosti pravico prosto
govoriti in si dopisovati s svojim zagovornikom. Pravica do zagovornika torej ne preneha s
prijetjem in seznanitvijo z razlogi pridržanja in pravicami pridržane osebe, temveč traja
ves čas pridržanja (Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj, 2011, str. 19-20).
7.1.6.3

Pravica do obveščanja svojcev

Obveščanje bližnjih je temeljna ustavna pravica ob odvzemu prostosti. Njen namen je
preprečiti duševno izolacijo aretirane osebe. Način obveščanja ni določen, zato praviloma
policist obvešča bližnje po telefonu. Koga od bližnjih (partner, sorodnik ali tretja oseba)
38

Po določbah 67. člena ZKP je lahko zagovornik odvetnik, njega pa lahko nadomešča odvetniški
kandidat. Zagovornika smejo najeti obdolžencu tudi njegov zakoniti zastopnik, zakonec oziroma
oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec,
brat, sestra in rejnik. Zagovornik se izkaže s pooblastilom, ki mu ga ob prihodu v policijsko enoto
podpiše pridržana oseba.
39
Z novelo Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-B), Uradni list RS, št. 23/2008, so 1. januarja
2009 prenehale veljati določbe četrtega odstavka 4. člena ZKP.
40
Obrazec prošnje policist lahko natisne s spletne strani ministrstva za pravosodje
(http://www.mp.gov.si/si/potrdila_in_obrazci/).
41
Pravilnik o policijskih pooblastilih, prvi odstavek 47. člena.
42
Z nadaljnjimi dejanji je predvsem mišljena uporaba pooblastil policije, ki jih ima v
predkazenskem postopku po ZKP, in izvajanje drugih ukrepov v zvezi s tem. Tega določila ni treba
upoštevati, če bi bilo s posameznimi dejanji oziroma ukrepi nevarno odlašati zaradi zavarovanja
sledov in predmetov pred konkretno nevarnostjo uničenja ali zaradi neponovljivosti izvedbe (požar,
poplava, kemična reakcija, naravni procesi in podobno).
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naj obvesti, odloči pridržana oseba. Policist mora v najkrajšem možnem času obvestiti
starše ali zakonitega zastopnika o prijetju otroka, mladoletnika ali osebe, za katero
ugotovi, da ji je popolnoma odvzeta poslovna sposobnost. Če bi bilo obveščanje o prijetju
navedenih oseb v nasprotju z njihovimi pravicami ali interesom, policist obvesti le organ
socialnega varstva.43 Na podlagi 208. člena ZKP mora policist o odvzemu prostosti v
štiriindvajsetih urah obvestiti družino tistega, ki mu je bila vzeta prostost, če ta to
zahteva. Policist mora obvestiti bližnje takoj, ko je mogoče, in ne sme čakati skrajnega
roka. Odlog izvedbe te zahteve je upravičen zaradi izvedbe nujnih preiskovalnih del v
predkazenskem postopku, na katere uspešnost bi lahko vplivale obveščene osebe.
Na zahtevo pridržane osebe mora policist obvestiti tudi:44
• njenega delodajalca,
• organ socialnega varstva, da prevzame skrb za otroke ali druge osebe, za katere
sicer skrbi pridržani,
• drugi pristojni organ ali osebo, če je treba poskrbeti za živali ali zavarovanje
premoženja.
Policist obvesti delodajalca, ki jo navede pridržana oseba, pri čemer posreduje le sporočilo
pridržane osebe, nima pa ga pravice samoiniciativno seznanjati z razlogi pridržanja in
drugimi ugotovljenimi okoliščinami v zvezi s pridržano osebo. Lahko mu sporoči le
predvideni čas pridržanja, če je delovni proces pri delodajalcu odvisen tudi od navzočnosti
pridržane osebe.45 Ko je treba poskrbeti za otroke, vzdrževane osebe, živali ali
premoženje, policist najprej obvešča pristojni organ ali institucijo (center za socialno delo,
pristojno inšpekcijsko službo, nevladno organizacijo in druge), ki jim praviloma tudi
prepusti nadaljnje urejanje skrbi. Obiski sorodnikov pridržane osebe niso zakonsko
urejeni. Policist sam na podlagi okoliščin presodi, ali obstajajo zadržki zaradi ogrožanja
varnosti policista, pridržane osebe ali obiskovalca. Stikov ne dovoli, če to zahtevajo
interesi preiskave v predkazenskem postopku (uničenje sledov in predmetov kaznivega
dejanja, vplivanje na priče ipd.) (Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj, 2011, str. 2122).
7.1.6.4

Pravica do zdravniške pomoči

Med pomembnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na varnost pridržane osebe, je tudi njeno
zdravstveno stanje (obveznost zagotovitve varnosti in zdravniške pomoči pridržani osebi
je določena v ZPol in PPP), zato mora policist pred namestitvijo v prostor za pridržanje
poleg lastnih ugotovitev o zdravstvenem stanju (vidne telesne poškodbe, bolezenski znaki
…) od pridržane osebe poskušati pridobiti tudi čim več drugih podatkov (druge telesne
poškodbe, kronične bolezni, zdravstvene omejitve pri prehrani, slabost, bolečine, jemanje
43

Pravilnik o policijskih pooblastilih, 33. člen.
Pravilnik o policijskih pooblastilih, četrti odstavek 46. člena.
45
V nasprotju s pravico pridržane osebe do obveščanja delodajalca pa delodajalec nima pravice
pridobiti podatkov o pridržanju iz lastnih interesov. Delodajalca lahko policist napoti, da pisno
zaprosi za podatke generalno policijsko upravo, ki je upravitelj zbirke osebnih podatkov.
44
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zdravil itd.), ki so z zdravstvenega vidika pomembni za nadaljnje ravnanje s pridržano
osebo (zagotovitev zdravniške pomoči, pogostejši nadzor nad pridržanjem …). Za policiste
so še posebej občutljivi postopki z osebami, ki so močno pijane, so pod vplivom
prepovedanih drog ali poškodovane (še posebej tiste, ki vidnih poškodb nimajo, imajo pa
lahko hujše notranje poškodbe, npr. poškodbe glave itd.) ter z osebami z duševnimi
motnjami in boleznimi. Policist mora pridržani osebi takoj zagotoviti nujno medicinsko
pomoč46 v naslednjih primerih:
• če je nezavestna ali kaže motnje zavesti,
• če je vidno poškodovana (poškodbe glave in druge telesne poškodbe) in potrebuje
zdravniško pomoč,
• če se sklicuje na zdravstveno stanje in zahteva zdravniško pomoč,
• če se slabo počuti (zaradi kakršnega koli bolezenskega stanja ali ženska zaradi
nosečnosti),
• če njeno obnašanje kaže duševno bolezen (agresivnost, blodnje, depresivnost ipd.
stanj, grožnje s samomorom …),
• če ima oseba nalezljivo bolezen ali da obstaja sum za takšno bolezen,
• če obstajajo druge okoliščine, ki kažejo na potrebo po takojšnji zdravniški pomoči.
Policist obvesti službo nujne medicinske pomoči tudi, če pridržana oseba sama zahteva
zdravniško pomoč. Zdravnik na podlagi obvestila oceni, ali bo osebo obiskal v prostorih za
pridržanje ali pa jo policisti pripeljejo na pregled v zdravstveno ustanovo.47 Med prevozom
ali v zdravstveni ustanovi morajo policisti ukreniti vse potrebno, da pridržani osebi
preprečijo pobeg. O zdravljenju pridržane osebe odloča zdravnik. Policist mora upoštevati
mnenje zdravnika glede sposobnosti pridržane osebe za nadaljnje pridržanje. Če je oseba
hospitalizirana in se pridržanje ne prekine, mora policist način izvajanja pridržanja
uskladiti s pristojnimi zdravstvenimi delavci (Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj,
2011, str. 23-28).48

46

8. točka 3. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 106/2008 s
spremembami in dopolnitvami): “NMP je izvajanje nujnih ukrepov ekip za izvajanje NMP iz 11.
člena tega pravilnika pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena
oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti (v
nadaljnjem besedilu: pacient).” 7. točka 2. člena Pravilnika o organizaciji neprekinjenega
zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 94/2010): “NMP je neodložljivo ravnanje, ki je potrebno
za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij ali za preprečitev nepopravljivega in hudega
poslabšanja zdravstvenega stanja pacienta.”
47
Policist se mora v teh primerih posvetovati z zdravnikom, ne medicinskim osebjem, ki ni pristojno
za strokovne zdravniške odločitve.
48
Glede na ogroženost, nevarnost, begosumnost ali druge okoliščine policisti pridržano osebo lahko
varujejo na hodniku, v sobi z drugimi pacienti ali v osamitvi. Varovanje mora potekati tako, da se
čim manj ovira delo v zdravstveni ustanovi.
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7.1.6.5

Pravica do pritožbe

Pridržana oseba ima pravico vložiti pritožbo na pristojno sodišče že med pridržanjem49, o
čemer mora biti poučena tudi v odločbi ali sklepu o pridržanju. Pravica do pritožbe velja
tudi za krajši odvzem prostosti, ko policistu ni treba napisati pisnega akta o pridržanju.
Dežurni policist mora omogočiti vložitev pritožbe. Pridržani osebi mora omogočiti napisati
pritožbo brez njegovega neposrednega nadzorstva in vplivanja. Kljub temu mora imeti
pridržano osebo pod vidnim nadzorom, saj bi si lahko s pisalom povzročila poškodbo ali
napadla policista. Pritožbo mora policist brez nepotrebnega odlašanja posredovati
okrožnemu sodišču50 oziroma dežurnemu preiskovalnemu sodniku. To lahko stori po
telekomunikacijskih poteh ali kurirju, če je pritožba v zaprti kuverti, saj mora senat
pristojnega okrožnega sodišča o pritožbi odločati v 48 urah. V sklopu pravice do pritožbe
se obravnava tudi pravica do komuniciranja z Varuhom ter domačimi in mednarodnimi
institucijami za varstvo človekovih pravic. Policist mora omogočiti pridržani osebi, da
napiše pismo (pobudo, prošnjo, pritožbo) in jo v zaprti kuverti po pošti pošlje naslovniku,
nima pa pravice do vpogleda v pisanje (Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj, 2011,
str. 28-29).
7.1.6.6

Pravica do gibanja in počitka

Ko je oseba pridržana več kot 12 ur, ji mora policist omogočiti gibanje na prostem.
Izjemoma se pravica ne omogoči iz varnostnih razlogov (agresivnost, visoka stopnja
begosumnosti in drugi). Koliko časa traja gibanje, ni pravno določeno, je pa treba v 24
urah osebi omogočiti primerno rekreacijo ali krajši sprehod, odvisno od okoliščin. Po
priporočilu Varuha je pridržani osebi treba omogočiti eno uro gibanja vsakih 24 ur
pridržanja. Če ni možno drugače, se pridržani osebi zagotovi kratek sprehod po hodniku
ali drugem prostoru znotraj objekta, lahko pa tudi zunaj objekta, če varnostne okoliščine
to dopuščajo. Pridržani osebi je treba omogočiti osem ur nepretrganega počitka v 24
urah. Praviloma se mora osebi omogočiti počitek ponoči ob ustrezno zmanjšani svetlobi, ki
policistu še omogoča nadzor. Pridržana oseba mora imeti ponoči v prostoru za pridržanje
dve odeji, posteljnino, zglavnik in primerno ležalno blazino (Priročnik za izvajanje
policijskih pridržanj, 2011, str. 29).
7.1.6.7

Pravica do humanega ravnanja

Osebi, pridržani nad 12 ur, morajo biti zagotovljeni trije obroki hrane (od tega en topli
obrok) na dan ob običajnih urah. Drugim pridržanim osebam praviloma pripadajo suhi
obroki hrane.51 Osebam, ki so pridržane do 12 ur, mora policist prvi suhi obrok praviloma
49

V njenem imenu lahko pritožbo vloži tudi zagovornik pridržane osebe.
Pravilnik o policijskih pooblastilih, 50. člen.
51
Od leta 2003 se suhe obroke hrane zagotavlja tudi osebam, ki so pridržane manj kot 12 ur.
Možni so številni sestavljeni obroki, ki po normativih inštituta za varovanje zdravja kalorijsko
50
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zagotoviti po 4-5 urah pridržanja, v nadaljevanju pa na 5 ur. Pri tem se čim bolj upošteva
tudi dnevni čas, ki je sicer običajen za zaužitje posameznega obroka, in stanje osebe.
Ponoči (od 22. do 07. ure) se pridržanim osebam, če počivajo, prehrana praviloma ne
zagotavlja. Suhi obrok se ponudi pridržani osebi tudi takrat, ko je v razgovoru
ugotovljeno, da že dalj časa ni zaužila hrane (npr. ilegalnim pribežnikom, ki jih pogosto
spremljajo tudi otroci). Ves čas mora biti pridržani osebi dostopna pitna voda. Pridržane
osebe pod vplivom alkohola vodo potrebujejo pogosteje. Kjer v prostorih za pridržanje ni
tekoče vode, morajo biti na voljo plastenke s pitno vodo in plastični lončki za enkratno
uporabo. Plastenko sme imeti oseba pri sebi v prostoru za pridržanje. Pridržana oseba ima
v prostoru za pridržanje obutev praviloma na nogah, odvzamejo se samo vezalke. Če
obstajajo utemeljeni varnostni razlogi, se pridržani osebi lahko zaseže tudi obutev, vendar
ji je v takem primeru treba zagotoviti nadomestno obutev. To je treba zagotoviti tudi v
drugih primerih, ko je pridržana oseba brez obutve.52 V ta namen so policijske enote, kjer
se izvaja pridržanje, prejele copate za enkratno uporabo, ki so iz praktičnih in predvsem
higienskih razlogov najbolj primerne. Izročitev oziroma ponudbo copat pridržani osebi
mora policist zapisati v uradnem zaznamku o pridržanju, tudi če jih oseba odkloni. Po
uporabi copate zavržejo. Policijske enote morajo preko pristojne službe za logistiko
poskrbeti, da bodo imele določeno število copat stalno na zalogi. Ker gre za obutev iz
prepustnega materiala, je primerna le za čas zadrževanja v zaprtih prostorih. Ne sme se
uporabljati kot nadomestna obutev. Če je treba pridržano osebo privesti na drugo lokacijo
in nima svoje obutve, ji mora policist zagotoviti drugo primerno obutev na način, ki je
predviden za nadomestna oblačila. Zagotavljanje navedenih pravic je aktivna dolžnost
policista. Podatke o tem, kdaj mu je bilo omogočeno (ponujeno) uveljavljanje posamezne
pravice, ali je pridržana oseba posamezne pravice koristila in na kakšen način oziroma ali
je katero pravico odklonila, mora policist evidentirati v uradnem zaznamku o pridržanju
(Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj, 2011, str. 29-31).
V času visokih temperatur zraka je treba izvajati naslednje ukrepe:
• zagotoviti učinkovito zračenje praznih prostorov za pridržanje,
• pridržanim osebam omogočiti gibanje na prostem, če to omogočajo varnostne
razmere,
• med pridržanjem prostor večkrat prezračiti, pridržano osebo pa v tem času fizično
nadzirati,
• fizični nadzor nad pridržanimi osebami izvajati vsako uro,
• pridržanim osebam za preprečevanje dehidracije zagotoviti stalen dostop do pitne
vode,

zadoščajo kot posamezen obrok prehrane. Na voljo je tudi vegetarijanski suhi obrok. Sestavni del
paketa je tudi plastični jedilni pribor. Praviloma je rok uporabe 6 mesecev, zato mora policist
obroke s pretečenim rokom izločiti in poslati v uničenje.
52
Na predlog Varuha je policija v letu 2003 izdala ustrezne usmeritve in nabavila nadomestno
obutev copate za enkratno uporabo. V posameznih prostorih za pridržanje so bili že pred izdanimi
usmeritvami na razpolago cokle, plastični natikači ali podobna obutev.
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•

ob zaznavi slabosti ali težav z dihanjem pridržane osebe takoj pridobiti mnenje
zdravnika glede nadaljnjega izvajanja pridržanja.

7.1.6.8

Pravice otrok, mladoletnikov in oseb, ki jim je odvzeta poslovna
sposobnost

V postopkih z mladoletnimi53 osebami mora policija ravnati še posebno obzirno.
Upoštevati mora njihovo duševno razvitost, občutljivost in morebitne druge lastnosti, ki jih
je mogoče opaziti. Ko policisti izvajajo policijska pooblastila ali ukrepe proti mladoletniku,
ga morajo seznaniti s pravico do obveščanja staršev, rejnikov oziroma skrbnikov. Policist
mora obvestiti njegove starše, rejnike oziroma skrbnike ne glede na to, ali mladoletnik to
zahteva ali ne. O prijetju otroka, mladoletnika ali osebe, ki ji je bila popolnoma odvzeta
poslovna sposobnost, mora policist v najkrajšem možnem času ustno obvestiti njegove
starše oziroma zakonitega zastopnika. Če bi bilo obveščanje v nasprotju z varovanjem
koristi (dobrobiti, ne interesa) navedenih oseb, policist o prijetju obvesti le organ
socialnega varstva.54 Policist mora staršem, rejniku oziroma skrbniku omogočiti neoviran
stik in pogovor z mladoletnikom. Pogovora policist ne sme poslušati, lahko pa ga vizualno
nadzira. Otroci55 in mladoletniki ne smejo biti pridržani skupaj s polnoletnimi osebami,
razen če to ni v njihovem interesu (so pridržani skupaj z drugimi družinskimi člani). Ob
množičnih kršitvah javnega reda in miru ali v podobnih primerih, ko je pridržano večje
število mladih, je potrebno čim prej ugotoviti identiteto oseb ter mladoletne osebe ločiti
od polnoletnih v drug prostor. Pristojni organ socialnega varstva se obvesti tudi, ko je
odrejeno pridržanje zoper otrokovega skrbnika56 ali pred njegovo privedbo57, ko je treba
poskrbeti za otroka, če oseba sama ne more zagotoviti njegovega varstva. O koncu
pridržanja mladoletne osebe ali osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, policist
ponovno obvesti starše oziroma zakonitega zastopnika in se z njimi dogovori, ali
mladoletnika po pridržanju izpusti, da se sam vrne domov, ali ga bodo prišli iskat starši,
mu po dogovoru z njimi na njihove stroške pokliče taksi službo ipd. Če ni drugih možnosti,
glede na čas konca pridržanja in druge okoliščine (npr. noč, izredne vremenske razmere,
oddaljenost od doma ipd.) pa bi ob izpustitvi lahko bilo ogroženo njegovo zdravje, mu
prevoz do doma omogoči policija (Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj, 2011, str. 3233).

53

Pojem mladoletnik se uporablja v kazenskopravnem pomenu. Če se v postopku izkaže, da prijeta
oseba, ki je bila zalotena pri storitvi kaznivega dejanja ali pri poskusu pobega s kraja kaznivega
dejanja ali neposredno po storitvi kaznivega dejanja, še ni dopolnila štirinajst let starosti, je
potrebno ravnati po določilih, da otrok ne more biti storilec kaznivega dejanja.
54
Pravilnik o policijskih pooblastilih, 33. člen.
55
Otrokom ni dovoljeno odvzeti prostosti, ker niso kazensko odgovorni, vendar se jih v določenih
primerih ne ločuje od staršev, če to ni nujno potrebno zaradi nadaljnjega postopka (npr. ilegalni
prebežniki v postopku za prisilno odstranitev iz države, pridržanje zaradi izročitve pristojnemu
organu).
56
ZKP, 208. člen.
57
Pravilnik o policijskih pooblastilih, prvi odstavek 41. člena.
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7.1.6.9

Pridržanje invalidnih oseb

Pridržanje invalidne osebe, ki uporablja invalidski voziček, se sme izvajati le v prostorih za
pridržanje v tistih policijskih enotah, kjer imajo v isti etaži tudi sanitarije, ki so namenjene
invalidom na vozičkih. V policiji ni vozil, ki bi bila opremljena in prirejena za prevoz
invalidov, policisti pa praviloma tudi nimajo potrebnega znanja za ravnanje s tako osebo
(premestitev osebe z invalidskega vozička v vozilo ipd.), zato je v takih primerih treba
zaprositi za pomoč koga od subjektov, ki se ukvarjajo s tovrstnimi storitvami. Ravnanje s
takšno osebo mora biti še posebno skrbno (Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj,
2011, str. 33).
7.1.6.10 Prošnja za mednarodno zaščito
Po zakonu o mednarodni zaščiti se prosilec za mednarodno zaščito ne preganja zaradi
prekrška nezakonitega prehoda državne meje. Pridržano osebo je treba izpustiti iz
prostora za pridržanje ter izpolniti ustrezno dokumentacijo v zvezi s prošnjo za
mednarodno zaščito. Nadaljnji postopek se izvaja po usmeritvah v zvezi z mednarodno
zaščito. V uradni zaznamek o pridržanju se vpiše vzrok prenehanja pridržanja ter priloži
kopija registracijskega lista in izjave tujca oziroma vloge za mednarodno zaščito. Če je
tujec pridržan zaradi storitve drugih prekrškov ali zaradi suma storitve kaznivega dejanja
in vloži prošnjo za mednarodno zaščito, pridržanje ne preneha. Kljub temu policist izvede
potrebne ukrepe po usmeritvah v zvezi z mednarodno zaščito (Priročnik za izvajanje
policijskih pridržanj, 2011, str. 33).
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8

NAJPOGOSTEJE UPORABLJENA PRISILNA SREDSTVA V
POLICIJI

8.1

ZAKONSKA IN PODZAKONSKA UREDITEV PRISILNIH SREDSTEV
POLICIJE

Zakon o policiji s posebno določbo predpisuje oziroma opredeljuje vrste prisilnih sredstev,
ki jih smejo policisti uporabljati pri opravljanju svojih nalog. Zakon taksativno določa
naslednja prisilna sredstva (Žaberl, 2009, str. 150)58:
• sredstva za vezanje in vklepanje,
• plinski razpršilec,
• fizično silo,
• palico,
• plinska in druga sredstva za pasivizacijo,
• vodni curek,
• konjenico,
• posebna motorna vozila,
• službenega psa,
• sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev,
• strelno orožje.
S takšno določitvijo je načeloma sklenjen krog prisilnih sredstev, ki jih lahko v določenih
primerih uporabi policist. Govorimo o t.i. »numerus clausus« naštevanja oziroma
določanja vrst prisilnih sredstev. Zakon namreč ne uporablja zaključnega termina, po
katerem bi lahko policist uporabil tudi kakšno drugo primerno prisilno sredstvo, kot je bilo
to značilno za predhodno ureditev ali kot poznajo takšno normiranje v nekaterih tujih
policijskih sistemih.59
Natančnejša določila, kaj sodi med posamezne vrste prisilnih sredstev vsebuje
podzakonski akt. Da pa načelo numerus clausus ni absolutno upoštevano, nakazuje že
zakonodajalec, ki pri zakonskem naštevanju določa, da spadajo k plinskim sredstvom tudi
druga sredstva za pasivizacijo in jih konkretneje ne opredeljuje. Tudi Pravilnik o policijskih
pooblastilih, ki opredeljuje in konkretizira posamezne vrste prisilnih sredstev, pušča na
treh mestih odrto možnost izbire posameznega sredstva. Pri predpisovanju vrste prisilnih
sredstev za vklepanje in vezanje navaja tudi možnost uporabe drugih primernih sredstev,
prav tako pa pri sredstvih za pasivizacijo in sredstvih za prisilno ustavljanje prevoznih
sredstev predpisuje, da sodijo sem poleg naštetih tudi druga sredstva, ki se lahko

58
59

Glej odstavek 50. člena Zakona o policiji
Takšno določilo je na primer vseboval Zakon o notranjih zadevah iz leta 1974.
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uporabijo v ta namen.60 Vendar je tudi v teh primerih deloma upoštevano načelo numerus
clausus, saj je policistova izbira primernega sredstva še vedno vezana na namembnost
tega sredstva – vezanje ali vklepanje oziroma začasno onesposobitev osebe oziroma
vozila (Žaberl, 2009, str. 150-151).
Pomembno je še pravilniško določilo, da sme policist za izvajanje nalog policije uporabljati
samo tista sredstva, ki so tipizirana in sistemizirana za uporabo v policiji.61 Iz navedenega
določila izhaja, da policist ne more uporabiti kakšnega drugega, morda bolj priporočenega
sredstva za prisiljevanje. To vprašanje bi lahko bilo še posebej aktualno pri morebitni
policistovi uporabi lastnega strelnega orožja, ki ima večji kaliber in hujšo prebojno moč, s
čimer se lahko povzročijo tudi hujše posledice. Upoštevajoč gornji zapis in izhajajoč iz
upoštevanja načela numerus clausus bi bila takšna uporaba nedovoljena, policist pa bi
lahko odgovarjal tudi za prekomerno povzročene posledice (Žaberl, 2009, str. 151).

8.2

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO PRISILNIH SREDSTEV POLICIJE

Novela Zakona o policiji vsebuje splošne pogoje za uporabo posameznih vrst prisilnih
sredstev in enako kot zakon pred noveliranjem določa tudi splošne pogoje in postopek
uporabe strelnega orožja.62 Tako je sedaj ustrezno ugotovljena ustavna intencija po tem,
da so lahko posegi in omejevanje človekovih pravic določeni le v zakonskih aktih in ne v
aktih nižje pravne veljave. Pravilnik o policijskih pooblastilih kot podzakonski akt, izdan na
podlagi zakona, pa pogoje za določene vrste prisilnih sredstev po potrebi še dodatno
razčlenjuje in opredeljuje način izvajanja ter razgrajuje vrste posameznih prisilnih sredstev
(Žaberl, 2009, str. 136- 138).63
60

Med druga sredstva, namenjena za pasivizacijo, bi lahko uvrstil tudi električni paralizator. O
sistemizaciji in uvedbi tega prisilnega sredstva med sredstva slovenske policije je predvsem v
zadnjem času potekala živahna razprava med civilno družbo in policijskimi strokovnjaki. O tem
problematiki govorim v podpoglavju o uporabi plinskih sredstev in drugih sredstev za pasivizacijo.
61
Primerjaj prvi stavek drugega odstavka 71. člena Pravilnika o policijskih pooblastilih. Tipizirane
vrste prisilnih sredstev so sistemizirane v podzakonskih izvedbenih predpisih. Večino določil vsebuje
Pravilnik o sistemizaciji in tipizaciji materialno-tehničnih sredstev in opreme.
62
Poleg pogojev, ki so zakonsko predpisani in veljajo za uporabo vseh prisilnih sredstev, je
zakonodajalec še posebej natančno predpisal pogoje in postopek uporabe strelnega orožja.
Zakonodajalec želi s tem poudariti izjemnost pogojev in definiranost postopka uporabe tega
nedvoumno najhujšega prisilnega sredstva.
63
Hrvaški Zakon o policiji v splošnih določbah najprej opredeli namen uporabe prisilnih sredstev, ki
se kaže v zaščiti življenja ljudi, obvladovanja upiranja, preprečitvi bega ali napada, ko ukrepi
opozarjanja in ukazovanja ne zagotavljajo uspeha. Menim, da je takšna določba dobra, saj kaže na
causo policijske uporabe prisilnih sredstev. Z enim stavkom je opredeljeno načelo sorazmernosti, in
sicer z zahtevo, da mora policist vselej uporabiti najblažje prisilno sredstvo, ki zagotavlja uspeh. V
zadnjem odstavku citiranega člena je še določeno, da se predhodno opozorilo ne izreče v primeru,
če bi bila zaradi opozorila vprašljiva izvedba službene naloge. Podzakonski akt – Pravilnik o načinu
policijskog postupanja v splošnih določbah o uporabi sredstev prisile v 30. členu najprej ponovi
zakonsko zahtevo, da sme policijski uslužbenec uporabiti sredstva prisile skladno s pogoji,
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predpisanimi v zakonu o policiji, ko ukrepi opozarjanja in ukazovanja ne zagotovijo uspeha. Ta
določba je nepotrebno podvajanje zakonskega besedišča. V nadaljevanju podzakonski akt dodatno
razčleni načelo sorazmernosti z zahtevo uporabe tiste vrste prisilnega sredstva, s katerim se doseže
izvršitev službene naloge z najmanjšimi škodljivimi posledicami. Med splošnimi določbami pravilnik
še določa dolžnost nudenja prve pomoči in organiziranje zdravniške pomoči osebi, ki je
poškodovana z uporabo prisilnih sredstev. Zanimivo je dejstvo, da hrvaški podzakonski predpis
definira pojem upiranja v podpoglavju o uporabi telesne sile, medtem ko pojma napad sploh ne
definira. Takšno definiranje je po mojem gledanju preozko, saj se potemtakem definirani pojem
upiranja zgolj pri uporabi telesne sile in analogno s pravilniškim določilom, da predstavlja uporabo
palice hujšo obliko uporabe telesne sile tudi pri uporabi palice.
Madžarski Zakon o policiji uvodoma predpisuje segment časovne sorazmernosti ter prepoved
mučenja ter izsiljevanja izjav ter nečloveškega in žaljivega ravnanja. Opredeljuje tudi obveznost
odklonitve takšnega ukaza (16. člen). V nadaljevanju je v zakonu predpisana tudi načelna izvzetost
določenih oseb od policijske uporabe prisilnih sredstev (drugi odstavek 62. člena). Zakon
predpisuje tudi dolžnost opozarjanje pred uporabo sredstev prisile, če okoliščine takšno opozorilo
dopuščajo (prvi odstavek 61. člena). To določbo konkretizirajo še Pravila službe. Zakon o policiji v
drugem odstavku 17. člena najprej določa, da se je potrebno ob policijske interveniranju izogibati
povzročanju telesnih poškodb oziroma ogrožanju človekovega življenja. V primeru, da pride pri
interveniranju do telesnih poškodb, mora policist na podlagi zakonskih določil osebi nuditi prvo
pomoč ter jih zagotoviti tudi zdravniško pomoč. Zakon v zaključku splošnih določb opredeljuje tudi
policistovo dolžnost takojšnjega poročanja nadrejenemu o uporabi prisilnega sredstva (62. člen).
Pravila službe pa še posebej opredeljujejo, v katerih primerih mora policist napisati pisno poročilo o
uporabi. Pravila določajo tudi vsebino pisnega poročila. Ugotovim lahko, da so zakonske določbe
dokaj podrobne, vendar se v pretežnem delu nanašajo na podrobnosti postopka uporabe prisilnega
sredstva in postopka po njegovi uporabi. Zakon pa ne vsebuje eksplicitne določbe o splošnih
pogojih uporabe, temveč podobno kot slovenski temeljni zakonski akt določa zgolj pogoje za
uporabo posameznih vrst prisilnih sredstev. Posamezni pojmi, kot npr. pojem upiranja in napada so
obrazloženi v podzakonskem aktu.
Avstrijski Waffengebrauchsgesetz predpisuje v paragrafu 2 zvezne policijske in žandarmarijske
organe, ki so na podlagi navedenega zakona pooblaščeni za uporabo prisilnih sredstev (orožja) in
splošne pogoje uporabe. Navedeni organi smejo pri opravljanju dolžnosti uporabiti orožje v
naslednjih okoliščinah: - v primeru silobrana; za premagovanje upiranja, ki bi pomenilo preprečitev
uradnega postopka; - da se lahko izvrši zakonita aretacija; da se prepreči beg aretirane osebe; za obrambo pred grozečo nevarnostjo. V paragrafu 4 in 5 je navedeno načelo postopnosti uporabe
prisilnih sredstev. Ob tem zakonodajalec tudi eksemplifikativno našteva nenevarne in manj nevarne
ukrepe, s katerimi mora policist pred uporabo orožja poskusiti izvršiti službeno nalogo. Med manj
nevarnimi ukrepi omenja zakonodajalec tudi uporabo fizične sile ali blagih sredstev, kot so lisice ali
tehnične ovire. V paragrafu 6 je opredeljen namen uporabe orožja proti ljudem, ki je preprečitev
napada, upiranja ali pobega. V nadaljevanju je opredeljeno načelo sorazmernosti. Konkretizacija
zakonskih določb o splošnih pogojih uporabe prisilnih sredstev je opredeljena v podzakonskem aktu
– Določbah za izvajanje zakona o orožju (BGBI št. 149), ki najprej opredeljuje, v katerih primerih
se uporaba orožja ne šteje za uporabo po obravnavanem zakonu. V nadaljevanju natančneje
konkretizira posamezna uradniška delovna mesta, katerih uradniki imajo pravico uporabe sredstev
prisile. Nadaljnja obrazložitev se nanaša na posamezne pojme, ki jih zakonodajalec uporablja, ko
našteva splošne pogoje uporabe prisilnih sredstev, kot npr. silobran, upiranje, aretacija, pridržanje,
grozeča nevarnost ter razlaga posamezne vrste prisilnih sredstev, ki jih zakonodajalec uvršča med
orožje.
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Čeprav slovenski temeljni zakonski pooblastilni predpis ne vsebuje več skupnih splošnih
pogojev za uporabo vseh vrst prisilnih sredstev, pa lahko iz pogojev, ki jih zakon
predpisuje za uporabo posameznih vrst prisilnih sredstev, razberemo skupne značilnosti,
ki opredeljujejo splošne pogoje policijske uporabe sile. To stori zakonodajalec na dva
načina oziroma z naslednjima določiloma:
Policisti lahko uporabijo prisilna sredstva, če ne morejo drugače:
• obvladati upiranja osebe, ki ne izpolnjuje zakonitih ukazov, ki moti javni red, ali
osebe, ki jo je treba prijeti, privesti ali ji odvzeti prostost;
• vzpostaviti javnega reda;
• obvladati drugih ravnanj, kot na primer če obstaja nevarnost samopoškodovanja
osebe, če se oseba zabarikadira, v primerih terorističnih dejanj, ugrabitev in
podobno;
Policisti smejo uporabiti prisilna sredstva tudi v primerih, ko morajo:
• odvrniti napad na osebe ali objekte, ki jih varujejo, napad nase ali na koga
drugega.
Kot lahko izberemo iz navedenih pogojev, gre za predvsem za dve vrsti ravnanj oseb, pri
katerih lahko policist uporabi prisilna sredstva. To sta upiranje in napad. Vselej pa mora
za uporabo prisilnih sredstev obstajati tudi razlog nujnosti. To nakazuje zakonodajalec z
določilom, da sme policist poseči po prisili le, če ne more drugače zagotoviti opravljanje
naloge (Žaberl, 2009, str. 137-138).
Policisti morajo prenehati uporabljati prisilno sredstvo takoj, ko minejo razlogi za njihovo
uporabo (3. odstavek 51. člena ZPol). Pravilnik o policijskih pooblastilih zahtevo še
nekoliko dopolnjuje, saj določa, da se mora prisilno sredstvo prenehati uporabljati tudi
tedaj, ko se izkaže, da namena z njim ne bo mogoče doseči. Vsakršno ravnanje proti tem
zahtevam pomeni prekoračitev policijskih pooblastil.
Pooblaščene uradne osebe morajo prisilna sredstva vedno uporabiti le na način, s katerim
je zagotovljeno spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva (2. odstavek 51. člena
ZPol).

8.3

POJEM UPIRANJA OSEBE V POLICIJSKEM POSTOPKU

Osnovna razloga za uporabo fizične sile kot prisilnega sredstva sta upiranje in napad.
Navedena pojma sta v Pravilniku o policijskih pooblastilih opredeljena v 76. in 77. členu.
Upiranje je vsako ravnanje, s katerim določena oseba policistu onemogoča izvedbo
zakonite policijske naloge. Ali je neko ravnanje že upiranje ali ne, je pomembno
vprašanje, na podlagi katerega se odloči policist v konkretni situaciji. V zakonitem
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postopku je policist sicer dolžan uporabiti nekatere druge možnosti64, ne more pa v
nedogled nekoga opozarjati in ga prepričevati, naj nekaj stori ali opusti, ampak mora v
skladu s pooblastili nalogo opraviti odločno in strokovno. Zato je za odločitev, ali gre za
upiranje ali ne, vselej odgovoren policist, ki mora upoštevati vse okoliščine, preden se
odloči za uporabo sile.
8.3.1

PASIVNO UPIRANJE OSEBE

Pasivno65 upiranje pomeni, da se oseba postavi v takšen položaj, da policistu onemogoči
izvedbo naloge. Pasivno upiranje je najmilejše upiranje, zato policisti za obvladovanje
takega upiranja praviloma uporabljajo strokovne prijeme ali telesno silo za prenašanje,
potiskanje osebe.
8.3.2

AKTIVNO UPIRANJE OSEBE

Aktivno66 upiranje pa je vsako upiranje kršitelja, pri katerem svojo fizično silo aktivno
usmeri neposredno proti policistu, da bi preprečil izvedbo uradne naloge. Upira se lahko
tudi s pomočjo orožja, orodja ali drugih predmetov. Najpogostejše oblike fizičnega
upiranja so: prerivanje, vlečenje, potiskanje, suvanje, udarjanje, brcanje in podobno.
Med aktivne oblike upiranja sodijo tudi hujskanje k upiranju, beg in ogrožanje67. Pri
navedenih oblikah gre tako kot pri pasivnem upiranju za »posredno fizično upiranje«, saj
še ni telesnega stika s policistom, v vsakem primeru pa je namen preprečitev uradne
naloge. Aktivna je v primerjavi s pasivno pogostejša in hujša oblika upiranja, ki velikokrat
preraste v napad na policista.

64

Med take sodijo predvsem taktične, psihološke, komunikacijske ali »pogajalske« metode in
veščine za izvajanje nalog oz. za prepričevanje oseb, da se prenehajo upirati.
65
3. odstavek 76. člena pravilnika: »Pri pasivnem upiranju oseba ne upošteva policistovega
zakonitega ukaza ali pa s svojim ravnanjem onemogoča izvedbo policijske naloge (se usede, uleže,
obrne stran, se prime za predmet ali drugo podobno ravnanje).«
66
4. odstavek 76. člena pravilnika: »Aktivno upiranje je upiranje z orožjem, orodjem, drugimi
predmeti in sredstvi ali s fizično silo, s čimer oseba, ki se upira, namerava policistu preprečiti
izvedbo policijske naloge. Za aktivno upiranje se štejejo tudi hujskanje k upiranju, beg osebe in
ogrožanje.«
67
Hujskanje k upiranju je bilo kot »pozivanje k upiranju« že v prejšnjem pravilniku opredeljeno kot
aktivno upiranje (čl. 109/4). Različne oblike bežanja kršiteljev pa je prejšnji pravilnik uvrščal med
pasivne oblike upiranja (čl. 109/3), čeprav gre za aktivno ravnanje osebe, da bi preprečila uradno
nalogo. Ogrožanje pa je nov pojem, ki ga prejšnji pravilnik ni vseboval.
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8.4

POJEM NAPADA OSEBE

Napad68 je oblika aktivnega ravnanja, s katerim kršitelj namerava poškodovati,
onesposobiti ali celo vzeti življenje policistu ali komu drugemu. Tudi napad na objekt, ki
ga policist varuje, se šteje za napad. Napad je najhujša oblika ravnanja kršitelja, zato
policisti za odvrnitev napada lahko uporabijo tudi hujša prisilna sredstva, kot so palica,
strelno orožje (77. člen Pravilnika o policijskih pooblastilih).

8.5

UPORABA SREDSTEV ZA VKLEPANJE IN VEZANJE

Varnostni organi po vsem svetu že od svojega nastanka uporabljajo različna sredstva, s
katerimi kršiteljem onemogočajo ali omejujejo gibanje, preprečujejo pobeg, upiranje,
napad ali samopoškodovanje. V preteklosti so v te namene uporabljali kožne trakove, vrvi,
kasneje verige z okovjem, danes pa se uporabljajo tehnično izpopolnjena in posodobljena
sredstva, kot so različne lisice za vklepanje rok in nog, lisice za telo in plastične zatege.
Sredstva za vklepanje in vezanje so zelo pomembna prisilna sredstva, brez katerih bi
policisti v nekaterih okoliščinah težko opravili določeno uradno nalogo ali pa je sploh ne bi
mogli. Sredstva za vklepanje in vezanje predstavljajo za policista zaščito, v nekaterih
primerih pa tudi zaščito tistega, proti komur se uporabijo. Namenjena so preprečitvi
pobega oz. upiranja ali preprečitve napada na uradno osebo. Brez uporabe teh sredstev bi
bilo delo pooblaščenih uradnih oseb velikokrat neuspešno ali pa vsaj oteženo, zato jih
morajo med izvajanjem nalog pooblaščene uradne osebe vedno imeti pri sebi. Pri
izvajanju uradnih nalog uporaba sredstev za vklepanje in vezanje omogoča zaščito
pooblaščene uradne osebe ter s tem zagotovitev izvedbe policijske naloge.
Zakonska podlaga za uporabo sredstev za vklepanje in vezanje je določena v 51. členu
Zakona o policiji. V 2. odstavku 70. člena Pravilnika o policijskih pooblastilih je določeno,
da smejo policisti uporabljati samo tista prisilna sredstva, ki so tipizirana in sistemizirana69
za uporabo v policiji, za vklepanje in vezanje oseb pa je dovoljena tudi uporaba drugih
sredstev. Tako je v 1. odstavku 78. člena določeno, da so sredstva za vezanje in
vklepanje lisice, plastična zatega in vrvica, za vklepanje in vezanje pa se šteje tudi
uporaba priročnih sredstev, kot so npr. lepilni trak, usnjen ali platnen trak, vezalke in
druga primerna sredstva, s katerimi je možno vkleniti ali zvezati roke, noge ali oboje
skupaj. Policisti lahko za izvedbo policijske naloge kot prisilna sredstva uporabljajo tudi
68

77. člen pravilnika: »Napad je vsaka protipravna, neposredna aktivnost storilca s fizično silo,
orožjem, orodjem in drugimi predmeti ali sredstvi z namenom, da bi policista ali koga drugega
poškodoval ali mu vzel življenje.«
69
V prilogi Pravilnika o sistemizaciji in tipizaciji materialno-tehničnih sredstev in opreme v policiji so
tipizirana sredstva za vklepanje in vezanje rok ali nog, in sicer: lisice, plastične in druge zatege ter
verige s ključavnico. Sredstva za vklepanje ima v skladu s sistemizacijo vsak policist v osebni
zadolžitvi, sredstva za vezanje imajo policisti v SE in PPE v osebni zadolžitvi, v drugih enotah pa v
kolektivni zadolžitvi.
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vsa priročna sredstva, našteta v pravilniku in še druga primerna sredstva, dokler nimajo
na voljo tipiziranih sredstev za vklepanje in vezanje70 (Priročnik za uporabo sredstev za
vklepanje in vezanje, 2007, str. 7).
Prisilna sredstva za vklepanje in vezanje torej delimo na dve podskupini, in sicer na:
• sredstva za vklepanje (različne vrste lisic)
• sredstva za vezanje (plastične zatege, vrvice)
Uporaba sredstev za vklepanje in vezanje je občutljiv poseg v osebno svobodo in
dostojanstvo posameznika, zato morajo pooblaščene uradne osebe pri uporabi upoštevati
strokovna pravila, zakonske pogoje, načela in tehnična navodila proizvajalca in se za
uporabo nenehno usposabljati ter izpopolnjevati. Policist vklenitev osebe opravi tako, da
osebi nadene na zapestje sredstva za vklepanje in vezanje, pri tem je potrebno paziti, da
se osebi ne povzročajo nepotrebne bolečine in telesne poškodbe, hkrati pa onemogoči
osvobajanje. Vseh primerov, ki bi pooblaščeni uradni osebi lahko vzbudili »sum« na
upiranje ali odvračanje napada, ni možno navesti. Pri vsakem primeru posebej je treba
upoštevati vse okoliščine in dejavnike, ki so pomembni za presojo upravičenosti uporabe
sredstev za vklepanje, zato v nadaljevanju naštevam samo najbolj značilne:
• oseba se je že upirala v postopkih s pooblaščenimi uradnimi osebami ali jih
napadala,
• oseba je že zbežala ali poskušala zbežati,
• oseba je med postopkom agresivna.
Pooblaščene uradne osebe morajo pri uporabi sredstev za vklepanje in vezanje upoštevati
celo vrsto okoliščin in značilnosti, od katerih je odvisna uspešnost in učinkovitost uporabe.
Poznavanje pravnih osnov in tehničnih značilnosti sredstev je temeljno, poleg tega pa
mora biti vsaka pooblaščena uradna oseba izurjena tako, da zna v različnih okoliščinah
osebi-kršitelju hitro in varno natakniti sredstva za vklepanje in vezanje. Oseba lahko s
pooblaščeno uradno osebo v postopku sodeluje, izpolnjuje ukaze in upošteva opozorila,
lahko pa ne sodeluje ali se celo na različne načine upira. Kako bo pooblaščena uradna
oseba izvedla postopek, je zato odvisno predvsem od njega (izkušenj, izurjenosti), od
trenutnih okoliščin (kraj, čas, vremenske razmere) in osebe (telesne značilnosti,
psihofizično stanje), ki jo je potrebno vkleniti ali zvezati. Pooblaščena uradna oseba mora
vedno pričakovati, da lahko oseba med postopkom svoje obnašanje spremeni. Včasih na
videz še tako mirna in v začetku sodelujoča oseba (najpogosteje) ob natikanju sredstev
pooblaščeno uradno osebo odrine, ga napade ali se začne drugače upirati. Zato mora biti
pooblaščena uradna oseba vedno pripravljena na uporabo fizične sile, da lahko v vsakem
trenutku postopek nadaljuje in ustreznimi prijemi omogoči vklenitev ali vezanje osebe.
Vklepanje in vezanje oseb sta lahko sestavljena iz več faz, in sicer:
• izbira pristopa (načina) in varovanje postopka;
• opozarjanje, ukazovanje, morebitna uporaba drugih prisilnih sredstev;
70

2. odstavek 78. člena Pravilnika o policijskih pooblastilih.
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•
•
•
•

priprava in natikanje sredstev na roke;
kontrola stiska in dvojno zaklepanje – blokiranje lisic;
odklepanje, snemanje sredstev;
evidentiranje uporabe;

Velikokrat pa mora policist ukrepati hitro in nepričakovano, zato mora znati predvsem
hitro in pravilno ravnati s sredstvi za vklepanje in vezanje. Poleg tega mora med
vklepanjem in vezanjem pogosto uporabiti fizično silo in opraviti tudi varnostni pregled
osebe.

8.6

UPORABA PLINSKEGA RAZPRŠILCA

Policisti imajo pri opravljanju nalog pravico uporabiti plinski razpršilec. Je izredno primerno
obrambno sredstvo predvsem zaradi majhnosti, enostavne uporabe in učinkovitosti.
Sestavljen je iz pločevinke, v kateri je navadno zmes plina in iz sprožilnega mehanizma. S
pritiskom na gumb sprožilnega mehanizma se razprši utekočinjen plin v želeni smeri. Pri
rokovanju s plinskimi sredstvi moramo z njim "rokovati" po navodilu proizvajalca, kajti
zaradi nepravilne in nestrokovne uporabe lahko pride do telesnih poškodb, kar je v
nasprotju z načeli pri uporabi prisilnih sredstev.
Policisti imajo pri opravljanju nalog pravico uporabiti plinski razpršilec (50. člen Zakona o
policiji). Plinski razpršilec lahko policist uporabi, če ne more drugače:
• obvladati upiranja osebe, ki ne izpolnjuje zakonitih ukazov, moti javni red ali
• upiranja osebe, ki jo je treba prijeti, privesti ali ji odvzeti prostost, kot tudi
• če mora odvrniti napad na osebe ali objekte, ki jih varuje, ali napad na sebe ali
koga drugega.
Policist praviloma uporabi plinski razpršilec in palico šele takrat, ko ugotovi, da z milejšimi
ali hujšimi oblikami fizične sile ne bi dosegel namena uporabe.71 Ocena oziroma
ugotovitev, ali lahko policist doseže namen uporabe z milejšo ali hujšo obliko fizične sile, s
plinskim razpršilcem oziroma palico, je dejansko vprašanje (questio facto). Odgovor na to
vprašanje je odvisen od konkretnih okoliščin (Žaberl, 2009, str. 178).72

71

S splošno oceno oziroma domnevo, da je uporaba fizične sile načeloma milejša od uporabe
policijske palice, polemizirata Arlov in Krebl (2006) in ugotavljata, da se običajno pozablja, da v
okvir fizične sile spadajo tudi udarci in meti, ki lahko povzročijo hujše poškodbe kot uporaba palice.
72
Pri tem bo moral policist upoštevati več različnih okoliščin, kot na primer: (a) ocena sile in moči
napadalca (npr. fizično moč in konstrukcijo osebe, s katero ima policist postopek; število oseb, ki
jih je potrebno obvladati; agresivnost teh oseb; predmete, s katerimi se osebe upirajo ali
napadajo; spoznanje, da osebe obvladajo določene spretnosti ipd.); (b) ocena lastnih sil (npr.
število policistov; izurjenost policistov; opravljanje nalog s policistom, ki ne more ponuditi ustrezne
pomoči, kot na primer policistka, policist pripravnik,kandidat za policista na praksi ipd.) (c) kraj in
čas opravljanja policijske naloge, pri kateri je treba uporabiti hujše prisilno sredstvo.
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V Zakonu o policiji so opredeljeni izključno le pogoji za uporabo tega prisilnega sredstva
(51. b člen, ZPol). Nadalje je v Pravilniku o policijskih pooblastilih določen način njegove
uporabe, in sicer ga policist uporabi tako, da s pritiskom na sprožilec plinsko sredstvo ali
pršilo sprosti neposredno proti osebi (2. odstavek 80. člena Pravilnika o policijskih
pooblastilih).
Plinski razpršilci niso namenjeni množičnemu delovanju, temveč začasni onesposobitvi
agresivnega kršitelja ali manjše skupine kršiteljev. Če je javni red huje ali množično kršen
in je treba uporabiti večje količine plinskih sredstev, se lahko uporabijo druga plinska
sredstva, vendar le z dovoljenjem pooblaščenega odredbodajalca. Policist mora pri
uporabi tehničnih sredstev upoštevati navodila izdelovalca. Prav tako mora biti za uporabo
teh sredstev ustrezno usposobljen po predpisanem programu in mora uporabljati zaščitna
sredstva. V navodilih, ki so priložena razpršilcem ali so navedena kar na njihovi embalaži,
proizvajalec običajno določa razdaljo, na kateri se uporablja, v kateri del telesa se usmeri,
okoliščine, v katerih se uporablja (71. člen Pravilnika o policijskih pooblastilih).

8.7

UPORABA FIZIČNE SILE

Fizična sila pomeni tisto prisilno sredstvo, s katerim osebe, ki jih zakon za to pooblašča,
uporabljajo svojo telesno moč in znanje borilnih veščin ter spretnosti za izvedbo uradnih
nalog. O delovanju sile lahko praviloma govorimo samo takrat, ko pride do dotika dveh
teles. Fizična sila na daljavo ne deluje (kot električna in magnetna sila), to je torej telesna
sila, ki je pri posameznikih različna, odvisna od njegovih telesnih značilnosti in
sposobnosti. Fizična sila je praviloma opredeljena kot osnovna in najmilejša vrsta
prisilnega sredstva za neposredno delovanje na ljudi. Sestavljena je iz množice elementov,
kot so: prijemi, udarci, pritiski in meti, s pomočjo katerih ob uporabi lastne telesne moči
policist obvlada upiranje osebe ali prepreči njen napad. Gre torej za neposredno telesno
soočenje upirajoče se osebe ali napadalca s policistom. Fizična sila je torej v policiji
najosnovnejše prisilno sredstvo, sestavljeno iz strokovnih prijemov, udarcev, metov in
pritiskov za obvladovanje pasivnega upiranja ter drugih načinov uporabe telesne sile oseb
(individualno ali skupinsko). Razumemo jo kot najmilejše prisilno sredstvo, čeprav se v
praksi pogosto izkaže kot grobo in nevarno, tako za osebo, proti kateri je uporabljeno, kot
tudi za policista. Glede na posledice je lahko uporaba nekaterih elementov fizične sile
nevarna, zato se pogosto pojavljajo dileme, kaj je »milejše« prisilno sredstvo. V praksi se
velikokrat ugotavlja, da se lahko z nestrokovno uporabo prijemov, udarcev in metov
povzročijo tudi zelo hude poškodbe, lahko celo hujše kot z uporabo palice. Fizično silo kot
prisilno sredstvo poznajo vse svetovne policije, poleg tega pa jo v Sloveniji pri svojem
delu uporabljajo tudi pripadniki drugih državnih organov, in sicer: vojske, občinskega
redarstva, zasebnih varnostnih služb, carine in zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij.
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Poleg tega lahko zaradi nestrokovne uporabe73 policisti ne dosežejo namena uporabe (ne
obvladajo kršitelja, ne preprečijo napada ...), zato morajo uporabiti »hujša« prisilna
sredstva. Kljub temu pa morajo pri uporabi fizične sile upoštevati številne omejitve in
načela, ki jih določajo predpisi, med katerimi je strokovnost ena bistvenih. Ni dovolj, da je
uporaba zakonita, humana in sorazmerna z upiranjem, biti mora tudi strokovna74.
Strokovno lahko policist uporablja fizično silo le, če obvlada samoobrambne in druge
tehnike, ki so v programih usposabljanja, in če je dobro telesno pripravljen. Telesno moč
pa uporablja strokovno takrat, ko jo uporablja sorazmerno in humano glede na okoliščine
konkretnega dogodka. S strokovnostjo je povezana tudi učinkovitost, ki je za policijo še
posebej pomembna.
V 50. členu Zakona o policiji75 je fizična sila med prisilnimi sredstvi našteta na tretjem
mestu. V drugem odstavku 50. člena pa so predpisani splošni pogoji, kdaj se uporaba sile
šteje za uporabo prisilnega sredstva. Za uporabo prisilnega sredstva se šteje, ko z
zakonom predpisano prisilno sredstvo uporabi:
• policist,
• pri opravljanju nalog policije,
• za neposredno delovanje na osebe.
V 51. b členu zakon predpisuje splošne pogoje76 za uporabo fizične sile. Zakon med
drugim določa, da sme policist fizično silo uporabiti, tudi če ne more drugače obvladati
upiranja osebe ali odvrniti napada na osebe, objekte, ki jih varuje, ali napada na sebe ali
koga drugega. Pogoji glede upiranja osebe so v tem členu tudi natančneje določeni (glej
preglednico), in sicer da smejo policisti uporabiti fizično silo zoper osebe (2. odstavek 51.
člena ZPol):
• ki ne izpolnjujejo zakonitega ukaza,
• ki motijo javni red,
• ki jih je treba prijeti, privesti ali jim odvzeti prostost.
Policisti se morajo pri svojem delu največkrat v zelo kratkem času odločiti o vrsti in načinu
ukrepanja. Zato določila 51. člena – »če ne more drugače« – ne upoštevajo vedno
dosledno, ker so policisti za uporabo drugih metod (taktičnih, psiholoških,
komunikacijskih) morda manj izkušeni in usposobljeni. Tako se lahko mnogokrat prehitro
odločijo za uporabo sile, posledica tega pa je lahko prekoračitev uporabe prisilnega
sredstva. Pravilnik o policijskih pooblastilih v poglavju o prisilnih sredstvih v 81. členu
določa, da se za uporabo fizične sile šteje neposredna uporaba sile policista s strokovnimi
prijemi, udarci in meti. Za uporabo fizične sile se štejejo tudi strokovni pritiski za
73

Tudi nezadostna uporaba sile je lahko ocenjena kot nestrokovna uporaba fizične sile.
Strokovnost je eno od temeljnih načel, ki jih morajo policisti upoštevati pri izvajanju pooblastil –
uporabi prisilnih sredstev.
75
Uradni list RS, št. 107/2006 (Zpol-UPB6).
76
Enaki pogoji veljajo tudi za uporabo plinskega razpršilca in palice.
74
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obvladovanje pasivnega upiranja, individualna ali skupinska uporaba telesne sile za
potiskanje ali prenašanje oseb in za potiskanje ter razdvajanje množice. Poleg naštevanja
oblik fizične sile pa pravilnik v 3. odstavku omenjenega člena77 posredno določa tudi,
katere so hujše in lažje oblike fizične sile. Določeno je, da so udarci in meti v primerjavi s
strokovnimi prijemi ali s telesno silo hujše oblike fizične sile.
Osnovni standardi policijskih postopkov so določeni v Katalogu standardov policijskih
postopkov, ki jih morajo policisti upoštevati pri uporabi fizične sile. V katalogu so
navedena pravna in strokovna pravila ter dolžnosti, na prvem mestu pa je navedeno, da
so policisti dolžni pri uporabi fizične sile upoštevati vsa načela za uporabo, predvsem pa
načela: primarno varovanje človekovih pravic, ustavnost in zakonitost, sorazmernost,
strokovnost, humano ravnanje in imuniteto (izvzetost).
V podzakonskih aktih je precej podrobno določena posamezna vrsta fizične sile, ki jo sme
policist uporabiti pri izvajanju policijskih nalog. Primerjalno pravni vidik nam pove, da
večina primerjalnih tujih ureditev, kot so npr. hrvaška, nemška, švedska takšne ureditve
ne pozna (Žaberl, 2009, str. 171).78
8.7.1

STROKOVNI PRIJEMI

Strokovni prijemi so različni prijemi, vzvodi in davljenja, ki se praviloma izvajajo z rokami.
Namen uporabe strokovnih prijemov je največkrat obvladovanje upiranja osebe zaradi
privedbe (transportiranje, spremljanje) na določeno mesto, redkeje pa se s strokovnimi

77

Za obvladovanje pasivnega upiranja policist uporabi udarce in mete le v primeru, če ugotovi, da
s strokovnimi prijemi ali z uporabo fizične sile iz prejšnjega odstavka ne bo dosegel namena
uporabe.
78
Hrvaški Zakon o policiji v 55. členu določa, da se za uporabo telesne sile šteje uporaba različnih
prijemov in borilnih veščin in njim podobnim postopkom na telesu druge osebe, katerih cilj je
preprečitev napada ali obvladovanje upiranje oseb ob povzročitvi najmanjših škodljivih posledic.
Podzakonski akt pa natančneje kot zakon opredeljuje, da se za uporabo telesne sile štejejo udarec,
prijem in druge obrambe ali napadalne veščine, s katerimi se osebo prisili k poslušnosti. Za
primerjavo: podobno določilo vsebuje tudi »nov« Zakon o policiji Republike Srbije, ki definira
fizično silo kot prijeme borilnih veščin in njeno uporabo v skladu s pravili samoobrambnih veščin.
Takšno ureditev kritizirata Arlov in Krebl (2006) kot nezadostno in navajata sprejemljivejšo
ureditev v Republiki Sloveniji, kjer zakonodajalec natančneje predpisuje posamezne oblike fizične
sile. Avstrijski Waffengebrauchsgesetz uvršča uporabo sile telesa med manj nevarna sredstva, za
razliko od gumijevke, ki jo uvršča med orožje. Nemški Polizeiaufgabengesetz določa v drugem
odstavku paragrafa 40, da pomeni uporaba telesne sile vsak neposreden fizični učinek na osebo ali
na stvar. Identično definicijo najdemo v zakonodaji, ki opredeljuje pooblastila zveznih mejnih
policijskih služb v deželnih policijskih zakonih. Cilj uporabe telesne sile je, po določilih navedene
zakonodaje, umiritev osebe.
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prijemi preprečuje napad79. Pri tem je obvezno tudi vklepanje ali vezanje oseb, zato se
glede na namen uporabe strokovni prijemi lahko delijo različno, največkrat pa na:
• »transportne« prijeme,
• prijeme za vklepanje ali vezanje,
• vzvodne prijeme na zapestju,
• končne (obvladovalne) prijeme.
Transportni prijemi so tisti, s pomočjo katerih policist osebo odpelje, privede
»transportira« na želeno mesto, npr. do službenega vozila, do objekta. Prijemi za
vklepanje ali vezanje pa so prijemi, s pomočjo katerih osebo prisili v najugodnejši položaj
za vklenitev ali vezanje. Oboje pa policist izvaja na različnih delih telesa osebe, ki stoji ali
je na tleh.
Prijemi80 z neposredno uporabo telesne sile so tisti elementi, s katerimi policist osebo
prime z rokama za katerikoli del telesa in pri tem uporabi samo svojo telesno silo, da jo
obvlada in privede na določen kraj. Izvajajo se lahko stoje na mestu, v gibanju ali na tleh.
Najbolj pogosto se prijemi izvajajo za roko osebe, redkeje za rame in roko ali samo za
rame ali druge dele telesa. Taki prijemi se lahko skrajšano imenujejo različno, in sicer:
navadni, preprosti, običajni strokovni81 prijemi. Pravilno se izvajajo z obema rokama in
kontrolirano. Iz navedenega lahko zaključimo, da pomeni uporaba strokovnih prijemov in
pritiskov82 najmilejšo obliko uporabe fizične sile.
Z uporabo tehnik strokovnih prijemov in pritiskov se prisili osebo, ki se upira, da se zaradi
bolečine preneha upirati in se pokori tuji volji. Pomeni, da tehnike temeljijo na
povzročanju bolečine, kar pa naj ne bi povzročilo poškodbe osebe, proti kateri je sila
uporabljena. To je mogoče samo v primeru, da zna policist strokovno uporabljati takšne
prijeme.83 V nasprotnem primeru se lahko takšna najmilejša uporaba fizične sile spremeni
79

V praksi pa so tudi primeri, ko policist s strokovnim prijemom (z davljenjem ali drugim) osebi
prepreči napad na drugega policista ali drugo osebo.
80
Pravilnik o policijskih pooblastilih v 2. odstavku 81. člena opredeljuje uporabo individualne
telesne sile za potiskanje ali prenašanje oseb.
81
V policiji so strokovni prijemi tisti, ki izhajajo iz borilnih veščin (ju-jitsu, aikido, judo), vendar tudi
za prijeme, namenjene potiskanju ali prenašanju oseb, velja načelo strokovnosti, saj se morajo
policisti tudi s takimi načini seznaniti in jih uriti na usposabljanjih, da jih lahko izvajajo strokovno.
82
Strokovni prijemi so večinoma povzeti po prijemih borilne veščine aikido. Prijemi temeljijo na
tehnikah vzvodov. Vzvodni prijemi se lahko izvajajo na različnih delih človekovega telesa, na
primer: na prstih rok, na zapestju, na komolcu, na nogi. Prijemi lahko temeljijo tudi na tehnikah
davljenja. Večina strokovnih prijemov je namenjena obvladovanju upiranja osebe in temu, da se
osebo nekam odvede ali privede. Strokovne prijeme, ki so prilagojeni transportiranju osebe,
imenujemo transportni prijemi. Več o tem glej npr. Modrić, 1979, in Kosanović, 1988, ter Arlov,
2004.
83
Policist je dolžan uporabljati vsa prisilna sredstva strokovno, še posebej velja to za fizično silo,
saj gre za neposredno fizično konfrontacijo. Nestrokovno uporabljena fizična sila poveča možnost
poškodovanja oseb, proti kateri je sila uporabljena, in policista. Strokovno lahko policist uporablja
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v uporabo zelo nevarnega sredstva, pri katerem je najpogostejša poškodba zlom ali nalom
kosti (Žaberl, 2009, str. 172).84
8.7.2

STROKOVNI UDARCI

Strokovni udarci so v primerjavi s strokovnimi prijemi hujša oblika fizične sile, zato so
pogosto vzrok za presojanje upravičenosti uporabe. Med hujšo obliko fizične sile jih lahko
uvrščamo predvsem zaradi možnih posledic uporabe. Udarci so tudi najhitrejša uporaba
sile, s katero lahko policist odvrne napad nase. Udarcev je več vrst, osnovna delitev pa je
glede na to, s katerim delom telesa se izvajajo. Za uporabo v policiji jih delimo na udarce
z roko in nogo. Policisti lahko v izjemnih primerih za odvrnitev napada nase izvedejo tudi
udarec z glavo85. Udarec bo izveden strokovno le, če bo izveden hitro, učinkovito,
predvsem pa z ustrezno kontrolo. Ta je ustrezna, le če je podano sorazmerje med ciljem
in močjo izvedbe udarca glede na moč napada ali na upor osebe, upoštevajoč njene
morfološke značilnosti in motorične sposobnosti (73. člen Pravilnika o policijskih
pooblastilih).
Za strokovno in učinkovito uporabo strokovnih udarcev v policiji je pomembno poznati
ciljne točke udarjanja na telesu osebe, da policist doseže želeni učinek. Praviloma morajo
biti udarci usmerjeni v trup in okončine osebe, izjemoma v glavo, vrat ali genitalije.
Ta mesta so:
• sprednji del telesa – TREBUH, PLEKSUS, PRSI;
• zadnji del telesa – HRBET, ZADNJICA;
• stranski deli telesa – VRAT, LEDVENI DEL, REBRA;
• mišične skupine na rokah – PODLAKET, NADLAKET, RAMENA;
• mišične skupine na nogah – STEGNO, GOLEN, MEČA;
Udarcev z nogo in roko ne smemo usmerjati v velike sklepe – v kolena, komolce.
Predvsem je to pomembno zato, ker se policist lahko poškoduje, pri kršitelju pa ne doseže
želenega učinka. Mesta za udarjanje so torej tisti deli telesa osebe, na katerih je

fizično silo le, če obvlada samoobrambno tehniko. In prav v tem je osnovni smisel vadbe
samoobrambe v policijskem izobraževalnem procesu in tudi pozneje, ko policist že izvaja naloge v
policijski enoti. Policist, ki dobro obvlada tehniko samoobrambe, ima pa tudi večje samozaupanje in
prepričanje, da bo uspešno opravil določeno policijsko nalogo, čeprav nastopijo pogoji, ko je
prisiljen uporabiti fizično silo.
84
Po mnenju policijske stroke je najčešče uporabljani strokovni prijem v policijskih postopkih t. i.
»ključ na komolcu« (kanuki gatame), za katerega pa se v strokovni javnosti vse pogosteje
postavlja vprašanje o njegovi učinkovitosti. To kažejo tako podatki o neuspešnih intervencijah, kjer
so policisti uporabili to obliko strokovnega prijema in podatkih o telesnih poškodbah pri uporabi
prisilnih sredstev. Več o tem glej Arlov in Krebl (2006).
85
Ko je policist neposredno ogrožen in onemogočen, npr. pri objemu spredaj ali zadaj čez roke, je
za učinkovito obrambo udarec z glavo bistvenega pomena (če ga policist uspe izvesti).
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povzročena tolikšna bolečina, da policist zmanjša njen odpor in toliko preusmeri njeno
pozornost, da lahko izvede strokovni prijem in z njim osebo dokončno obvlada.
Tehnike udarcev in brc so povzete iz borilne veščine karate. Ker gre za nevarne tehnike, s
katerimi lahko zelo močno poškodujemo zdravje druge osebe ali celo povzročimo smrt, jih
je treba uporabiti v skladu s pravili stroke.
Prepovedani so zlasti udarci v koren nosu, predel hrbtenice, predel vratu. Omenjeni udarci
v določene vitalne predele lahko povzročijo smrt osebe ali hude telesne poškodbe. Iz tega
sledi, da je treba najprej upoštevati cilj izvedbe udarca. Udarec mora biti izveden z
najmanjšo potrebno močjo, s katero je mogoče zagotoviti izvršitev naloge. Razlikovati je
treba med tako imenovanimi šok udarci, katerih namen je samo zmesti osebo v postopku,
da se lahko zagotovi uspešna izvedba strokovnih prijemov, in udarci, katerih namen je
preprečitev protipravnega napada. Poleg namena udarcev je treba upoštevati še, da so
udarci z nogo močnejši ter počasnejši kot udarci z roko, težje jih je tudi nadzirati. Zato se
udarci z nogo načeloma ne bi smeli izvajati v predel glave.
Strokovni udarci se smejo za obvladovanje pasivnega upiranja uporabiti le, če se s
strokovnimi prijemi, strokovnimi pritiski, individualno ali skupinsko uporabo telesne sile za
potiskanje ali prenašanje oseb in za potiskanje ter razdvajanje množice ne bo dosegel
namen uporabe (3. odstavek 81. člena Pravilnika o policijskih pooblastilih).
8.7.3

STROKOVNI METI

Tehnika strokovnih metov je povzeta po borilni veščini judo. Praviloma se izvajajo tako,
da policist nasprotnikovo telo s potegom ali odrivom spravi iz ravnotežja, nato pa kot
oviro nastavi svoje telo ali del telesa in nasprotnika »vrže« v prazen prostor. Glede na to
se strokovni meti delijo na:
• ročne mete,
• bočne mete,
• nožne mete,
• ramenske mete in
• mete s padcem nazaj ali vstran.
Strokovni meti so po klasifikaciji hujša oblika uporabe fizične sile. Razlogov za to je več, in
sicer:
• pri strokovnem metu je padec nasprotnika težje kontrolirati kot pri prijemu ali
udarcu,
• večina kršiteljev ne obvlada pravilnega padanja86.
Izkušnje kažejo, da pri »nestrokovnem« padcu na trdo površino (asfalt, beton, parket,
86

Borilna veščina judo vsebuje tehnike padanja (na bok, naprej na roke, nazaj, vstran) z varnimi
prevali, ki so sestavni del vadbe. Tudi policisti jih morajo med vadbo spoznati.
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keramika) praviloma nastanejo poškodbe (Priročnik za uporabo fizične sile v policiji, str.
55).
Judo meti zaradi zahtevnosti in manjšega nadzora niso primerni za izvajanje v policijskih
postopkih. Veliko primernejše so različne oblike podiranj, zato je treba v okviru
praktičnega postopka in drugih oblik izobraževalnih procesov izdelati seznam primernih in
tudi učinkovitih tehnik. Strokovni meti se prav tako smejo uporabiti za obvladovanje
pasivnega upiranja le izjemoma (3. odstavek 81. člena Pravilnika o policijskih pooblastilih).
Za pravilno izvajanje metov je potrebno zelo veliko znanja in urjenja. Pri izvajanju
strokovnih metov je potrebno izkoristiti silo gibanja ali potiskanja nasprotnika. Policist
mora poznati načela borilne veščine judo, med katerimi je osnovni »POPUSTI, DA BOŠ
ZMAGAL«. Predvsem pa je pomembno, da pri izbiri strokovnega meta izkorišča smer in
silo potiskanja ali vlečenja osebe. Poleg tega mora upoštevati tudi telesne značilnosti
osebe (višino, težo …). Policist mora posebno pozornost nameniti kontroliranju padca
oseb ob stiku s tlemi. Če je le mogoče, je potrebno osebo zadržati za roko ali za oblačila
in tako ublažiti padec.
8.7.4

STROKOVNI PRITISKI

Strokovni pritiski se izvajajo s pritiskanjem na natančno določen del telesa in so
namenjeni obvladovanju pasivnega upiranja kršiteljev. Njihov učinek na kršitelja (reakcija
njegovega telesa) omogoča preprostejše izvajanje strokovnih tehnik, možnosti za
poškodbo pa so bistveno manjše. Njihova uporaba ne pušča nikakršnih trajnejših posledic,
vendar je treba poudariti, da zaradi načina izvedbe tehnike strokovnih pritiskov dejansko
niso primerne za primere aktivnega upiranja ali celo napada. Strokovni pritiski za
obvladovanje pasivnega upiranja (2. odstavek 81. člena Pravilnika o policijskih
pooblastilih) se štejejo za uporabo fizične sile.
Borilna veščina, ki se ukvarja s pritiski na živčne točke, se imenuje kyusho-jitsu. Njen
namen je nasprotniku povzročiti energetsko neravnovesje (energetski debalans), ki
povzroči začasno zmanjšano zmožnost upiranja osebe, kar policisti lahko izkoristijo za
lažje in učinkovitejše izvajanje strokovnih prijemov ali drugih tehnik samoobrambe. Za
policijske namene je veščina prirejena in se izvaja v povezavi s policijsko samoobrambo, v
kateri je osnova borilna veščina ju-jitsu. Zato je potrebno razumeti uporabo točk kot
dopolnitev obstoječe samoobrambe in ne kot samostojno komponento.
Za učinkovito izvedbo pritiskov je potrebno poznati:
• ciljne točke
• smer učinkovanja
• način izvedbe
Ciljne točke na telesu so lahko:
109

•
•
•

na koncu živca,
na mestu, kjer se dva živca križata in
na mestu, kjer se en živec cepi v dva.

Pritiski so učinkoviti samo, če so izvedeni v pravilno smer. Samo dotik točke je premalo,
zato je potrebno pravilne smeri pritiskanja dobro poznati. Pritiski na točke se izvajajo na
več načinov, in sicer: z močnim pritiskom, drgnjenjem ali tudi z udarjanjem. Udarjanje v
živčne točke se ne šteje za pritisk, ampak za udarec, ki je hujša oblika uporabe fizične sile
kot prisilnega sredstva. Pritiski se izvajajo z roko in nogo, in sicer – odvisno od položaja in
smeri učinkovanja – z različnimi oblikami pesti, z robom dlani, s členki, z iztegnjenimi
prsti, s podlahtjo in komolcem ter s kolenom. Pritiske lahko policisti izvajajo tudi s palico
ali z drugimi predmeti, vendar se ti ne štejejo za uporabo fizične sile. Policist, ki obvlada
tovrstno veščino, mora biti pri uporabi predmetov zelo previden in pritiske z njimi izvajati
le izjemoma.
Za policijsko uporabo se pritiski lahko izvajajo na naslednjih točkah:
• na roki,
• nogi,
• trupu (torzu),
• vratu in
• na glavi.
Pritiski se izvajajo tako, da policist z delom roke ali noge pritisne na določeno točko na
telesu osebe v predpisani smeri. Na nekaterih točkah lahko uporabi tudi posebno tehniko
drgnjenja, s tem se učinek (bolečina) še poveča. Praviloma policist v te točke ne sme
udarjati.
Pritiski na živčne točke so nasploh zelo uporabni, saj so lahko tudi dopolnitev elementom
ju-jitsa, za obvladovanje upiranja oseb in odvračanje neposrednega napada. V policiji pa
so pritiski kot elementi fizične sile namenjeni predvsem obvladovanju pasivnega upiranja
oseb. Pasivno upiranje v policijskih postopkih pomeni, da se oseba (Priročnik za uporabo
fizične sile v policiji, 2007, str. 60-72):
• obrne stran od policista,
• se prime za predmet,
• se usede ali uleže,
• ne upošteva zakonitega ukaza (ne izstopi iz prostora, iz vozila ...).
8.7.5

INDIVIDUALNA ALI SKUPINSKA UPORABA FIZIČNE SILE

Pravilnik o policijskih pooblastilih med uporabo fizične sile uvršča tudi neposredno
uporabo individualne telesne sile za potiskanje ali prenašanje oseb. Gre za kontrolirano
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uporabo telesne sile – moči za obvladovanje kršiteljev. Njeni elementi (tehnike)87 in oblike
niso posebej predpisani, policisti pa jih spoznajo na usposabljanjih iz praktičnega postopka
s situacijsko vadbo. Individualna telesna sila se lahko uporablja v treh oblikah, in sicer
kot:
• prijem za potiskanje osebe,
• potiskanje osebe in
• prenašanje osebe.
Pri uporabi individualne telesne sile je potrebno ravnati še posebej previdno in
kontrolirano. Z uporabo individualne telesne sile policist neposredno premaguje silo
(potiska) ali težo (dviguje, prenaša) osebe. Gre za primere, ko policist s silo deluje na telo
osebe tako, da jo potiska (izjemoma vleče) ali dvigne zaradi prenašanja, pri tem pa ne
uporabi strokovnega prijema ali druge predpisane fizične sile. Direktno potiskanje oseb se
praviloma izvaja z dlanmi obeh rok88 in enakomerno. Izvaja se tako, da sta roki ves čas v
stiku z osebo. S tem policist prepreči, da bi oseba izgubila ravnotežje in padla ali se
spotaknila, omahnila ter se poškodovala. Policist osebo največkrat potiska tako, da jo z
rokami prime za roke, za hrbet, prsi ali za ramena, pri vstopanju ali izstopanju iz vozila pa
tudi za druge dele telesa (za vrh glave, noge, zadnjico). Izjemoma jo lahko potiska tudi z
drugimi deli telesa (z rameni, boki, trupom …), če jo je potrebno zadržati ali preprečiti
dostop ali prehod. Najpogostejši načini potiskanja osebe kot uporabe fizične sile:
• potiskanje k steni ali predmetu (vozilu), pri izvajanju varnostnega pregleda ali
vklepanju;
• potiskanje k vozilu ali prostoru ali vanj ter od ali iz njega;
• potiskanje k tlom pri izvajanju vklepanja ali vezanja;
• potiskanje s telesom za preprečitev vstopa v prostor;
• transportni prijem – en policist osebo prime, drugi pa jo potiska – uporablja
individualno telesno silo;
Izogibati se je potrebno potiskanju osebe:
• po tleh
• s prijemom za obleko in lase
Največkrat se individualna telesna sila uporablja za obvladovanje pasivnega upiranja ali v
kombinaciji s strokovnimi prijemi, tako da en policist izvaja vzvodni prijem, drugi pa osebo
samo kontrolira z uporabo individualne telesne sile. Oseba se lahko pasivno upira tako, da
se usede ali uleže, takrat jo je potrebno dvigniti in odnesti (prenesti, odstraniti) s
prijemom pod rokami in nogami.

87

Obstajajo samo nekatere tehnike za prenašanje osebe, ki se lahko kombinirajo tudi z uporabo
palice tonfe.
88
Izjemoma lahko policist osebo potiska tudi z nogo, za preprečitev upiranja pri varnostnem
pregledu, vklepanju ali vezanju.
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Policisti uporabljajo tudi skupinsko uporabo fizične sile največkrat pri vzdrževanju javnega
reda in miru, pri intervencijah zaradi kršitev, pri katerih sodeluje več oseb. V takih
primerih je odločitev o tem, ali je uporaba telesne sile skupinska ali individualna, odvisna
od naslednjih pogojev (Priročnik za uporabo fizične sile v policiji, 2007, str. 79-84):
• število policistov v povezavi s številom oseb – najmanj dva proti petim ali več
osebam;
• organiziranost in sočasnost uporabe – vodenje postopka v skladu z usmeritvami za
izvajanje intervencije;
Obstajati morata oba pogoja, sicer ne gre za skupinsko uporabo telesne sile, ampak za
individualno. Za skupinsko uporabo telesne sile se šteje uporaba večjega števila policistov,
ki silo uporabijo organizirano in hkrati na ukaz neposrednega vodje ali tudi brez ukaza89
zoper posameznika ali množico (skupino ljudi).
Pravilnik o policijskih pooblastilih opredeljuje skupinsko uporabo telesne sile predvsem za
potiskanje, prenašanje večjega števila oseb ter potiskanje in razdvajanje množice (2.
odstavek 81. člena Pravilnika o policijskih pooblastilih).

8.8

UPORABA PALICE

Pri obravnavanju fizične sile je bilo ugotovljeno, da se policist z lastno silo obrani napada
oziroma obvlada upiranje osebe, podobno velja tudi za uporabo palice, le da si pri tem
pomaga z določenim sredstvom - palico. Palica je sredstvo (predmet), ki je posebej
prirejena za svoj namen, je pomožno sredstvo v rokah policista, da lažje obvladuje
upiranje ali da se lažje brani. Za palico bi lahko trdili, da je sinonim za silo in prisiljevanje
in da je simbol vseh policij sveta. Palice kot orodje, ki je posebej prirejeno za obrambo ali
napad, občani ne smejo uporabljati, je nositi ali imeti v posesti.
Policisti imajo pri opravljanju nalog pravico uporabiti palico (50. člen ZPol.), če ne more
drugače:
• obvladati upiranja osebe, ki ne izpolnjuje zakonitih ukazov, moti javni red ali
• upiranja osebe, ki jo je treba prijeti, privesti ali ji odvzeti prostost, kot tudi
• če mora odvrniti napad na osebe ali objekte, ki jih varuje, ali napad na sebe ali
koga drugega.
Za uporabo palice se šteje uporaba:
• gumijevke, gre za posebej prirejeno ravno palico iz trde gume, ki je zelo prožna in
se pri udarcu upogne;
• palice z ročajem, imenovane tonfa;

89

Izjema je določena v 1. odstavku 74. člena Pravilnika o policijskih pooblastilih, in sicer: »… ob
napadu nase ali na druge osebe ali če okoliščine zahtevajo takojšnje ukrepanje«.
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zložljive palice, gre za posebej prirejene tako imenovane kovinske teleskopske
palice, ki jih lahko sami raztegnemo ali pa se s pritiskom na gumb raztegnejo
same;
druge sistemizirane palice, v to kategorijo štejemo dolge palice, ki jih posedujejo
policisti na konjih (82. člen Pravilnika o policijskih pooblastilih);

Palico policist praviloma uporabi za udarjanje po telesu, lahko pa tudi za izvedbo
strokovnega prijema, za blokado, potiskanje, odrivanje ali prenašanje osebe. Če je le
mogoče, se mora policist izogibati udarjanju s palico po glavi, vratu in genitalijah. Proti
osebi, ki se pasivno upira, sme policist praviloma uporabiti palico le za izvedbo
strokovnega prijema, za potiskanje, odrivanje ali prenašanje, za udarjanje po telesu pa le,
če ni drugih možnosti, da bi obvladal takšno upiranje. Policisti so prav tako dolžni, ko je
dovoljena uporaba palice, to uporabiti na način, da z najmanjšo potrebno silo dosežejo
izvršitev zakonsko določene naloge. Palica se najprej uporabi za izvedbo strokovnih
prijemov, šele nato pa za udarjanje. Moč in način napada osebe morata biti veliko večja,
kot je to zahtevano za uporabo fizične sile, da lahko govorimo o sorazmerni uporabi
palice. Glede na okoliščine se lahko sklepa, da z milejšimi sredstvi ne bomo dosegli
želenega učinka. Udarci s palico morajo biti izvedeni strokovno, hitro, učinkovito,
predvsem pa z ustrezno kontrolo in ustrezno tako, da se po nepotrebnem ne poškoduje
oseba. O ustrezni kontroli lahko govorimo le, če je podano sorazmerje med ciljem in
močjo izvedbe udarca glede na moč napada ali upiranja osebe ob upoštevanju njenih
morfoloških značilnosti in motoričnih sposobnosti (3. odstavek 73. člena Pravilnika o
policijskih pooblastilih).
Za palico bi lahko trdili, da je sinonim za silo in prisiljevanje in da je simbol vseh policij
sveta.90 Je predmet, ki je posebej prirejen za svoj namen, in pomožno sredstvo v rokah
policista, da lažje obvladuje upiranje ali da se lažje brani.91 V prenesenem smislu lahko

90

Vsekakor je ta izraz primernejši kot izraz »gumijevka«, ki je bil uporabljen v policijskih
zakonodajah do leta 1998 in po katerem je smela slovenska policija uporabljati zgolj palice, ki so
bile narejene iz gume. Ameriška policija na primer že dolgo časa uporablja posebne vrste lesenih
palic z ročajem – tako imenovane »tonfe«. Z njimi je mogoče zelo vešče rokovati, boleče udarjati,
predvsem pa so primerne za blokade nasprotnikovih udarcev. Za njihovo učinkovito uporabo
obstajajo posebne šole urjenja. Tonfe se uvajajo tudi v opremljanje slovenske policije.
91
Dežman, 1996, navaja, da so tako imenovane »pendreke« posebne palice, ki so služile
službenim uradnikom kot pomoč pri uvajanju reda, po arhivskih zapisih poznali že stari Egipčani.
Policijskim četam in kraljevi telesni straži so služile kot prisilno sredstvo, podobno kot danes služi
policijskim silam. Znani so zapisi o treh različnih vrstah palic, ki so se uporabljale glede na svojstvo
uradne naloge. V common law, predvsem pa v ameriškem sistemu kot definira Button, 1998, str.
27, uvrščajo policijsko uporabo različnih vrst palic med t. i. »udarna orožja« (Impact Weapons),
pomeni med priprave, ki so pripravne in konstruirane za udarjanje, suvanje ali blokiranje. Nekatere
policijske agencije uvrščajo med te priprave tudi baterijske svetilke iz težkih kovin in celo orožje iz
borilnih športov, imenovano »nun chaku« (ibidem).
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zapišem, da predstavlja palica podaljšano policistovo roko.92 Palica kot orodje, ki je
posebej prirejeno za obrambo ali napad, osebe, ki nimajo statusa uradnih oseb, ne smejo
uporabljati, je nositi ali imeti v posesti, saj se šteje kot zvrst t. i. hladnega orožja.

8.9

UPORABA PLINSKIH IN DRUGIH SREDSTEV ZA PASIVIZACIJO

Policisti smejo za vzpostavitev javnega reda, kadar je ta huje ali množično kršen, poleg
drugih prisilnih sredstev uporabiti še plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo
(51. c člen ZPol). Plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo se lahko uporabijo tudi
v primerih terorističnih dejanj in ugrabitev ali za prijetje osebe, ki se upira, napada ali
drugače onemogoča izvršitev naloge ali neposredno ogroža življenje policista ali koga
drugega.
8.9.1

PLINSKA SREDSTVA

Med plinska sredstva se štejejo vsa sredstva, ki vsebujejo določeno plinsko snov in so kot
takšna namenjena prisili. Plin, ki ga vsebujejo ta sredstva, deluje na dihala in sluznico, kar
osebam, proti katerim je uporabljen, onemogoča upiranje ali napad. Plinska sredstva so
zelo učinkovito prisilno sredstvo, posebno za obvladovanje večje množice ljudi, ko je
uporaba drugih vrst prisilnih sredstev otežena ali celo neučinkovita. Pravilnik taksativno
opredeljuje naslednja plinska sredstva: plinsko pištolo za izstreljevanje plinskih nabojev ali
snovi, plinsko puško za izstreljevanje plinskih nabojev ali snovi, plinsko ročno bombo in
druga sredstva za razprševanje plinskih snovi.93
Večina plinskih sredstev vsebuje plin O. klorbenziliden malomonitril, skrajšano CS.94 Plin
CS ima naslednje lastnosti: močan vonj po popru, povzroča vnetje oči in močno solzenje
(oseba je prisiljena zapreti oči), draži nosno sluznico, povzroča kašelj in bolečine v prsih,
povzroča pekoče bolečine na vlažnih delih kože (na obrazu, pod pazduho, v dimljah itd.)
(Žaberl, 2009, str. 187).95
92

Po uradnih policijskih podatkih predstavlja uporaba palice manjši delež v skupnem številu
uporabljenih prisilnih sredstev. Statistika je naslednja: leta 2000 = 58 primerov uporab, leta 2001
= 67 uporab, leto 2002 = 76 uporab, leta 2003 = 114 uporab, leta 2004 = 188 uporab in leta 2005
= 135 uporab (vir: statistika uporab prisilnih sredstev in napadov na policiste,
http://www.poicija.si/si/statistika/pooblastila/prisila2000.html).
93
Pravilnik o policijskih pooblastilih, prvi odstavek 85. člena.
94
Oznaka je nastala po začetnici priimkov kemikov, ki sta ga sintetizirala.
95
Policisti so pri uporabi plinskih sredstev dolžni paziti na to, da prekomerno ne kontaminirajo
prostora oziroma področja, kjer uporabljajo plinska sredstva. S tem preprečijo morebitne poškodbe
oziroma zastrupitve. Za takšne namene obstajajo tudi posebni izračuni za izračunavanje količine in
vsebnosti kontaminacije določenega področja. Če je oseba zaradi delovanja plina poškodovana ali
zastrupljena, jo je treba najprej odnesti iz kontaminiranega prostora. Po možnosti jo je treba
obrniti proti vetru. Stanje se normalizira v 30 minutah, nekateri znaki pa se lahko kažejo dalj časa.
Če je zastrupitev hujša, se mora osebo odpeljati k zdravniku. Osebi se ne sme dovoliti, da bi si
drgnila oči, se praskala ali mazala s kakršnokoli kremo. Vse to povečuje učinek plina, prav tako tudi
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8.9.2

DRUGA SREDSTVA ZA PASIVIZACIJO

Medtem ko so plinska sredstva namenjena za razprševanje plinskih snovi, pa sredstva za
pasivizacijo nimajo učinka plinske omame, temveč na druge načine pasivizirajo osebo
oziroma osebe, pri katerih so uporabljene. Pravilnik določa, da k tem sredstvom sodijo
bomba z zvočnim, svetlobnim, dimnim učinkom ali s kombinacijo navedenih učinkov,
gumijasti izstrelek in druga sistemizirana sredstva, ki se lahko uporabljajo v ta namen.96
Prav ta pa predvsem v zadnjem obdobju burijo strokovne in politične duhove. Kot druga
sredstva za pasivizacijo bi lahko namreč šteli tudi električni paralizator, če bi ga
sistemizirali kot prisilno sredstvo slovenske policije. To je naprava, podobna strelnemu
orožju, ki s sprožitvijo impulzov električnega toka začasno onesposobi oziroma pasivizira
osebo.97 Nesporno je, da pravna podlaga za to obstaja, vendar obstaja močan odpor
civilne javnosti proti uvedbi tega prisilnega sredstva. Trdijo, da je navedeno sredstvo
nehumano in nevarno, saj posledice njegovega delovanja še niso dovolj raziskane.98 To
problematiko podrobneje analiziram v nadaljevanju (Žaberl, 2009, str. 187-188).99
Uporabo plinskih sredstev, bombe z zvočnim svetlobnim, dimnim ali s kombinacijo
navedenih učinkov in gumijastih izstrelkov odredi generalni direktor policije, direktor
policijske uprave ali policist, ki ga za to pooblasti generalni direktor policije ali direktor
policijske uprave. Pri terorističnem dejanju, ugrabitvi ali za prijetje osebe, ki se upira,
napada, zabarikadira ali drugače onemogoča izvedbo naloge ali neposredno ogroža
življenje policista ali koga drugega, sme policist uporabiti navedena prisilna sredstva po
lastni presoji, če ugotovi, da z milejšim prisilnim sredstvom naloge ni mogoče opraviti.

mokra obleka, zato je potrebno kontaminirano osebo po možnosti preobleči (prirejeno po
Šekoranja in Zorec-Karlovček, 1991).
96
Pravilnik o policijskih pooblastilih, drugi odstavek 85. člena.
97
Z električnim paralizatorjem so opremljene nekatere policije, npr. v Združenih državah Amerike
in Veliki Britaniji, nekatere druge evropske policije ga imajo na preizkušnji, z njim pa se želi
opremiti tudi slovenska policija.
98
Slovenska policija za enkrat tega prisilnega sredstva »uradno« ni uvedla v svojo sistemizacijo,
saj je iz »novega« predloga Pravilnika o policijskih pooblastilih črtala predlagano besedilo, ki je
opredeljevalo pogoje za uporabo električnega paralizatorja. Poleg dejstva, da je z vidika pravne
pravilnosti vprašljivo, ali so lahko pogoji za uporabo posamezne vrste prisilnega sredstva zapisani v
podzakonskem aktu, bi lahko bila enako vprašljiva tudi »tiha« uporaba teh sredstev. S temi
sredstvi naj bi namreč opremili policiste v Specialni enoti. Z uporabo takšnega sredstva, ki ima
posebne tehnične lastnosti, bi morali biti predpisani tudi posebni pogoji uporabe in poseben
postopek uporabe.
99
Glej infra, podpoglavje o pravilnih vprašanjih umestitve in uvedbe električnega paralizatorja in
podpoglavje v poglavju o uporabi strelnega orožja – o razvijanju in uporabi manj smrtonosnega
orožja kot alternative strelnemu orožju.
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8.10 PRIMERJALNO PRAVNA UREDITEV UPORABE FIZIČNE SILE V
REPUBLIKI AVSTRIJI
Avstrijski VVaffengebrauchsgesetz določa nevarne in manj nevarne ukrepe in sredstva, ki
jih sme uporabiti policija. Med manj nevarne ukrepe prišteva:
• poziv k vzpostavitvi zakonsko pravnega stanja,
• grožnjo z uporabo orožja,
• zasledovanje ubežnika in
• uporabo sile telesa.
V nadaljevanju je našteto službeno orožje po naslednjem vrstnem redu: gumijevka,
solzilni plini, vodni top in strelno orožje. V primeru, da je dovoljena uporaba orožja, je
treba izbrati tisto, ki zadostuje za obvladovanje položaja in je hkrati najmanj nevarno.
Skladno s splošnimi določili zakona smejo avstrijski varnostni organi pri opravljanju
dolžnosti uporabiti orožje (prisilna sredstva) v naslednjih okoliščinah:
• v primeru silobrana,
• za premagovanje odpora, ki bi pomenil preprečitev uradnega postopka,
• za izvedbo zakonite aretacije,
• za preprečitev bega zakonito aretirani osebi,
• za obrambo pred grozečo nevarnostjo.
Namen uporabe prisilnih sredstev, med katera se uvrščata tudi sila telesa in gumijevka, je
preprečitev napada, odpora ali pobega. Vsa prisilna sredstva, tudi silo telesa in gumijevko,
je treba uporabljati tako, da povzročijo ljudem najmanj škode.
Določbe za izvajanje zakona o orožju natančneje pojasnjujejo posamezne pojme. Pojem
silobrana se določa po avstrijskem kazenskem zakonu in predstavlja pomoč v sili. Pojem
odpora predstavlja upiranje uradnemu postopku. Odpor lahko nudi posameznik ali skupina
in je lahko pasiven ali agresivno aktiven. Pojem aretacije se nanaša na vse vrste pravno
dopustne omejitve svobode. Zakonito aretirana in pridržana je vsaka oseba, ki se ji pri
izvajanju zakona odvzame prostost. Sem prištevajo tudi aretirane osebe, ki se jih mora
privesti na sodišče ali na kakšno drugo upravno oblast. Grozečo nevarnost lahko
predstavljata tudi krvoločen pes ali podivjani bik, če ogrožata ljudi ali imetje (Žaberl,
2009, str. 180-181).

8.11 PRIMERJALNO PRAVNA UREDITEV UPORABE FIZIČNE SILE V
REPUBLIKI NEMČIJI
Nemški Polizeiaufgabengesetz določa, da je uporaba telesne sile vsak neposreden fizični
učinek na osebo ali na stvari. Identično definicijo najdemo tudi v nemški zakonodaji, ki
opredeljuje pooblastila zveznih mejnih policijskih služb in v deželnih policijskih zakonih.
Cilj uporabe telesne sile je umiritev osebe. Če pa policist zoper osebo uporabi kakšno
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drugo »tehnično« sredstvo, potem mora imeti drugo normativno podlago. Za nemško
policijsko zakonodajo je značilen poseben normativen pristop, po katerem predstavljajo
določena »tehnična« sredstva, kot so sredstva za vezanje, službeni psi, službeni konji,
službeni avtomobili ter plinska in eksplozivna sredstva nekakšna pomožna sredstva telesni
sili. Nemški zakonodajalec poudarja primarnost uporabe telesne sile in sekundarnost
uporabe drugih vrst prisilnih sredstev (Žaberl, 2009, str. 182).

8.12

PRIMERJALNO PRAVNA UREDITEV UPORABE FIZIČNE SILE V
REPUBLIKI MADŽARSKI

Madžarski Zakon o policiji posebej opredeljuje pogoje za uporabo fizične sile, ki jo šteje za
najmilejšo obliko policijskega prisilnega sredstva, skupno pa opredeljuje pogoje za
uporabo kemičnih in elektrošokirnih naprav, policijske palice in ploskega dela sablje.
Sablja kot prisilno sredstvo je ostanek tradicionalne opreme madžarskih policistov, v
praksi pa se več ne uporablja.
47. člen Zakona o policiji določa, da sme policist pri izvajanju svojih nalog za
onemogočanje upiranja ali za prisilo k storitvi ali opustitvi določenega dejanja uporabiti
silo telesa. V nadaljevanju sta v istem členu obrazloženi definicija upiranja in razlika med
pasivnim in aktivnim upiranjem. Upiranje enači z nepokorščino policijskim ukazom, bistvo
razlikovanja med pasivnim in aktivnim upiranjem pa vidi zakonodajalec v uporabi fizične
moči osebe, ki se upira. Zakonska določila o uporabi fizične sile dopolnjujejo še določila
podzakonskega akta - Pravila službe, ki v 53. členu določajo, da je treba fizično silo vselej
uporabiti takrat, ko zaradi policijske premoči, stanja osebe ali njegovega vedenja ni
upravičena uporaba hujšega prisilnega sredstva. Predpisovalec je uporabil obrnjeno
definicijo za določitev vrstnega reda uporabe prisilnih sredstev kot to zahteva upoštevanje
načela postopnosti. Iz tega je tudi jasno razvidno, da se šteje uporaba fizične sile za
milejšo obliko uporabe sile, kot velja za prisilna sredstva, ki jih zakonodajalec našteva v
nadaljevanju. To dejstvo predpisovalec še posebej poudari z določilom, da se sme fizična
sila vselej uporabiti tudi v primerih, ko je dovoljena uporaba hujših vrst prisilnih sredstev,
vendar se lahko cilj doseže z uporabo milejše oblike (ibidem).
V 49. členu madžarski Zakon o policiji določa, da lahko policist pri opravljanju nalog
uporabi kemična, elektrošok sredstva, policijsko palico in ploski del sablje:
• da bi preprečil protipraven napad na tuje življenje, na telesno celovitost oziroma
na lastnino,
• da bi obvladal protipraven napad ob zakonitem policijskem postopku.
V primeru napada pa je dovoljeno poleg fizične sile uporabiti tudi druge vrste prisilnih
sredstev, vključno s palico in plinskim razpršilcem (kemično napravo). Malo neobičajna je
omemba ploskega dela sablje kot vrste prisilnega sredstva, ki ga drugi primerjani policijski
sistemi ne poznajo (Žaberl, 2009, str. 181-182).

117

8.13 PRIMERJALNO PRAVNA UREDITEV UPORABE FIZIČNE SILE V
REPUBLIKI HRVAŠKI
Hrvaški Zakon o policiji opredeljuje pogoje za uporabo telesne sile ter palice, medtem ko
plinskega razpršilca ne opredeljuje kot posebno vrsto prisilnega sredstva. Zakon v 55.
členu določa, da se za uporabo telesne sile šteje uporaba različnih prijemov iz borilnih
veščin in njim podobnih postopkov na telesu druge osebe, katere cilj je preprečitev
napada ali obvladovanje upiranja oseb s povzročitvijo najmanjših škodljivih posledic.
Podzakonski akt - Pravilnik o policijskom postupanju konkretizira zakonske določbe, ki
opredeljujejo cilj uporabe telesne sile. V prvem odstavku 32. člena je določeno, da sme
policijski uslužbenec uporabiti telesno silo zaradi obvladovanja upiranja osebe, ki krši javni
red in mir ali osebe, ki jo je potrebno privesti, zadržati ali prijeti, pa tudi zaradi preprečitve
napada na sebe, drugo osebo ali na objekt ali prostor, ki ga policijski uslužbenec varuje. V
drugem odstavku citiranega člena podzakonski akt natančneje kot zakon opredeljuje, da
se za uporabo telesne sile štejejo:
• udarec,
• prijem in
• druge obrambne ali napadalne veščine, s katerimi se prisili k poslušnosti osebo, ki
s svojim postopkom onemogoča izvršitev policijske naloge ali izvršuje napad na
policijskega uslužbenca, na osebo, ki jo policijski uslužbenec varuje, na drugo
osebo ali na objekt.
Uporabo palice zakonodajalec nekako enači oziroma jo šteje kot nadgradnjo uporabe
telesne sile. V 56. členu je določeno, da je uporaba palice dovoljena, kadar so milejši
načini uporabe telesne sile neuspešni ali ne garantirajo uspeha. Določba se eksplicitno
navezuje na upoštevanje načela postopnosti, kar predpisovalec še podkrepi z določbo v
34. členu pravilnika, s katero je določeno, da je uporaba palice težja oblika uporabe
telesne sile. Pravilnik še določa primere načelne izvzetosti uporabe palice, ki jo veže na t.
i. kategorijo privilegiranih oseb oziroma osebe, ki se zgolj pasivno upira (Žaberl, 2009, str.
179-180).
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9 ANALIZA UPORABE PRISILNIH SREDSTEV POLICIJE V
POLICIJSKIH POSTOPKIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
V okviru doktorskega dela je bila opravljena analiza uporabe vseh prisilnih sredstev
policije v Republiki Sloveniji v letih od 2006 do 2010. Rezultati so predstavljeni v
naslednjih podpoglavjih.

9.1 UPORABA PRISILNIH SREDSTEV V POLICIJI
Leta 2010 so policisti v 4272 primerih zoper 4543 kršiteljev uporabili 9057 različnih
prisilnih sredstev, medtem ko so leta 2006 policisti v 3884 primerih zoper 4632 kršiteljev
uporabili 7964 različnih prisilnih sredstev. Iz Grafikona 2 je razvidno, da izstopa leto 2008,
saj so policisti v 5198 primerih zoper 5608 kršiteljev uporabili preko 10000 različnih
prisilnih sredstev.
Grafikon 2: Analiza uporabe prisilnih sredstev policije v letih 2006-2010

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2006-2011
Grafikon 3 prikazuje uporabo posameznih prisilnih sredstev v zadnjih petih letih.
Največkrat so bila uporabljena sredstva za vklepanje in vezanje ter fizična sila, uporaba
drugih prisilnih sredstev pa je bila manj številna. Najhujše prisilno sredstvo – strelno
orožje, je bilo uporabljeno leta 2007 in 2009.
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Grafikon 3: Analiza uporabe posamičnih prisilnih sredstev v policiji v letih 2006-2010

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2006-2011
Iz Tabele 1 je razvidno, da je bilo največ policistov, ki so uporabili prisilna sredstva, starih
od 27 do 32 let, nato od 32 do 40 let ter od 24 do 27 let.
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Tabela 1: Starost policistov, ki so uporabili prisilna sredstva v letih 2006-2010

Starost
do 21 let
21 – 24 let
24 – 27 let
27 – 32 let
32 – 40 let
40 let in več
SKUPAJ

2006

2007

6
740
1566
2099
1137
295
5843

2008

2
228
1518
2751
1803
435
6737

2009

18
270
1349
3088
2416
550
7691

2010

6
235
898
2775
2543
682
7139

11
387
748
2463
2307
613
6529

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2006-2011
Leta 2010 je bilo zaradi uporabe prisilnih sredstev in napadov na policiste poškodovanih
112 kršiteljev in 143 policistov, ki so utrpeli lahke telesne poškodbe. Poleg tega so bili pri
599 kršiteljih in pri 39 policistih vidni zunanji znaki zaradi uporabe prisilnih sredstev
(praske, odrgnine, druge manjše poškodbe kože). Hude telesne poškodbe so utrpeli trije
policisti in dva kršitelja, kar je prikazano v Tabeli 2.
Tabela 2: Analiza posledic uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih v letih
2006-2010

Vrste poškodb
Vidni zunanji znaki
Lahka telesna poškodba
Huda telesna poškodba
Posebno huda telesna
poškodba
Smrt
SKUPAJ

2006
31 309
89
65
1
2
0
0
0
121

0
376

Policisti - Kršitelji
2007
2008
2009
36 401
37 496
35 494
93
63 131 109 120 112
2
2
2
1
4
1
0
0
0
0
0
0
0
131

1
467

0
170

0
606

0
159

1
608

2010
39 599
143 110
3
2
0
0
0
182

0
711

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2006-2011
Kot sredstva napadov kršiteljev zaradi katerih so bili policisti v letu 2010 telesno
poškodovani oziroma so utrpeli vidne zunanje znake, so bili najpogostejši odrivanje,
prijemanje, davljenje, udarec z roko, udarec z nogo, nož, nevarno orodje, drugi nevarni
predmeti, strelno orožje – pištola, palica, vozila itn. Največ telesnih poškodb kršiteljev je
bilo pri uporabi strokovnih prijemov, strokovnih udarcev, sredstev za vklepanje in vezanje,
strokovnih metov in drugih načinov fizične sile, saj je bilo teh sredstev tudi največ
uporabljenih (Ministrstvo za notranje zadeve, 2011).
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Grafikon 4: Analiza posledice uporabe posameznih prisilnih sredstev pri kršiteljih v
letih 2006-2010

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2006-2011
Iz Grafikona 4 je razvidno, da je bilo najmanj kršiteljev pri uporabi posameznih prisilnih
sredstev poškodovanih leta 2006. Leta 2010 je bil pri uporabi strokovnih udarcev delež
telesnih poškodb (lahka ali huda telesna poškodba) 12,4 %, pri strokovnih metih 8,6 %,
pri strokovnih prijemih 1,8 %, pri uporabi drugih načinov fizične sile 0,8 % in pri uporabi
sredstev za vklepanje in vezanje 0,2 %. Ugotovimo lahko, da je največji delež telesnih
poškodb pri uporabi strokovnih udarcev in strokovnih metov, kar pa je razumljivo glede na
dejstvo, da gre za hujši obliki uporabe fizične sile, pri katerih pride do povečanega
delovanja zunanje mehanične sile na telo osebe, zoper katero policist uporablja prisilno
sredstvo.
Kljub temu je ugodno dejstvo, da se je delež telesnih poškodb leta 2010 pri uporabi
strokovnih udarcev znižal za 5,5 %, pri strokovnih metih pa za 2,1 % glede na enako
obdobje lani. V letu 2007 in 2009 je en kršitelj umrl zaradi uporabe strelnega orožja, ki ga
je policist zakonito in strokovno uporabil zaradi odvrnitve neposrednega protipravnega
napada, s katerim je bilo ogroženo njegovo življenje, življenje ostalih policistov in življenje
občana.
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9.2 NAPADI NA POLICISTE V POLICIJSKIH POSTOPKIH
Med napade na policiste so všteta kazniva dejanja po čl. 299 (preprečitev uradnega
dejanja ali maščevanje uradni osebi), 300 (napad na uradno osebo, ko opravlja naloge
varnosti), 301 (sodelovanje v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje) in 302
(hujskanje k upiranju) Kazenskega zakonika RS (KZ-1). Rezultati so prikazani v Grafikonu
5.
Policisti so bili največkrat napadeni na cestah, trgih, na parkiriščih, v stanovanjih, v
gostinskih lokalih, na športnih prireditvah in v službenih prostorih policije. Največkrat so
bili napadeni ob nedeljah, petkih in sobotah (Ministrstvo za notranje zadeve, 2011).
Grafikon 5: Kazniva dejanja napadov na policiste v letih 2006-2010

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2006-2011
Navedena dejstva kažejo, da policisti v veliki večini primerov policijske naloge izvedejo z
milejšimi ukrepi in prisilna sredstva uporabijo le takrat, ko naloge na drug način ne morejo
uspešno opraviti. Uporaba prisilnih sredstev pomeni hud poseg v človekove pravice in
temeljne svoboščine, zato bo tudi v prihodnje potrebno sprotno spremljati uporabo in
nadzirati stanje na tem področju.
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10 PRIMERI SODB NA EVROPSKEM SODIŠČU ZA ČLOVEKOVE
PRAVICE

10.1 KRŠITEV 2. ČLENA KONVENCIJE – PRAVICA DO ŽIVLJENJA
10.1.1 ZADEVA MAKARATZIS PROTI GRČIJI
Datum izdaje sodbe: 20. 12. 2004
Obravnavani členi Konvencije: 2., 3. in 13. člen
Obravnavane pravice: pravica do življenja, prepoved mučenja in nečloveškega ali
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, pravica do učinkovitega pravnega sredstva
10.1.1.1 Dejstva
Zadeva izvira iz pritožbe, ki jo je grški državljan, Christos Makaratzis, vložil proti Helenski
republiki 2. junija 1998. Vlagatelj, kateremu je bila odobrena pravna pomoč, se je pritožil
v skladu s členi 2, 3 in 13 Konvencije, da so policisti pri aretaciji nezakonito uporabili
prisilna sredstva in ga poškodovali ter njegovo življenje spravili v nevarnost. Prav tako se
je pritožil, da je bila preiskava o okoliščinah dejanja nezadostna.
10.1.1.2 Okoliščine zadeve
V večernih urah, dne 13. septembra 1995, je policija poskušala ustaviti voznika, ki je
prevozil rdečo luč v središču Aten, v bližini ameriškega veleposlaništva. Namesto da bi se
ustavil, je še pospešil. Lovilo ga je več policistov v avtomobilih in na motornih kolesih.
Med divjanjem je avto trčil s številnimi drugimi vozili. Dva voznika sta bila ranjena. Potem
ko je voznik ušel skozi pet postavljenih policijskih ovir na cesti, so policisti začeli streljali
na njegov avto. Voznik je trdil, da so policisti streljali na kabino avtomobila, a je vlada
trdila, da so bili streli usmerjeni v pnevmatike. Naposled se je voznik ustavil na bencinski
postaji, vendar ni izstopil iz avtomobila. Policisti so nadaljevali s streljanjem. Voznik je
trdil, da so policisti pokleknili in streljali na njega, a je vlada trdila, da so bili streli
usmerjeni v zrak, predvsem zato, ker se je to dogajalo na bencinski črpalki in je obstajala
nevarnost eksplozije. Končno je bil voznik aretiran s strani policista, kateremu je uspelo
vdreti v avto. Voznik je trdil, da je bil ustreljen v noge, medtem ko so ga vlekli iz avta.
Voznika so nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal devet dni. Bil je poškodovan po
desni roki, desnem stopalu, levi zadnjici in desni strani prsnega koša. En naboj je bil
odstranjen iz njegove noge, eden pa se še vedno nahaja v njegovi zadnjici. Prav tako se
je zaradi incidenta poslabšalo njegovo duševno zdravje.
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Po incidentu je bila sprožena upravna preiskava, ki jo je izvajala policija. Devetindvajset
izmed policistov, ki so sodelovali v pregonu, je bilo opredeljenih. Skupno je bilo sprejetih
35 zapriseženih izjav prič. Laboratorijske preiskave so bile izvedene, da bi preučili 33
policijskih strelnih orožij, tri naboje in štiri kovinske delce. Prav tako so preučili voznikov
avto.
12. januarja 1996 je policijski laboratorij izdal poročilo, ki vsebuje naslednje ugotovitve:
Pregledan voznikov avtomobil je hudo poškodovan zaradi trkov, ampak tudi zaradi
izstreljenih nabojev (poškodovano vetrobransko steklo, zadnje steklo je sesuto, večje
število lukenj, povzročenih od nabojev, po celotnem avtomobilu idr.). V notranjosti
avtomobila so nastale luknje zaradi sekundarnega učinka (odboj) nekaterih nabojev.
Oblika in velikost lukenj kaže, da so bili naboji izstreljeni iz strelnega orožja kalibra 9 mm.
10.1.1.3 Obravnava pred Sodiščem
Po upravni preiskavi državni tožilec sproži kazenski postopek proti sedmim policistom
(Manoliadis, Netis, Markou, Souliotis, Mahairas, Ntinas in Kiriazis) za povzročanje hudih
telesnih poškodb (člena 308 § 1 (a) in 309 Kazenskega zakonika) in nedovoljeno uporabo
orožja. Pozneje je tožeča stranka vstopila v postopek kot civilna stranka in zahtevala
poseben znesek v obliki odškodnine. Sojenje sedmim policistom je potekalo 5. decembra
1997 v Atenah pred prvostopenjskim kazenskim sodiščem.
Pritožnik se je pritožil, da so policisti, ki so ga lovili, prekomerno uporabili prisilna sredstva
zoper njega (zlasti strelno orožje), s čimer so spravili njegovo življenje v nevarnost.
Pristojni organi pa v tem dogodku niso izvedli ustrezne in učinkovite preiskave. Trdil je,
da je prišlo do kršitve 2. člena Konvencije, ki določa:
1. Pravica vsakogar do življenja je zavarovana z zakonom. Nikomur ne sme biti življenje
odvzeto, razen ob izvršitvi sodbe, s katero je sodišče koga spoznalo za krivega kaznivega
dejanja kot to določa zakon.
2. Odvzem življenja se šteje kot kršitev tega člena, če je posledica uporabe sile, ki ni
sorazmerna z načinom uporabe prisilnih sredstev oziroma neizogibno nujna:
(A) pri obrambi katerekoli osebe pred nezakonitim nasiljem,
(B) pri zakonitem odvzemu prostosti ali pri preprečitvi bega osebi, ki ji je zakonito odvzeta
prostost,
(C) pri zakonitem dejanju, ki ima namen zadušiti upor ali vstajo.
Sodišče je moralo v tem primeru preučiti ne le to, ali je bila uporaba potencialno
smrtonosne sile proti pritožniku legitimna, ampak tudi, ali je bila operacija urejena in
organizirana na tak način, da se v največji možni meri zmanjša tveganje za njegovo
življenje. Sodišče ocenjuje, da namen policistov morda res ni bil usmrtiti ubežnika za
vsako ceno, vendar pa ugotovitve balističnih poročil kažejo na prekomerno uporabo
strelnega orožja zoper voznika, kar pomeni kršitev 2. člena Konvencije.
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Pritožnik se je pritožil, da je bil žrtev hudih telesnih poškodb, v nasprotju s členom 3
Konvencije, ki določa: "Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali nečloveškemu ali
ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju." Vlada je trdila, da so bile prosilčeve poškodbe
naključne in posledice zakonitega odvzema prostosti. Iz razlogov, zaradi katerih je bilo
ugotovljena kršitev 2. člena Konvencije, Sodišče prav tako ugotavlja, da je prišlo do
kršitve 3. člena Konvencije.
Pritožnik se je pritožil, da ni imel učinkovitega pravnega sredstva v smislu člena 13
Konvencije, ki določa: "Vsakdo, čigar pravice in svoboščine, ki so zajamčene v Konvenciji,
so kršene, ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred domačimi oblastmi ne
glede na to, če je kršitev storila uradna oseba pri opravljanju uradne dolžnosti." Glede na
navedbe tožeče stranke v tej zadevi in razlogov, zaradi katerih je bila ugotovljena kršitev
2. člena v zvezi njegovega procesnega vidika, Sodišče ugotavlja kršitev 13. člena
Konvencije.
10.1.1.4 Odločitev Sodišča
Iz teh razlogov Sodišče soglasno razsodi:
Da mora tožena država plačati pritožniku v roku treh mesecev 15.000 EUR za
nepremoženjsko škodo, skupaj s kakršnimikoli davki, ki se lahko zaračunajo na zgoraj
omenjeni znesek; da se po izteku navedenih treh mesecev do plačila obračunajo linearne
obresti na navedene zneske po stopnji, ki je enaka stopnji posojilne obrestne mere
Evropske centralne banke v obdobju neplačila, plus tri odstotne točke100;
10.1.2 ZADEVA NACHOVA IN DRUGI PROTI BOLGARIJI
Datum izdaje sodbe: 15. 05. 1998
Obravnavani členi Konvencije: 2. člen
Obravnavane pravice: pravica do življenja
10.1.2.1 Dejstva
Primer izvira iz dveh vlog zoper Republiko Bolgarijo, kjer so pritožniki trdili, da so bili
njihovi bližnji sorodniki, g. Kuncho Angelov in g. Kiril Petkov, nezakonito ustreljeni in ubiti
s strani vojaške policije (kršitev 2. člena Konvencije).
Vsi prosilci so bolgarski državljani romskega porekla. Anelia Kunchova Nachova, ki se je
rodila leta 1995, je hči Angelova. Aksiniya Hristova, ki se je rodila leta 1978, je mati
Nachova. Obe živita v Dobrolevo, v Bolgariji. Petrova Todorka Rangelova in Rangel Petkov
Rangelov, ki sta bila rojena leta 1955 in 1954 in živijo v Lom, Bolgariji, sta starša Petkova.
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10.1.2.2 Okoliščine zadeve
Leta 1996 sta Angelov in Petkov, ki sta bila stara 21 let, bila nabornika v gradbeništvu,
zaposlena v oddelku vojske, ki se ukvarja z gradnjo stanovanjskih blokov in drugih civilnih
projektov. V začetku leta 1996 sta bila Angelov in Petkov aretirana zaradi večkratne
odsotnosti z dela brez dopusta. 22. maja 1996 je bil Angelov obsojen na zaporno kazen in
Petkov na pet mesecev zapora. Oba sta bila že prej večkrat obsojena za tatvine. 15. julija
1996 sta pobegnila iz gradbišča izven zapora, kamor sta bila prepeljana na delo ter odšla
na dom babice Angelova, Tonkove, v vasi Lesura. Nobeden od njiju ni bil oborožen. Njuna
odsotnost je bila ugotovljena naslednji dan, zaradi česar je bil 16. julija 1996 izdan nalog
za aretacijo, kar je zahtevala vojaška enota policije. Dne 19. julija 1996 je častnik na
dolžnosti v enoti vojaške policije prejel anonimno telefonsko sporočilo, da se Angelov in
Petkov skrivata v vasi Lesura. Poveljnik, polkovnik D., je odločil, da pošlje štiri vojaške
policiste, pod poveljstvom Major G., da ju najdejo in aretirajo. Naročeno jim je bilo, naj
uporabijo vsa sredstva, ki jih narekujejo okoliščine, da ju aretirajo. Dva vojaška policista
sta nosila uniforme, medtem ko sta bila druga dva v civilnih oblačilih. Samo Major G. je
nosil neprebojni jopič in bil oborožen s pištolo in 7,62 mm kalibra avtomatsko puško
Kalašnikov. Ostali so bili oboroženi s pištolami. V prtljažniku so bile še tri avtomatske
puške. Okoli 01:00 so častniki prispeli v Lesuro. Ko so prišli do hiše, je narednik K.
prepoznal Angelova, ki je bil pri oknu. Ko sta opazila vozilo, sta skušala pobegniti. Uradniki
so tedaj slišali, kako se je razbilo steklo in takoj reagirali. Narednik N. je kasneje pričal, da
je videl, kako Angelov in Petkov uhajata skozi okno in tečeta proti sosednjemu dvorišču,
na kar je zavpil: "Stojta, vojaška policija!" Zatem je potegnil svojo pištolo, vendar ni
izstrelil nobenega naboja, ker se nista ustavila, ampak sta bežala naprej, zato je Major
G., ki je tekel za njima, zakričal: "Stojta, vojaška policija, ali pa bom streljal!" Takrat se je
začelo streljanje. Major G. pove, da ju je opozoril na uporabo strelnega orožja ter jima
ukazal, naj se ustavita, vendar njegovega ukaza nista upoštevala, zato je izstrelil
opozorilni strel v zrak. Nista se ustavila, ampak sta nadaljevala z bežanjem, nakar je Major
G. znova ustrelil. Pravi, da je meril proti njunim nogam. V skladu z Uredbo 45 lahko
uporabijo orožje za aretacijo pripadnikov vojaških sil, ki so storili kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, vendar v skladu z odstavkom 3 [navedene uredbe] moramo
zaščititi življenje oseb - zaradi tega sem streljal na noge - z namenom, da bi se izognili
smrtnim poškodbam. Glede na izjave treh podrejenih častnikov, sta Angelov in Petkov
ležala na tleh pred ograjo, z nogami obrnjena v smeri hiše, iz katere so prišli. Eden od
njiju je ležal na hrbtu, drugi na trebuhu. Sosed, Z., ki je živel nasproti babice Angelova, je
prav tako pričal. Pove, da je videl vojaški avto, nato pa slišal nekoga vpiti in slišal strele.
Ko je pogledal skozi okno, je videl Angelova in Petkova pasti na tla, zatem je prišel človek,
ki je v rokah držal avtomatsko puško. Gospod Z. še izjavil: "Drugi moški v uniformah so
zatem prišli do tega, ki je streljal in mu rekli, da ne bi smel streljati.
Glede preiskave o smrti je dne 21. julija 1996 patolog opravil obdukcijo. Po obdukciji je
bilo podano poročilo, v katerem je bil naveden vzrok smrti: Petkov je zadobil "rano na
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prsih", ustreljen je bil od spredaj. Kar zadeva Angelova, je vzrok smrti strelna rana, ki mu
je poškodovala ožilje, ustreljen je bil v hrbet.
Mednarodne organizacije na obtožbe o diskriminaciji Romov v svojih poročilih v zadnjih
letih navajajo, da je Svet Evropske komisije Evrope proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI)
izrazil zaskrbljenost glede rasno motiviranega policijskega nasilja, še posebej proti
Romom, v številnih evropskih državah, vključno z Bolgarijo, Češko, Francijo, Grčijo,
Madžarsko, Poljsko, Romunijo in Slovaško. Poročilo o stanju temeljnih pravic v Evropski
uniji in njene države članice v letu 2002, ki ga je pripravila Evropska mreža neodvisnih
strokovnjakov EU za temeljne pravice na zahtevo Evropske komisije, je med drugim
določalo, da je policija pogosto prekomerno uporabila prisilna sredstva proti Romom in
podobnim skupinam.
10.1.2.3 Obravnava pred Sodiščem
Pritožniki so se pritožili, da je sta bila Angelov in Petkov nezakonito ubita, kar pomeni
kršitev 2. člena Konvencije. Trdili so, da so umrli zaradi uporabe smrtonosne sile v
okoliščinah, ko to ni nujno potrebno. Že samo to dejstvo pomeni kršitev 2. člena.
Člen 2 Konvencije določa:
1. Pravica vsakogar do življenja je zavarovana z zakonom. Nikomur ne sme biti življenje
odvzeto, razen ob izvršitvi sodbe, s katero je sodišče koga spoznalo za krivega kaznivega
dejanja, kot to določa zakon.
2. Kot kršitev tega člena se šteje, če je smrtonosna posledica uporabe sile, ko to ni nujno
potrebno:
(A) pri obrambi katerekoli osebe pred nezakonitim nasiljem;
(B) pri zakonitem odvzemu prostosti ali pri preprečitvi bega osebi, kateri je zakonito
odvzeta prostost;
(C) pri zakonitem dejanju, ki ima namen zadušiti upor ali vstajo.
Senat navaja, da člen 2 Konvencije prepoveduje uporabo strelnega orožja za prijetje oseb,
ki (kot sta Angelov in Petkov) so osumljene nenasilnih kaznivih dejanj, niso oborožene in
ne predstavljajo nikakršne nevarnosti pri aretaciji s strani uradnikov ali drugih. Zbornica je
nadalje ugotovila, da je prišlo do kršitve obveznosti države tožene stranke na podlagi
člena 2 § 1 Konvencije, da učinkovito raziščejo smrti Angelov in Petkov. Zlasti so za
preiskavo značilne hudo nepojasnjene pomanjkljivosti in nedoslednosti.
Ocena Sodišča ali sta bila Angelov in Petkov prikrajšana za svoje življenje v nasprotju s
členom 2? Člen 2, ki varuje pravico do življenja, velja za eno najbolj temeljnih določb
Konvencije in opredeljuje eno od temeljnih vrednot demokratičnih družb, ki sestavljajo
Svet Evrope. Sodišče mora predmet domnevne kršitve te določbe skrbno preiskati. V
primerih v zvezi z uporabo sile s strani državnih uslužbencev mora upoštevati, ne le
dejavnosti zastopnikov države, ki dejansko upravljajo sile, temveč tudi vse okoliščine.
Skladno s tem in s sklicevanjem na člen 2 Konvencije je lahko legitimen le cilj, ki opraviči
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zakonit odvzem človeškega življenja v skladu s tveganjem v okoliščinah, ko je to nujno
potrebno.
10.1.2.4 Odločitev Sodišča
Iz teh razlogov sodišče:
Soglasno razsodi, da je prišlo do kršitve 2. člena Konvencije v zvezi s smrtjo Angelova in
Petkova; soglasno razsodi, da je prišlo do kršitve 2. člena Konvencije; v tem organi niso
za izvedbo učinkovite preiskave o smrti Angelova in Petkova; soglasno razsodi, da mora
tožena država plačati tožeči stranki v treh mesecih naslednje zneske, in sicer z vsemi
davki: Nachovi in Hristovi - 25.000 EUR za premoženjsko in nepremoženjsko škodo;
Rangelovi in Rangelovu - 22.000 EUR za premoženjsko in nepremoženjsko škodo; vsem
prosilcem 11.000 EUR za stroške in izdatke; da se po izteku navedenih treh mesecev do
plačila obračunajo linearne obresti na navedene zneske po stopnji, ki je enaka stopnji
posojilne obrestne mere Evropske centralne banke v obdobju neplačila, plus tri odstotne
točke.101

10.2 KRŠITEV 3. ČLENA KONVENCIJE – PREPOVED MUČENJA IN
NEČLOVEŠKEGA ALI PONIŽUJOČEGA RAVNANJA TER KAZNOVANJA
10.2.1 ZADEVA MATKO PROTI SLOVENIJI
Datum izdaje sodbe: 2. 11. 2006
Obravnavani členi Konvencije: 3., 5. in 6. člen
Obravnavane pravice: prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ter
kaznovanja, pravica do svobode in osebne varnosti, pravica do sojenja v razumnem roku
10.2.1.1 Dejstva
Zadeva je bila sprožena s pritožbo proti Republiki Sloveniji, ki jo je pri Evropski komisiji za
človekove pravice na podlagi 25. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin vložil slovenski državljan, g. Aleksander Matko, 22. julija 1998. Pritožnik je
zatrjeval, da je policija z njim grdo ravnala in da preverjanje njegovih navedb ni bilo
učinkovito. Skliceval se je na 3. člen Konvencije. Pritoževal se je tudi, da je bil nezakonito
priprt, in sicer v nasprotju s 5. členom Konvencije. Nadalje je zatrjeval, da je bil kazenski
postopek nepravičen in je trajal predolgo (6. člen Konvencije).
Pritožnik je bil rojen leta 1961 in živi v Slovenj Gradcu. Dne 4. in 5. aprila 1995 je
specialna enota, ki je bila pod neposrednim nadzorom Ministrstva za notranje zadeve, v
sodelovanju z uslužbenci Uprave za notranje zadeve v Slovenj Gradcu izvedla obsežno
akcijo zoper dejavnost kriminalne združbe, ki naj bi delovala na območju mesta Slovenj
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Gradec. Dne 4. aprila 1995 so policisti dvakrat vstopili v bife z imenom "Pik Bar" v Slovenj
Gradcu in iskali člane zgoraj omenjene kriminalne združbe. Vzporedno s preiskavo v Pik
Baru je policija izvedla obsežno akcijo v mestu in njegovi okolici. 5. aprila 1995 ob 20.30
so pripadniki specialne enote in uslužbenci slovenjegraške policije v Slovenj Gradcu
pritožnika aretirali pri vožnji avtomobila. Zaradi domnevnega neizpolnjevanja ukazov
policije so ga privedli na policijsko postajo v Slovenj Gradcu. Policija ga je zaslišala in
izpustila 6. aprila 1995, približno ob pol enih ponoči. Obstajata dve nasprotujoči si verziji o
tem, kaj se je dogajalo med policijskim postopkom in med prevozom na policijsko postajo.
Po tem, kar je predložil Sodišču, in po navedbah v ustreznih domačih postopkih, je
pritožnik zvečer, 5. aprila 1995, vozil skozi središče Slovenj Gradca, ko sta ga prehitela
najmanj dva avtomobila in ga prisilila, da je ustavil. Na prizorišču se je pojavilo približno
petnajst oboroženih policistov v črnih jopičih, nekateri izmed njih so se približali
pritožniku. Kričali so in pritožnik, ki je še vedno sedel v avtu, vendar skušal izstopiti, je
dvignil roki v zrak. V tem trenutku so ga policisti izvlekli iz avta. Potisnili so ga ob tla, ga
zvezali, ga sezuli, ga za noge vlekli približno 25-30 metrov vzdolž ceste na temno, kjer so
ga tepli in brcali kakih 15 minut. Ko je nekdo rekel: "dovolj je dobil, dovolj je dobil", so
pritožnika stlačili v terensko vozilo in ga odpeljali na policijsko postajo. Na poti tja sta mu
med vožnjo, ki je trajala približno 30 minut, dva policista, ki sta sedela v sprednjem delu
vozila, grozila, da ga bosta ubila in eden izmed njiju ga je večkrat dregnil s paralizatorjem.
Na policijski postaji so ga dali v prostor za pridržanje, kjer ga je eden izmed policistov na
njegovo prošnjo razvezal. Pritožnika so zaslišali in mu povedali, da ni upošteval
policistovega ukaza, naj ustavi svoje vozilo. Nato so ga izpustili. Medtem je policija tudi
preiskala pritožnikov avto. V tej dvodnevni akciji je bilo aretiranih in poškodovanih okrog
trideset ljudi.
Po verziji dogodkov, kot jih je navedla Vlada, je policija opazila avto, ki je vozil z veliko
hitrostjo. Ker se ji je zdelo voznikovo vedenje sumljivo, je policija sklenila avto ustaviti,
ugotoviti identiteto voznika in opraviti preventivno preiskavo. S tega razloga so vozili za
tem avtomobilom. Voznik je povečal hitrost, s čimer je policijo pripravil do tega, da ga
prisilno ustavi. Ko je voznik, ki je bil pozneje prepoznan kot pritožnik, ustavil svoje vozilo,
je predenj stopilo nedoločeno število policistov specialne enote in mu sporočilo, da gre za
policijski postopek. Pritožnik je skočil proti enemu izmed policistov in ga skušal udariti.
Policistu je uspelo preprečiti njegov udarec, nato pa je skupaj z drugimi policisti pritožnika
prisilil, da se je naslonil na svoj avto z namenom, da ga bodo preiskali. Pritožnik se jim je
iztrgal in pobegnil. Ko so ga policisti ujeli, se je pritožnik ponovno skušal upirati, oni pa so
uporabili gumijevke in ga zgrabili za komolec, da bi mu nataknili lisice, pri čemer so ga
podrli na tla. Ker se je pritožnik še naprej upiral, so policisti zvezali njegovi zapestji s
plastično vrvjo. Nato so ga odvedli na policijsko postajo zaradi suma storitve kaznivega
dejanja (preprečitve uradnega dejanja uradni osebi). Po zaslišanju so pritožnika izpustili.
Policisti so bili pooblaščeni za uporabo fizične sile na podlagi 54. člena Zakona o notranjih
zadevah. Med samim postopkom so nosili jopiče z vidno oznako "Policija". V njihovih
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kasnejših navedbah so zapisali, da sta samo dva policista uporabila fizično silo zoper
pritožnika. Med policijskim postopkom pritožnik ni zahteval zdravniške pomoči in policija je
šele kasneje izvedela, da je utrpel poškodbe. Razen tega se ni pritoževal nad vedenjem
policistov med zadevnim postopkom.
10.2.1.2 Obravnava pred Sodiščem
•

Domnevna kršitev 3. člena

Sodišče ponovno poudarja, da kadar posameznik utemeljeno očita, da je z njim policija
zelo grdo ravnala v nasprotju s 3. členom, ta določba v zvezi s splošno dolžnostjo države
po 1. členu Konvencije izrecno zahteva, da mora biti podana učinkovita uradna preiskava.
Ker gre za preiskavo po 2. členu, bi taka preiskava morala voditi v razkrivanje in
kaznovanje odgovornih. Sicer bi bila splošna pravna prepoved mučenja in nečloveškega
ter ponižujočega ravnanja in kaznovanja kljub svojemu temeljnemu pomenu neučinkovita
v praksi in bi v nekaterih primerih uradne osebe lahko zlorabile pravice tistih, ki so pod
njihovim nadzorom, z namišljeno nedotakljivostjo (Assenov in drugi proti Bolgariji, sodba z
dne 28. oktobra 1998, Reports of Judgements and Decisions 1998-VIII, str. 3288, 102.
točka, in Labita proti Italiji [GC], M. 26772/95, 131. točka, ECHR 2000-IV). Preiskava
mora biti učinkovita tudi v tem smislu, da je sposobna pripeljati do ugotovitve, ali je
fizična sila, ki jo je uporabila policija, bila v danih okoliščinah upravičena ali ne (Kaya proti
Turčiji, sodba z dne 19. februarja 1998, Reports 1998-I, 87. točka, in Corsacov proti
Moldovi, št. 18944/02, 69. točka, z dne 4. aprila 2006).
Preiskava o utemeljenosti navedb o grdem ravnanju mora biti temeljita. To pomeni, da si
morajo državni organi vselej prizadevati ugotoviti, kaj se je zgodilo in se ne smejo pri
zaključevanju preiskave ali pri podlagi njihovih odločitev zanašati na hitre ali slabo
utemeljene sklepe (glej Assenov in drugi). Za zagotovitev dokazil o dogodku morajo storiti
vse, kar je v njihovi moči, med drugim uporabiti pričanja očividcev in forenzične dokaze
(glej Tanrikulu proti Turčiji [CC], št. 23763/94, ECHR 1999-IV, 104. točka in nasl., in GOI
proti Turčiji, št. 22676/93, 89. točka, z dne 14. decembra 2000). Končno, preiskava mora
biti ekspeditivna. V primerih po 2. in 3. členu Konvencije, v katerih je bila predmet spora
učinkovitost uradne preiskave, je Sodišče pogosto presojalo, ali so se državni organi
odzvali na očitke v ustreznem času (glej med drugim Labita).
Sodišče meni, da so zdravniški dokazi in pritožnikove pritožbe na pristojne domače
državne organe skupaj vsaj spodbudili utemeljen sum, da bi bile lahko pritožnikove
poškodbe povzročene zaradi prekomerne uporabe fizične sile. Kot take so njegove
pritožbe pomenile utemeljen zahtevek in slovenski državni organi so tako bili dolžni voditi
učinkovito preiskavo. Zdi se, da sta v konkretnem primeru edino preiskavo pritožnikovih
navedb opravila slovenjegraška policija in MNZ, to sta državna organa, ki so jima policisti,
ki so pritožniku povzročili poškodbe, organizacijsko pripadali in jima bili hierarhično
podrejeni. Glade temeljitosti te preiskave se ugotavlja, da v okviru gradiva, predloženega
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Sodišču, ni dokaza, ki bi dokumentiral kakršnekoli konkretne ukrepe, ki bi jih za preiskavo
pritožnikovih navedb izvedla policija ali MNZ. Nadalje, ker so bile uradne osebe, ki so
vodile preiskavo, podrejene isti vodstveni hierarhiji kot tiste uradne osebe, ki so bile
predmet preiskave, se pojavlja resen dvom glede njihove sposobnosti, da opravijo
neodvisno preiskavo (glej smiselno Ogur proti Turčiji [GC], M. 21594/93, 91. točka, ECHR
1999-III).
Sodišče nadalje ugotavlja, da je bila nenazadnje Državna tožilka dolžna zagotoviti
učinkovito preiskavo pritožnikovih pritožb. V skladu z ZKP je bila Državna tožilka, potem
ko se je seznanila s pritožnikovo navedbo in njegovimi zdravniškimi izvidi, dolžna
zagotoviti izvedbo predhodne preiskave in pridobitev potrebnih dokazov, kot je ugotovitev
identitete domnevnih storilcev. Nadalje Državne tožilke ni zavezovala pravna kvalifikacija
domnevnega kaznivega dejanja kot je navedeno v pritožnikovi kazenski ovadbi, temveč je
bila dolžna sprožiti kazenski pregon in zahtevati preiskovalna dejanja, če je obstajal
utemeljen sum, da so policisti s pritožnikom grdo ravnali, pri čemer bi tako ravnanje
pomenilo kaznivo dejanje v skladu z 270. členom slovenskega Kazenskega zakonika. V
konkretni zadevi pa ravnanje Državne tožilke tudi ni bilo dovolj transparentno in ni dajalo
vtisa neodvisnosti (glej smiselno McKerr proti Združenemu Kraljestvu, št. 28883/95, 131.
točka, ECHR 2001-III, in Hugh Jordan proti Združenemu Kraljestvu, št. 24746/94, 1213.
točka, ECHR 2001-III (izvlečki)). V zvezi s tem Sodišče ugotavlja, da je imela Državna
tožilka za svojo odločitev, da bo pritožnikovo kazensko ovadbo zavrgla, podlago zgolj v
poročilih, ki sta jih predložila policija in MNZ. V teh poročilih pa ni bilo podatkov o
opravljenih preiskovalnih dejanjih (glej smiselno Mahmut Kaya proti Turčiji, št. 22535/93,
105. točka, ECHR, 2000-III). Razen tega Državna tožilka ni storila nobenih neodvisnih
korakov, kot so na primer razgovor s pritožnikom in vpletenim policistom, odreditev
forenzične preiskave pritožnikovih poškodb, preverjanje uporabe naprav za elektrošok itd.
(glej nasprotno, Berlihski proti Poljski, št. 27715/95 in 30209/96, 69. in 70. točka, z dne
20. junija 2002). Nič ne kaže na to, da bi bila pripravljena na kakršenkoli način podrobno
pregledati poročilo o dogodku, ki sta ga podala policija in MNZ.
Razen tega je pritožnik v postopku zoper njega, ki se je nanašal točno na isti dogodek, še
nadalje zatrjeval, da so z njim grdo ravnati in se je skliceval na zdravniške izvide, ki so bili
tudi del spisa. Po domačem pravu sta bila Državna tožilka in preiskovalni sodnik še naprej
dolžna preiskati pritožnikovo navedbo. Oba sta imela možnost popraviti pritožnikove
ovadbe (glej smiselno Balogh proti Madžarski - odločba). Ker sta se zavedala pritožnikovih
navedb, podprtih z zdravniškimi potrdili, bi lahko pridobila druge dokaze, da bi preverila
verodostojnost različice dejstev, ki jih je navedla policija, in bi vsaj lahko ugotovila
identiteto zadevnih uradnih oseb. Državna tožilka je imela možnost z vidika kateregakoli
novega dokaza, kot so morebitna pričanja uradnih oseb, ki so domnevno grdo ravnale s
pritožnikom, zahtevati, da se opravijo preiskovalna dejanja v zvezi s pritožnikovimi
navedbami. Toda nič od tega ni bilo storjenega. Dne 17. marca 1998 je preiskovalni
sodnik preiskavo zaključil kljub dejstvu, da niso bili storjeni nobeni resni koraki z

132

namenom, da se preizkusijo pritožnikove navedbe. Pozneje je bila zoper pritožnika
vložena obtožnica.
Sodišče šteje še posebej za sporno, da uradne osebe, ki so uporabile fizično silo zoper
pritožnika, niso bile niti identificirane, kaj šele zaslišane med preiskovanjem pritožnikovih
ovadb, niti v postopku zoper njega. V zvezi s tem se ugotavlja, da je Državna tožilka brez
kakršnekoli obrazložitve opredelila tri uradne osebe za "obtožene" kljub dejstvu, da je
pritožnik v svoji kazenski ovadbi navedel, da dve od njiju (D.P. in J.K.) z njim nista imeli
nobenega fizičnega stika in da nista bili vpleteni v domnevno grdo ravnanje. Za tretjo
uradno osebo - vodjo specialne enote (M.J.) je bilo v postopkih zoper pritožnika potrjeno,
da tudi ta uradna oseba ni bila med tistimi, ki bi zoper njega uporabili fizično silo; dejstvo,
ki bi ga bila Državna tožilka lahko preverila, preden je prišla do nasprotnega zaključka.
Končno je bila preiskava tudi zavlačevanja. Minilo je več kot leto in pol, preden je Državna
tožilka zavrgla kazensko ovadbo, medtem ko ni bilo storjenega nič pomembnega za
preiskavo okoliščin dogodka.
Glede na povedano Sodišče ni mnenja, da je bila preiskava, opravljena v konkretni zadevi
temeljita, kot to zahteva 3. člen Konvencije. V zvezi s tem se Sodišče spominja, da je bila
podobna preiskava že deležna kritike Sodišča v primeru Rehbock proti Sloveniji (št.
29462/95, 74. točka, ECHR 2000-Xll). Vrh tega se je ta zadeva nanašala na isto policijsko
enoto slovenjegraške policije. Zato Sodišče, v nasprotju z navedbami Vlade meni, da je
edini način, da se v danih okoliščinah stanje popravi v tem, da se uvede učinkovita uradna
preiskava. V zvezi s tem Sodišče pozdravlja odločbo Ustavnega sodišča, z dne 6. junija
2006. Kljub temu Sodišče ponovno poudarja, da mora biti preiskava, če naj bo učinkovita,
sposobna voditi identifikacijo in morebitno kaznovanje odgovornih. V konkretni zadevi,
pod pogojem, da so državni organi opravili svoje dolžnosti kot zahtevata 3. člen
Konvencije in ustrezna domača zakonodaja, bi kazenska ovadba in tudi pritožnikove
ponovne navedbe v okviru kazenskih postopkov v zvezi z istim dogodkom normalno
privedle do tega rezultata. Toda kot je Sodišče ugotovilo zgoraj, v konkretni zadevi
državni organi niso ukrepali tako kot je treba. Tako preiskava ni dala nobenih otipljivih
rezultatov, celo ne imen domnevnih storilcev. V takih okoliščinah se od pritožnika ne bi
moglo zahtevati, da bi začel subsidiarni pregon, ki bi imel enak cilj kot kazenska ovadba
in ni imel nobene možnosti za uspeh. Pritožnik pa tudi ni bil dolžan sprožiti civilnega
odškodninskega postopka (glej smiselno H.D. proti Poljski (odločba), št. 33310/96, z dne
7 junija 2001, Wojcik proti Poljski, št. 26757/95, odločba Komisije z dne 7. julija 1997, DR
90, str. 24, in Krastanov). Kot je bilo poudarjeno zgoraj, čeprav bi pritožnik poskušal to
storiti, Sodišče ni prepričano, da bi obstajala kakršnakoli razumna možnost za uspeh.
Statistični podatki, ki jih je predložila Vlada, ne vsebujejo ničesar, kar bi Sodišče vodilo k
drugačnemu zaključku.
Sodišče meni, da si je pritožnik s tem, ko je prejel odločitev, z dne 17. marca 1998, in se
je soočil z obtožbami zoper njega in z očitno nedejavnostjo državnih organov v zvezi z
njegovimi navedbami glede grobosti policije, razumljivo ustvaril mnenje, da bi bilo zanj za
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ustrezno obravnavo njegovih navedb nesmiselno čakati do konca kazenskega postopka. S
tem, ko je 22. julija 1998 dal vlogo na Komisijo, to je pred zaključkom kazenskega
postopka zoper njega in v roku šestih mesecev po zaključku kazenske preiskave zoper
njega, je pritožnik v okoliščinah konkretnega primera ustregel določbi o šestmesečnem
roku (glej Murat Demir proti Turčiji, št. 42579/98, 29. in 30. točka, z dne 2. marca 2006,
Lacin proti Turčiji, št. 23654/94, odločba Komisije z dne 15. maja 1995, DR 81-B, str. 31,
in Selmouni).
Zato Sodišče zavrača predhodne ugovore Vlade in šteje, da je šlo za kršitev 3. člena, ker
državni organi niso izvedli temeljite in učinkovite preiskave pritožnikove verodostojne
navedbe, da je policija z njim grdo ravnala.
Sodišče ponovno poudarja, da v zvezi z osebo, ki ji je bila odvzeta prostost, uporaba
fizične site, ki ni bila izrecno potrebna zaradi njenega vedenja, zmanjšuje človekovo
dostojanstvo in načeloma pomeni kršitev pravice iz 3. člena (Ribitsch proti Avstriji, sodba
z dne 4. decembra 1995, Series A, št. 336, str. 26, 38. točka, in Krastanov). Zahteve po
preiskavi in nedvomne težave pri borbi proti kriminalu ne morejo upravičiti omejevanja
varstva, ki se zagotavlja v zvezi s telesno integriteto posameznikov (Ribitsch, citirano
zgoraj, 38. točka). V zvezi s tem Sodišče poudarja, da 3. člen zagotavlja eno izmed
temeljnih vrednot demokratične družbe. Tudi v najtežjih okoliščinah, kot je borba proti
terorizmu ali organiziranemu kriminalu, Konvencija v absolutnem smislu prepoveduje
mučenje ali nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje, ne glede na vedenje žrtve
(glej Chahal proti Združenemu Kraljestvu, sodba z dne 51, novembra 1996, Reports 1996V, str. 1855, 79. točka, in Assenov in drugi).
Navedbe o grdem ravnanju je treba podpreti z ustreznimi dokazi. Da bi ta dokaz
presodilo, Sodišče sprejema dokazna merila "brez razumnega dvoma", vendar dodaja, da
je tak dokaz lahko posledica sobivanja dovolj močnih, jasnih in skladnih sklepanj ali
podobnih neizpodbitih domnev o dejstvu (glej Labita). Sodišče je v več primerih ugotovilo,
da kadar je oseba poškodovana, ko je odvzeta prostost ali je pod policijskim nadzorom,
vsaka taka poškodba spodbudi močno domnevo, da so s tako osebo grdo ravnali
(Corsacov in Bursuo proti Romuniji, št. 42066/98, 80. točka, z dne 12. oktobra 2004).
Država je dolžna prepričljivo pojasniti, kako so bile povzročene poškodbe; v nasprotnem
primeru se odpre jasno vprašanje po 3. členu Konvencije (Selmouni in Ribitsch).
Sodišče pripominja, da pritožnik ni bil poškodovan v slučajni akciji, ki bi lahko imela za
posledico nepričakovan razvoj dogodkov, zaradi katerih bi bila policija lahko poklicana, da
reagira brez predhodne priprave (glej Rehbock). Kljub zatrjevanju Vlade, da je bil
pritožnik najprej pridržan zaradi vožnje z veliko hitrostjo, gradivo v spisu kaže, da je bil
policijski postopek zoper pritožnika del organizirane akcije proti dejavnosti lokalne
kriminalne združbe. V postopek je bilo vpletenih okrog 15 uradnih oseb; okrog deset
izmed njih je bilo pripadnikov specialne enote. Po ugotovitvah domačega sodišča nihče
izmed njih v dogodku ni bil poškodovan.
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Tako je očitno, da so oborožene uradne osebe po svojem številu jasno prevladale nad
pritožnikom, ki je bil sam, in po podatkih iz spisa med postopkom ni nosil orožja ali dajal
vtisa, da bi ga nosil. Vendar je res, da se je dogodek zgodil zvečer na oddaljeni lokaciji. Po
pritožnikovih navedbah sta bili dve osebi, ki nista bili policista, priči dogodku od daleč.
Toda prič, ki so potrdile pritožnikove navedbe, domači državni organi niso šteli za
verodostojne. Tako Vlada še naprej ostaja dolžna s prepričljivimi razlogi dokazati, da
uporaba fizične sile, ki je imela za posledico številne poškodbe pritožnika, ni bila
prekomerna (glej smiselno Rehbock).
Vlada ni storila nič drugega, kot da se je sklicevala na dvoje poročil, ki so ju predložili
neposredni vodje enot, vpletenih v ta dogodek - poročilo MNZ, z dne 15. novembra 1995
in poročilo slovenjegraške policije, z dne 5. februarja 1996. Iz teh poročil izhaja, da je bila
uporaba fizične sile zoper pritožnika zakonita in potrebna, da bi zagotovili njegovo
izpolnitev policijskih ukazov. Ta poročila, ki so pomenila podlago za odločitev Državne
tožilke glede zavrnitve pritožnikove kazenske ovadbe, ne navajajo, na katerih podatkih in
dokazih temeljijo. lz njih ni razvidno, da bi njuni avtorji pritožnika, morebitne priče ali
neposredno vpletene uradne osebe sploh zaslišali.
V kazenskem postopku zoper njega je pritožnik izpodbijal obtožbo glade "preprečevanja
uradnega dejanja uradni osebi" z utemeljitvijo, da so uradne osebe z njim grdo ravnale. V
tem postopku so trditve uradnih oseb, ki so uporabile fizično silo zoper pritožnika, ostale
nepreverjene. Glede količine in narave pritožnikovih poškodb z vidika različnih verzij o
tem, kaj se je zgodilo ob zadevnem dogodku, ni bila opravljena nobena presoja. Okrožno
sodišče v Slovenj Gradcu je dne, 22. februarja 2001, kljub temu ugotovilo, da se je
pritožnik med drugim fizično upiral uradnim osebam. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je
v svoji sodbi na kratko omenilo, da zaradi varstva njihovih osebnih podatkov kot
pripadnikov specialne enote zadevne osebe niso bile zaslišane. Sodišče je presenečeno
nad tem argumentom, ki ni bil podprt z nobenim drugim pojasnilom Okrožnega sodišča v
Slovenj Gradcu, niti s pojasnilom Vlade.
V zvezi s tem Sodišče ugotavlja, da bi bilo treba zaradi varstva njihove anonimnosti
najprej ugotoviti identiteto pripadnikov specialne enote. Toda Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu, ki očitno niti ni poznalo točnega števila zadevnih uradnih oseb, je navedlo, da
identiteta teh uradnih oseb ni bila ugotovljena. Razen tega, čeprav bi bila identiteta teh
uradnih oseb ugotovljena in pod predpostavko, da bi bilo varstvo njihove anonimnosti
utemeljeno, to ne pomeni, da bi sodnik lahko z njimi opravil razgovor in jih zaslišal z
ustreznim varovanjem njihove varnosti in pritožnikovih pravic do obrambe (Birutis in drugi
proti Litvi, št. 47698/99 in 48115/99, 30. točka, z dne 28. marca 2002, in Kostovski proti
Nizozemski, sodba z dne 20. novembra 1989, Series A, št. 166, 43. točka). Sodišče ni
mnenja, da bi se moralo spuščati v vprašanje, ali je bila ta možnost predvidena v tedanji
slovenski zakonodaji (glej smiselno Vasilesou proti Romuniji, sodba z dne 22, maja 1998,
Reports 1998-III, 39. točka). Njegova funkcija je omejena na ugotavljanje, ali je v tej
zadevi kršena pravica gospoda Matka po 3. členu.
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Sodišče torej meni, da je bilo zaslišanje v zvezi s poročilom o dogodkih s strani ustreznega
pripadnika specialne enote ključnega pomena za pravilno ugotavljanje dejstev, ki so se
neposredno nanašala na nujnost in sorazmernost uporabe fizične sile zoper pritožnika, in
za opredelitev do vprašanja, ali je bil pritožnik deležen ravnanja v nasprotju s 3. členom
(glej smiselno Hugh Jordan, citirano zgoraj, 127. točka, in nasprotno, Bubbins proti
Združenemu Kraljestvu, št. 50196/99, 157. točka, ECHR 2005 - kot že v prejšnjih primerih
- glej na primer Kostovski). Sodišče ne podcenjuje pomena borbe zoper organizirani
kriminal. Seveda pa Sodišče pripominja, da v konkretni zadevi ni bilo mogoče razumeti, da
bi odsotnost zaslišanja uradnih oseb, ki so s pritožnikom domnevno grdo ravnale, lahko
služila temu ali kateremukoli drugemu zakonitemu interesu.
Četudi bi sprejeto dejstvo, da pritožnik ni hotel izpolniti nekaterih policijskih ukazov in da
so imele uradne osebe od vsega začetka pooblastilo za uporabo fizične sile v skladu s 54.
členom ZNZ, Sodišču, upoštevajoč gornje ugotovitve, ni jasno, na kakšni podlagi so se
domači državni organi prepričali, da fizična sila, uporabljena zoper pritožnika, ni bila
prekomerna. Tudi pojasnilo Vlade, ki temelji zgolj na tej, uradni verziji dogodkov,
Sodišča ne more prepričati.
Posledično, upoštevajoč pritožnikove vztrajne navedbe, podprte z zdravniškimi izvidi, in
upoštevajoč okoliščine, v katerih je pritožnik utrpel poškodbe (podplutbe na desnem
očesu in rahla obarvanost v okolici; hematom na levi strani čela; boleč nos; 6 x 4 cm velik
hematom na levi rami; dve 4-5 cm dolgi praski na levi strani prsnega koša; blaga oteklina
velikosti otroške roke za desnim ušesom; velik hematom na levem stegnu, rentgenski
izvid z dne 19. aprila 1995 je pokazal razpoko (fisuro) na robu lasišča-zlom desne senčne
kosti), Sodišče meni, da Vlada ni predložila prepričljivih ali verodostojnih argumentov, ki bi
zagotavljali podlago za pojasnjevanje ali utemeljevanje stopnje fizične sile, ki je bila
uporabljena zoper pritožnika. Sodišče zato zaključuje, da je država po 3. členu odgovorna
za nečloveško in ponižujoče ravnanje s pritožnikom v policijskem postopku. Ker je Sodišče
prišlo do tega zaključka in ker se ne more opredeliti, ali je nezmožnost ugotavljanja
dejstev glede uporabe elektrošoka posledica pomanjkanja ustrezne preiskave ali Sodišče
meni, da pritožnikovih navedb v tem pogledu ni treba preizkusiti (Ay proti Turčiji, M.
30951/96, z dne 22. marca 2005).
•

Domnevna kršitev 5. člena

Pritožnik je zatrjeval, da je bilo njegovo pridržanje nezakonito, v nasprotju s 5. členom
Konvencije, glede tega določa:
"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:
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 …."
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Vlada je podala predhodne ugovore glede neizčrpanja domačih pravnih sredstev in glede
neizpolnjevanja določbe o šestmesečnem roku v skladu s 35. členom Konvencije. Po
mnenju Vlade bi si moral pritožnik prizadevati sprožiti kazenski postopek kot subsidiarni
tožilec in bi moral vložiti premoženjsko-pravni zahtevek. Njegov odvzem prostosti je bil
vsekakor zakonit. Po drugi strani je pritožnik zatrjeval, da pravna sredstva, na katera se je
sklicevala Vlada, v njegovem primeru niso bila učinkovita. Sodišče ugotavlja, da so bili v
njegovi odločbi o dopustnosti, z dne 8. julija 2004, predhodni ugovori pridruženi bistvu
zadeve.
Kar zadeva uporabo fizične sile zoper pritožnika Sodišče ugotavlja, da pritožnikov
argument pomeni preoblikovanje njegove zadeve po 3. členu Konvencije. Upoštevajoč
podlago, s katero je utemeljil kršitev bistvenega vidika 3. člena, Sodišče zaključuje, da se
v zvezi s tem ne postavlja ločeno vprašanje po 1. odstavku 5. člena Konvencije. Glede
preostalih vprašanj v zvezi z zakonitostjo pritožnikovega odvzema prostosti ter poznejšega
pripora pod policijskim varstvom meni, da je treba navedene ugovore ločiti od bistva
zadeve in jih obravnavati na tem mestu. Sodišče meni, da četudi bi sprejelo pritožnikov
argument, da ni imel učinkovitega pravnega sredstva po slovenskem pravu, s katerim bi
izpodbijal razloge za njegov odvzem prostosti in pridržanje, je treba pritožbo zavreči, ker
ni v skladu z določbo o šestmesečnem roku.
Sodišče ponovno poudarja, da če v domačem pravu niso na voljo učinkovita pravna
sredstva, šestmesečni rok začne praviloma teči od datuma dejanja, ki je predmet pritožbe,
ali od datuma, ko se je tega dejanja pritožnik prvič zavedel (glej na primer Arslan proti
Turčiji - odločba, št. 36747/02, z dne 21. novembra 2002). V konkretni zadevi je bil
pritožnik izpuščen iz policijskega varstva, dne 6. aprila 1995, ob približno pol enih ponoči.
Ob upoštevanju, da ni imel učinkovitih pravnih sredstev glede njegove pritožbe, bi zato
moral vložiti pritožbo na Komisijo v šestih mesecih po njegovi izpustitvi, to je najpozneje
6. oktobra 1995. Upoštevajoč, da je bil rezultat preiskave po njegovi kazenski ovadbi
relevanten za učinkovitost morebitnega civilnega postopka v zvezi s premoženjskopravnim zahtevkom, bi se vsekakor moral pritožiti na Komisijo v šestih mesecih po
prejemu odločitve Državne tožilke, s katero je zavrgla njegovo kazensko ovadbo; to je
najpozneje 22. julija 1997.
Zato Sodišče dopušča ugovor Vlade glede preostalega dela kazenske ovadbe po prvem
odstavku 5. člena zaradi neskladnosti z določbo o šestmesečnem roku in zato ne more
upoštevati bistva zadeve po prvem odstavku 5. člena Konvencije.
•

Domnevna kršitev 6. člena

Pritožnik je trdil, da so bili državni organi, ki so obravnavali njegove navedbe o grdem
ravnanju, neopravičljivo nedejavni. Vlada je na drugi strani trdila, da Državne tožilke, ki je
obravnavala obe kazenski ovadbi, eno s strani pritožnika in eno zoper njega, ni mogoče
grajati zaradi neukrepanja v razumnem roku. Pritožnik se je nadalje pritoževal glede
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trajanja kazenskega postopka zoper njega. Navedel je, da so pretekla več kot štiri leta
med zadevnimi dogodki in sodbo na prvostopenjskem sodišču. Po njegovem mnenju take
zamude ni mogoče pripisovati njemu.
V konkretni zadevi Sodišče meni, da je bil pritožnik obtožen v smislu prvega odstavka 6.
člena, dne 17. januarja 1997, to je na dan, ko je Državna tožilka zahtevala uvedbo
kazenske preiskave zoper njega. Sodišče ugotavlja, da niso bili podani nobeni argumenti,
ki bi kazali na kakršnakoli predhodna dejanja, ki bi negativno vplivala na pritožnikovo
stanje. Sodišče nadalje navaja, da se je kazenski postopek zoper pritožnika končal dne 11.
oktobra 2001. Torej je relevantno obdobje trajalo približno štiri leta in devet mesecev.
Glade razumnosti trajanja tega postopka sodišče poudarja, da ga je treba presojati z
vidika posebnih okoliščin zadeve in ob upoštevanju kriterijev, ki jih je določila sodna
praksa Sodišča, zlasti kompleksnost zadeve in vedenje pritožnika ter državnih organov, ki
so obravnavali zadevo, kot tudi, kakšno je bilo tveganje za pritožnika (glej med drugimi
državnimi organi, Klamecki proti Poljski, št. 25415/94, 87. točka, z dne 28. marca 2002).
V konkretni zadevi so edine zamude v postopku nastopile med zaključkom kazenske
preiskave, dne 17. marca 1998 in vložitvijo obtožnice, dne 28. decembra 1998 ter med
zavrženjem pritožnikovega ugovora, z dne 16. februarja 1999 in prvim narokom v zadevi,
dne 13. septembra 1999. Sodišče pa ugotavlja, da je bila kazenska preiskava v zadevi
zoper pritožnika zaključena v približno treh mesecih. Potem ko je bil pritožnikov ugovor
zoper obtožnico zavržen v manj kot enem mesecu, so sodišča zadevo obravnavala na
štirih stopnjah v obdobju dveh let in osmih mesecev. Glade na skupno trajanje postopka
in upoštevajoč svojo sodno prakso o tem vprašanju Sodišče ugotavlja, da v pritožnikovi
zadevi postopek ni trajal dlje od razumnega roka v smislu prvega odstavka 6. člena
Konvencije.
10.2.1.3 Odločitev sodišča
Sodišče razsodi, da je bil kršen 3. člen Konvencije zato, ker državni organi niso opravili
učinkovite preiskave glede pritožnikovih navedb, da je policija z njim grdo ravnala.
Razsodi, da je bil kršen 3. člen Konvencije v zvezi s pritožnikovimi navedbami, da je
policija z njim grdo ravnala in da ni treba upoštevati pritožnikovih pritožb glede uporabe
fizične sile med policijskim postopkom po prvem odstavku 5. člena Konvencije. Dopusti
predhodni ugovor Vlade glede zakonitosti odvzema prostosti in pridržanja pritožnika (prvi
odstavek 5. člena); Glede trajanja kazenskega postopka zoper pritožnika ni bil kršen prvi
odstavek 6. člena Konvencije. Tožena država mora plačati pritožniku v treh mesecih od
datuma, ko postane sodba dokončna, v skladu z drugim odstavkom 44. člena Konvencije,
10.000 EUR za nepremoženjsko škodo in 1.000 EUR za stroške in izdatke ter morebitni
davek, ki bi ga bilo treba plačati, da se po izteku navedenih treh mesecev pa do poplačila
plačuje na navedene zneske linearna obrestna mera po stopnji, enaki mejni posojilni
obrestni meri Evropske centralne banke v obdobju zamude, tej pa se dodajo tri odstotne
točke. Zavrne preostale pritožnikove zahteve po pravičnem zadoščenju.102
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10.2.2 ZADEVA REHBOCK PROTI SLOVENIJI
Datum izdaje sodbe: 28. 11. 2000
Obravnavani členi Konvencije: 3., 5. in 8. člen
Obravnavane pravice: prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ter
kaznovanja, hitro odločanje o zakonitosti odvzema prostosti, odškodnina za nezakonit
pripor, spoštovanje dopisovanja
10.2.2.1 Dejstva
Zadeva je zasnovana na pritožbi (št. 29462/95) proti republiki Sloveniji, ki jo je v skladu s
prejšnjim 25. členom Konvencije vložil nemški državljan, g. Ernst Rehbock (pritožnik), dne
17. septembra 1995. Pritožnik je navedel, da je bil deležen ravnanja, ki ni bilo v skladu s
3. členom Konvencije, da ni mogel začeti postopka, v katerem bi sodišče hitro odločilo o
zakonitosti odvzema njegove prostosti, kot to določa člen 5 § 4 Konvencije, da ni bila
spoštovana njegova pravica do odškodnine, kot to jamči člen 5 § 5 Konvencije, ter da je
bil z vmešavanjem v njegovo dopisovanje kršen 8. člen Konvencije.
Dne 8. septembra 1995 je pritožnik okoli 14. ure popoldne prečkal mejo med Avstrijo in
Slovenijo pri Šentilju v avtomobilu, ki je bil last njegovega partnerja. V avtomobilu je imel
zavitek tablet, za katere ga je prosil znanec slovenskega porekla. Pritožnik tablet ni prijavil
carinikom. Ob 16.55 istega dne je pritožniku odvzela prostost slovenska policija v Doliču,
približno 70 kilometrov od mejnega prehoda, kjer naj bi predal tablete neki drugi osebi.
Pritožnik trdi, da ga je obkrožilo šest mož s kratkimi puškami in pištolami. Oblečeni so bili
v črno in nosili so črne maske. Pritožnika naj bi napadli pred predhodnega opozorila. Več
drugih mož pa naj bi stalo v bližini. Pritožnika so naglo zajeli in nič se ni upiral. Čeprav je
tako v nemščini kot v angleščini vpil, da se ne upira, so ga grobo odvlekli do pokrova
avtomobila. Dva moža sta ga trdno držala in potisnila njegov zgornji del telesa na pokrov.
Roke sta mu potegnila nazaj na hrbet in jih vklenila v lisice. Istočasno so ga štirje drugi
možje udarjali po glavi s pendreki in pestmi. S tem so njegov obraz hudo poškodovali in
utrpel je hude bolečine.
Vlada je v svojem memorandumu, z dne 25. novembra 1999 razložila, da so pritožniku
odvzeli prostost v okviru akcije, ki so jo načrtovale pristojne oblasti na podlagi svojih
delovnih podatkov. Ko so sestavljali ekipo za odvzem prostosti, so oblasti upoštevale
dejstvo, da je pritožnik, ki je bil osumljen prekupčevanja z drogami, izjemno močan in da
je bil večkratni prvak nemškega tekmovanja v body buildingu. V svojih ustnih navedbah
pred Sodiščem se je Vlada sklicevala na zaključke tričlanske komisije, ki je bila
ustanovljena na ukaz načelnika policijske uprave v Slovenj Gradcu, dne 9. februarja 1996,
da bi presodila, ali je bila uporaba sile pri odvzemu prostosti pritožnika upravičena.
Komisija je poročilo oddala dne 8. marca 1996, Vlada pa je izvod poročila predložila
Sodišču, dne 23. maja 2000, po obravnavi bistva zadeve. Ustrezni del poročila se glasi:
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Imenovani so bili štirje kriminalisti, ki naj bi zajeli prekupčevalce. Imeli so standardno
opremo, prepoznavne jopiče in osebno orožje. Imeli so tudi opremo, s katero naj bi
vklenili in onemogočili osumljence.
Na parkirišču so se kriminalisti približali (osumljencem) in zavpili "Stoj! Policija!" ter jim
ukazali, naj se ne premikajo. Kriminalista B. in K. sta se približala (pritožniku) in ga
poskušala preiskati. Pritožnik ni ubogal njunega ukaza, naj se ne premika in je poskušal
zbežati. Kriminalista B. in K. sta mu to preprečila in ga prijela. Poskušala sta uporabiti
prijem zvijanja roke na hrbtu (pritožnika). Glede na to, da je telesno močan, se je
pritožnik skušal osvoboditi prijema. Kriminalista sta mu še naprej zvijala roko, ker sta
hotela preprečiti, da bi (pritožnik) pobegnil. Zaradi (pritožnikove) moči mu nista mogla
zviti roke stoje, zato sta se dogovorila, da bosta (pritožnika) potisnila na tla. Pritožnik se
je ponovno poskušal rešiti prijema, zato sta ga kriminalista morala podreti na tla na
mestu, kjer so stali. Ker se je (pritožnik) upiral in je obstajala nevarnost poskusa pobega,
kriminalista nista mogla izbrati mesta, kjer bi bilo manj nevarnosti, da poškodujeta
pritožnika. Pritožnika sta potisnila na tla med parkiranimi avtomobili. Med padcem je
(pritožnik) zadel z obrazom ob blatnik parkiranega avtomobila in asfaltirano površino
parkirišča. Kriminalista sta vklenila pritožnika, medtem ko je ta ležal na tleh. Vse (tri)
osumljence so nato odpeljali na policijsko postajo v Slovenj Gradcu. V času odvzema
prostosti se (pritožnik) ni pritožil glede kakršnekoli bolečine ali poškodbe.
Dne 8. septembra ob 16.55 so (tri osumljence) odpeljali v pripor, dne 10. septembra
1995 pa so jih privedli pred preiskovalnega sodnika na okrožnem sodišču v Slovenj
Gradcu, ki je izdal nalog o priporu. Dne 9. septembra se je (pritožnik) pritožil, da ga boli
čeljust. Odpeljali so ga v zdravstveni dom v Slovenj Gradcu, kjer so ugotovili, da ima
zlomljeno spodnjo čeljust in da je utrpel hudo telesno poškodbo. Na osnovi skrbno zbranih
informacij je komisija zaključila, da sta kriminalista K. in B. postopala pravilno ter v skladu
z zakonom. Do (pritožnikove) poškodbe je prišlo izključno na mestu odvzema prostosti, ko
sta ga kriminalista potisnila na tla. Pri odvzemu prostosti (pritožnika) sta kriminalista
uporabila najbolj blago obliko omejitve - fizično silo in vklenitev. S tem sta osebi, zajeti na
mestu kaznivega dejanja, preprečila pobeg. Do poškodbe je prišlo, ker se je (pritožnik)
upiral odvzemu prostosti, zato ga kriminalista nista mogla potisniti na tla nekje drugje ali z
manjšo uporabo sile. Komisija zaključuje, da je bila uporaba sile, ne glede na posledice,
upravičena ter v skladu s 54. členom Zakona o notranjih zadevah in z 9. in 12. členom
Navodila o uporabi prisilnih sredstev. V pismu, z dne 23. maja 2000, je Vlada na zahtevo
Sodišča sporočila še to, da je v operaciji sodelovalo trinajst policistov, dva od njih pa sta
imela nalogo vkleniti pritožnika.
10.2.2.2 Obravnava pred Sodiščem
Pritožnik je pred sodiščem zatrjeval kršitve 3. člena, četrtega ter petega odstavka 5. člena
ter 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah.
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Vlada je trdila, da pritožnik ni zahteval odškodnine po 26. členu Ustave (pravica do
povračila škode) pred ustavnim sodiščem v obliki ustavne pritožbe. Nato je zaključila, da
pritožnik ni izčrpal domačih pravnih sredstev, kot to zahteva 35. člen EKČP (kriteriji
sprejemljivosti).
•

Očitana kršitev 3. člena EKČP

Pritožnik je trdil, da je bila podana kršitev 3. člena EKČP, ki določa, da se ne sme nikogar
mučiti ali nečloveško in ponižujoče z njim ravnati ali ga kaznovati.
V postopku pred Sodiščem je pritožnik trdil, da so mu slovenski policisti med odvzemom
prostosti povzročili resne telesne poškodbe in da mu v priporu niso nudili ustrezne
zdravniške oskrbe. Vlada pa je ugovarjala, da so policisti pri odvzemu prostosti uporabili le
toliko sile, kolikor jo je bilo potrebno zaradi pritožnikovega vedenja. Nadalje je oporekala
trditvam pritožnika o neustrezni zdravstveni oskrbi v času pripora. Vlada je tudi posebej
poudarila, da pritožnik ni hotel na operacijo čeljusti, ki jo je predlagal zdravnik.
Sodišče ugotavlja, da stranki ne oporekata dejstvu, da je do poškodbe pritožnika, kar je
razvidno iz zdravniških poročil, prišlo med odvzemom prostosti le-tega. Vsaka stranka pa
je vseeno navedla različno razlago, kako naj bi bil pritožnik poškodovan.
Po ustaljeni sodni praksi Sodišča gre za ugotavljanje in preverjanje dejstev v zadevah, ki
jih najprej preuči Komisija, katere naloga to tudi je. Vendar pa Sodišče ni vezano na
ugotovitve Komisije. Sodišče je ugotovilo, da Komisija v danem primeru ni mogla sestaviti
orisa celotne podobe dejanskih okoliščin, v katerih je bil pritožnik poškodovan.
Sodišče je na koncu opomnilo, da je imel pritožnik dvojni zlom čeljusti ter odrgnine na
obrazu. Glede na resno naravo poškodbe je bilo Sodišče mnenja, da Vlada ni predložila
prepričljivih ali verodostojnih dokumentov, na osnovi katerih bi lahko upravičila vrsto sile,
ki jo je uporabila med odvzemom prostosti pritožnika. Zato je bila uporabljena sila v danih
okoliščinah pretirana in neupravičena. Med izvedbo prijetja je prišlo do kršitve 3. člena
EKČP.
V zvezi z navedbo pritožnika, da je prišlo do nečloveškega ravnanja tudi v času pripora, je
Sodišče ugotovilo, da so bili zdravniški pregledi redni in da je pritožnik sam zavrnil predlog
zdravnikov za operacijo. Pa tudi dejstvo, da mu osebje pripora ob več priložnostih ni
priskrbelo analgetikov, ni tako kritično, da bi lahko Sodišče zaključilo, da je bila tudi s tem
kršena pritožnikova pravica v skladu s 3. členom Konvencije. Sodišče je ugotovilo, da v
času pritožnikovega pripora ni prišlo do kršitve 3. člena EKČP.
•

Očitana kršitev četrtega in petega odstavka 5. člena
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Pritožnik se je pritožil, da v začetku njegovega bivanja v priporu slovenska sodišča niso
hitro razsodila o njegovi zahtevi za izpustitev. Sodišče je ugotovilo, da je pritožnik prvič
prosil za izpustitev 3. oktobra, Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu pa je o tem odločilo 26.
oktobra, po preteku triindvajsetih dni. Tudi glede druge prošnje pritožnika za izpustitev je
slovenjegraško okrožno sodišče potrebovalo triindvajset dni, da je o prošnji odločilo. V
tem smislu je sodišče presodilo, da pritožnikovi prošnji o izpustitvi na prostost nista bili
dovolj hitro obravnavani, kot to zahteva četrti odstavek 5. člena in je zato prišlo do kršitve
EKČP.
Pritožnik se je tudi pritožil, da mu pred slovenskimi sodišči ni bila zagotovljena pravica do
odškodnine iz petega odstavka 5. člena EKČP. Sodišče je ugotovilo, da pritožnikova
pravica do odškodnine v razmerju do predhodno ugotovljene kršitve četrtega odstavka 5.
člena ni bila dovolj zanesljivo zagotovljena, zaradi česar je prišlo tudi do kršitve petega
odstavka 5. člena.
•

Očitana kršitev 8. člena

Pritožnik se je na Sodišče pritožil, da je bilo njegovo dopisovanje s Komisijo neupravičeno
nadzorovano. Sodišče je ugotovilo, da nadzor pritožnikovega dopisovanja s Komisijo
predstavlja vmešavanje v njegove pravice po prvem odstavku 8. člena Konvencije.
Sodišče je ugotovilo, da je bil poseg v skladu s tedanjo zakonodajo (kasneje je prišlo do
spremembe zakona o kazenskem postopku, ki je iz nadzora izvzel dopisovanje med
priporniki in Sodiščem), vendar sporno vmešavanje ni bilo nujno v demokratični družbi v
smislu drugega odstavka 8. člena Konvencije. Zato je prišlo do kršitve 8. člena Konvencije.
10.2.2.3 Odločitev Sodišča
Sodišče zavrne soglasno predhodni ugovor Vlade in odloči s 6 glasovi za in enim proti, da
je bila podana kršitev 3. člena Konvencije zaradi ravnanja, ki ga je bil pritožnik deležen
med odvzemom prostosti. Odloči soglasno, da ni bila podana kršitev 3. člena Konvencije
zaradi ravnanja, ki ga je bil pritožnik deležen med bivanjem v priporu. Soglasno odloči, da
je bila podana kršitev člena 5 § 4 in kršitev člena 5 § 5 Konvencije. Prav tako odloči
soglasno, da je bila podana kršitev 8. člena Konvencije in odloči soglasno, da mora tožena
država izplačati pritožniku v roku treh mesecev naslednje vsote: 25.000 nemških mark za
nepremoženjsko škodo in 7.000 nemških mark za stroške in izdatke, skupaj z morebitnim
DDV-jem, minus 17.098 francoskih frankov (FRF) ter 12 centimov, preračunanih v nemške
marke po tečaju, veljavnem na dan izdaje te sodbe; da se navadne obresti po letni
obrestni meri 4 % plačajo od poteka zgoraj omenjenega trimesečnega roka do plačila.
Zavrne soglasno preostanek pritožnikove zahteve za pravično zadoščenje.
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10.2.3 ZADEVA IRSKA PROTI ZDRUŽENEMU KRALJESTVU
Datum izdaje sodbe: 18. 01. 1978
Obravnavani členi Konvencije: 3. člen
Obravnavane pravice: prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ter
kaznovanja
10.2.3.1 Dejstva
Primer izvira iz trajne krize v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja na Severnem Irskem,
ko je potekal boj proti najdaljši in najbolj nasilni teroristični akciji od avgusta 1971 do
decembra 1975. Do marca 1975, kot je bilo navedeno pred Komisijo, je bilo več kot 1100
smrtnih žrtev, več kot 11.150 ranjenih in za več kot 140.000.000 £ uničene lastnine.
Pristojni organi so uvedli pridržanje za osebe, osumljene hujših terorističnih dejavnosti,
predvsem IRA. Postopek se v tem primeru nanaša na področje uporabe in izvedbe tega
ukrepa v praksi, kot tudi na domnevno slabo ravnanje z osebami, katerim je bila odvzeta
prostost 9. avgusta 1971. V času zaslišanja so uporabljali različne metode, s katerimi so
želeli pridobiti njihova priznanja o sodelovanju v terorističnih akcijah. Te metode so bile
namenjene zmedenosti čutil in dezorientaciji (dolgo stanje ob steni z rokami položenimi na
steno in oprti le na prste na nogi; v času zaslišanja so morali na glavi nositi vrečko čez
glavo; pomanjkanje spanja; izpostavljanje hrupu; odvzem hrane in pijače; pretepanje;
fizični napadi; idr.).
10.2.3.2 Postopek pred Komisijo
Vlada Irske je decembra 1971 vložila zahtevek na Komisijo zaradi nečloveškega ali
ponižujočega ravnanja ter kaznovanja. Zatrjevala je kršitev člena 3 (1) Konvencije.
Komisija je soglasno sprejela mnenje, da je bil kršen člen 3 (1) Konvencije.
10.2.3.3 Obravnava pred Sodiščem
Konvencija v absolutnem smislu prepoveduje mučenje in nečloveško ali ponižujoče
ravnanje, četudi gre za osebe v pridržanju oz. v priporu. Sodišče opozarja, da mora v
skladu s sodno prakso slabo ravnanje doseči minimalno stopnjo resnosti, da spada v
področje uporabe 3. člena. Ocena je relativna, odvisna je od vseh okoliščin primera, kot
so: trajanje zdravljenja, telesne in duševne posledice in v nekaterih primerih spol, starost
in zdravstveno stanje žrtev. Prav tako mora biti ugotovljeno, da je bila z ravnanjem
prizadeta osebnost žrtve. V tem primeru je bilo ugotovljeno, da so bile metode za
pridobivanje priznanja neustrezne, ponižujoče, saj so v žrtvah vzbujale občutke strahu,
tesnobe in manjvrednosti ter jim povzročile telesno in duševno trpljenje.
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10.2.3.4 Odločitev Sodišča
Sodišče je s 16 glasovi za in enim proti sprejelo, da uporabljene metode pomenijo
nečloveško in ponižujoče ravnanje, kar je v nasprotju s členom 3 (1) Konvencije.103
10.2.4 ZADEVA PEERS PROTI GRČIJI
Datum izdaje sodbe: 19. 04. 2001
Obravnavani členi Konvencije: 3. člen
Obravnavane pravice: prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ter
kaznovanja
10.2.4.1 Dejstva
19. avgusta 1994 je bil vlagatelj, kateri je bil v Združenem kraljestvu zdravljen zaradi
odvisnosti od heroina, aretiran na letališču v Atenah zaradi nedovoljenega prometa z
mamili. Odpeljali so ga na centralni sedež policije v Atenah, kjer je bil pridržan do 24.
avgusta 1994. Zatem je bil do sojenja pridržan v zaporu Koridallos do obsodbe, 28.
septembra 1995. V tem času je preživel štiri mesece v samici.
Delegacija Evropske Komisije za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ravnanja ter
kaznovanja je v juniju 1998 pregledala zapore in zbrala dokaze o razmerah v zaporu.
Pregled je razkril problem prostorske stiske in neustreznih objektov.
Vlagatelj je trdil, da ni nikoli zahteval, da ga premestijo v samico. Ko so mu ponudili, da
ga premestijo v drug oddelek, se s tem ni strinjal, saj se je želel obdržati stran od drog.
Vlagatelj se je pritožil predvsem, da je moral vsak dan večji del dneva preživeti na postelji
v celici brez prezračevanja in brez oken. Dodal je še, da jim niso zagotovili rjuh,
vzglavnikov, toaletnega papirja, niti toaletnih potrebščin. Prav tako se je pritožil, da je
moral uporabljati stranišče v prisotnosti drugih zapornikov in ravno tako oni v njegovi
prisotnosti, zaradi česar se je počutil ponižanega, saj je to vplivalo tudi na njegovo
duševno zdravje.
10.2.4.2 Postopek pred Komisijo
Pritožnik se je pritožil na Komisijo zaradi nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ter
kaznovanja. Zatrjeval je kršitev 3. člena Konvencije. Komisija je soglasno sprejela mnenje,
da je bil kršen 3. člen Konvencije.
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10.2.4.3 Obravnava pred Sodiščem
Vlada je zatrjevala, da so bili pogoji v zaporu ustrezni in da zaradi tega niso nastale
posledice na zapornikovem duševnem zdravju. Ravno tako so omenili, da mu je bila
ponujena možnost premestitve, a je le-to zavrnil.
Sodišče opozarja, da mora v skladu s sodno prakso slabo ravnanje doseči minimalno
stopnjo resnosti, da spada v področje uporabe 3. člena. Ocena je relativna, odvisna je od
vseh okoliščin primera, kot so: trajanje zdravljenja, telesne in duševne posledice in v
nekaterih primerih spol, starost in zdravstveno stanje žrtev. Prav tako mora biti
ugotovljeno, da je bila z ravnanjem prizadeta osebnost žrtve. V zvezi s tem primerom
Sodišče prve stopnje ugotavlja, da je bil vlagatelj premeščen v samico proti svoji volji in
ne, ker bi to sam želel. Sicer mu je bila ponujena možnost premestitve v drug oddelek, a
je bila ta možnost zaradi njegovih problemov z mamili neprimerna.
Kar se tiče življenjskih pogojev v samici Sodišče ocenjuje, da so bili neustrezni. Prav tako
pristojni organi niso sprejeli nobenih ukrepov za izboljšanje objektivno nesprejemljivih
pogojev za prosilčevo bivanje v zaporu. Po mnenju sodišča ta opustitev pomeni
pomanjkanje spoštovanja do vlagatelja, s čimer je bila prizadeta njegova osebnost, prav
tako je dobil posledice na duševnem zdravju.
10.2.4.4 Odločitev Sodišča
Sodišče je soglasno sprejelo, da je prišlo do kršitve 3. člena Konvencije. Prav tako je bilo
ugotovljeno, da je prišlo do kršitve člena 6 (2) Konvencije in tudi do kršitve 8. člena
Konvencije.104
10.2.5 ZADEVA LABITA PROTI ITALIJI
Datum izdaje sodbe: 06. 04. 2000
Obravnavani členi Konvencije: 3. člen
Obravnavane pravice: prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ter
kaznovanja
10.2.5.1 Dejstva
Primer izvira iz pritožbe proti Italijanski republiki, vložena pri Komisiji s strani italijanskega
državljana, g. Benedetta Labite ("vlagatelj"), dne 10. aprila 1994. Vlagatelj se pritožuje
nad domnevnimi kršitvami členov 3, 5, 6 in 8 Konvencije, člena 2 Protokola št. 4 h
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Konvenciji in člena 3 Protokola št. 1. Vlagatelj je bil aretiran 21. aprila 1992 zaradi suma,
da je član mafijske organizacije v Alcamu in da vodi finančno družbo v imenu svojega
brata, ki je bil vodja glavne mafijske tolpe na tem območju (člen 416 Kazenskega
zakonika določa, da biti član mafijske organizacije šteje kot kaznivo dejanje). Vlagatelj je
bila sprva pridržan v zaporu Palermo, kjer je preživel 35 dni v izolaciji. Nato pa je bil 20.
julija 1992 premeščen v Pianosa zapor. Trdi, da je bil v Pianosa zaporu izpostavljen
slabemu ravnanju (vsakodnevno tepenje, brcanje in udarjanje po telesu, poškodba palca,
poškodba zoba ipd.). Iz zdravniške kartoteke je razvidno, da je bil zapornik ob prihodu v
zapor v dobrem stanju, brez predhodnih poškodb.
10.2.5.2 Postopek pred Komisijo
Komisija je pritožbo sprejela delno sprejemljivo 20. oktobra 1997. V svojem poročilu, z
dne 29. oktobra 1998 (prejšnji 31. člen Konvencije), je izrazila soglasno mnenje, da je
prišlo do kršitve členov 3, 5 § 3, 5 § 1 in 8 Konvencije in kršitve 2. člena Protokola št. 4 (z
21 glasovi za, sedem proti) in člena 3 Protokola št. 1 (s 23 glasovi za, pet proti).
10.2.5.3 Obravnava pred Sodiščem
2. oktobra 1993, na predhodnem zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom Trapani, je
tožeča stranka trdila, da je utrpel oblike grdega ravnanja, kot je: mučenje, poniževanje in
krutost v zaporu Pianosa, vse do oktobra 1992. Imel je številne poškodbe na telesu, med
drugim poškodovan palec in zdrobljen zob.
Vlada je na obravnavi pred Sodiščem trdila, da ni zadostnih medicinskih dokazov in da ni
dovolj visoke stopnje resnosti, ki bi pomenila kršitev 3. člena Konvencije. Vendar pa so
inšpekcijski organi, ki so preučili razmere v zaporu Pianosa ugotovili, da razmere niso
sprejemljive za ustrezno bivanje zapornikov ter da so bili številni zaporniki podvrženi
slabemu ravnanju.
Sodišče opozarja, da člen 3 opredeljuje eno od najbolj temeljnih vrednot demokratične
družbe. Celo v najbolj težkih razmerah, kot so boj proti terorizmu in organiziranemu
kriminalu, Konvencija v absolutnem smislu prepoveduje mučenje in nečloveško ali
ponižujoče ravnanje ali kaznovanje.
10.2.5.4 Odločitev Sodišča
Pritožbeno sodišče je razsodilo vlagateljevemu zahtevku z odločbo, z dne 20. januarja
1998, ki je bila vložena pri registru 23. januarja 1998. Glede na dolžino in posebno težke
pogoje odvzema prostosti ter za škodo, ki so jo utrpeli prosilec in njegova družina (njihov
ugled), mu je dodelila 64.000.000 italijanskih lir.105
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10.2.6 ZADEVA SELMOUNI PROTI FRANCIJI
Datum izdaje sodbe: 28. 07. 1999
Obravnavani členi Konvencije: 3. člen
Obravnavane pravice: prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali
kaznovanja
10.2.6.1 Dejstva
Pritožnik se je pritožil, da način, kako je bil obravnavan, medtem ko je v policijskem
priporu, predstavlja kršitev 3. člena konvencije, ki določa: »Nihče ne sme biti podvržen
mučenju ali nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.« Selmouni trdi, da je
bil podvržen slabemu ravnanju in mučenju, ko je bil v priporu. Na telesu je imel ogromno
poškodb. Prav tako je izginil njegov denar, katerega so mu zasegli ob varnostnem
pregledu, okrog 2.800 guldnov. Selmouni, nizozemski in maroški državljan, rojen leta
1942, je trenutno v zaporu v Montmédy (Francija).
10.2.6.2 Okoliščine zadeve
25. novembra 1991 je bil Selmouni aretiran zaradi vpletenosti v trgovino z drogami in
odpeljan v pripor, kjer je bil tudi zaslišan. Kasneje se je pritožil zoper policiste, da so z
njim grdo ravnali in ga trpinčili. Selmouni je podal naslednjo izjavo zdravniku: »Ko sem bil
sprejet na policijsko postajo Bobigny, so me odpeljali v sobo za zaslišanje, kjer me je
osem policistov začelo tepsti. Moral sem poklekniti. Eden od policistov me je potegnil gor
za lase. Drugi policist me je nato večkrat udaril po glavi s kijem, spet tretji me je brcal v
hrbet. Zasliševanje je trajalo približno eno uro. Ponoči sem prosil, da me odpeljejo k
zdravniku. Sprejet sem bil v bolnišnico, kjer so mi rentgensko slikali glavo in prsni koš.
Takoj naslednji dan so me zopet konstantno tepli, urinirali po meni, v anus mi potisnili nek
predmet, mi grozili z opeklinami ter vbrizganjem strupenih snovi v organizem. To se je
dogajalo vse do druge ure ponoči. Zjutraj so me odpeljali v bolnišnico na zdravniški
pregled.«
Dne 1. februarja 1993 je pritožnik, kot civilna stranka, vložil kazensko ovadbo na Bobigny
tribunal de grande instance zaradi: napada, ki povzroči telesne poškodbe, ki izhajajo iz
skupne nezmožnosti za delo za več kot osem dni, napad in ranjene z orožjem (kijem),
nespodobnega napada, napada, ki povzroča trajno invalidnost (to je izguba očesa) in
posilstva zoper policiste pri opravljanju svojih dolžnosti.
Obtožbe, ki jih je navedla civilna stranka, so podprte z nedvoumnimi medicinskimi
ugotovitvami. Obseg poškodb na Selmouniju se je v času pripora povečeval.

147

10.2.6.3 Obravnava pred Sodiščem
Sodišče opozarja, da člen 3 opredeljuje eno od najbolj temeljnih vrednot demokratične
družbe. Celo v najbolj težkih razmerah, kot so boj proti terorizmu in organiziranemu
kriminalu, Konvencija prepoveduje v absolutnem smislu mučenja in nečloveškega ali
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.
Za namene te Konvencije izraz "mučenje" prav tako pomeni vsako dejanje, s katerim se
povzroča hudo bolečino ali trpljenje, bodisi telesno ali duševno, osebi, ki je osumljena
storitve kaznivega dejanja, ali kateri koli drugi osebi zaradi katerega koli razloga, ki temelji
na diskriminaciji katere koli vrste, kadar to bolečino ali trpljenje povzroča s strani ali na
pobudo ali s privolitvijo ali privolitvijo javni uslužbenec ali druga oseba, ki nastopa kot
uradna oseba.
Sodišče prve stopnje ugotavlja, da so vse poškodbe, zabeležene v različnih zdravniških
potrdilih in prosilčeve izjave v zvezi s slabim ravnanjem, kateremu je bil izpostavljen,
medtem ko je v policijskem priporu, dokaz obstoja fizične in duševne bolečine ali trpljenja.
Nazadnje, zdravniška potrdila kot priloga k spisu jasno kažejo, da so bila številna nasilja
neposredno povzročena s strani policistov pri opravljanju njihovih dolžnosti.
Sodišče je prepričano, da je bilo veliko število udarcev povzročeno Selmouniju. Ne glede
na stanje posameznika za zdravje je mogoče domnevati, da takšna intenzivnost udarcev
povzroča precejšnje bolečine. Poleg nasilne narave zgoraj omenjenih dejanj je sodišče
dolžno upoštevati, da bi bili strašni in ponižujoči za vsakogar, ne glede na njihovo stanje.
Sodišče nazadnje ugotavlja, da je Selmouni pretrpel ponavljajoče in trajne napade v času
pripora. Takšno ravnanje je treba obravnavati kot mučenje v smislu 3. člena Konvencije.
10.2.6.4 Odločitev Sodišča
Sodišče razsoja, da mora tožena država plačati pritožniku v roku treh mesecev 500.000
francoskih frankov za telesno poškodbo in za nepremoženjsko škodo in 113.364
francoskih frankov za stroške in stroške, na katere zneske navadne obresti po letni
obrestni meri 3,47% plačajo po izteku navedenih treh mesecev do plačila;
Zavrne v preostalem delu pritožnikov zahtevek po pravičnem zadoščenju. Sestavljeno v
angleščini in francoščini ter razglašena na javnem zasedanju v zgradbi Human Rights
Building, Strasbourg, 28. julija 1999.106
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10.3 KRŠITEV 5. ČLENA KONVENCIJE – PRAVICA DO SVOBODE IN
OSEBNE VARNOSTI
10.3.1 ZADEVA LOUKANOV PROTI BOLGARIJI
Datum izdaje sodbe: 20. 03. 1997
Obravnavani členi Konvencije: prvi odstavek 5. člena
Obravnavane pravice: pravica do svobode in osebne varnosti
10.3.1.1 Dejstva
Loukanov je nekdanji predsednik Vlade Bolgarije, ki je bil 9. julija 1992 aretiran zaradi
suma, da si je protipravno prilastil javna sredstva in posojila, ki so bila namenjena za
pomoč državam v razvoju. Bil je izpuščen iz pripora 30. decembra 1992, približno tri
mesece po tem, ko je Bolgarija ratificirala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in
priznala obligatorno sodno pristojnost Sodišča. Medtem ko je bila zadeva pred Sodiščem,
je bil Loukanov ustreljen. Njegova žena je na Sodišče vložila tožbo v njegovem imenu.
Tožeča stranka, s katero se je Komisija strinjala, je bila mnenja, da dejstev, ki so bila
uveljavljena zoper njega v času njegove aretacije in v času pripora, ni moč razlagati kot
kršitev uradnih dolžnosti. V skladu s tem je bilo ugotovljeno, da ni bilo utemeljenega
suma za storitev kaznivega dejanja v smislu člena 5 (l) (c).
10.3.1.2 Postopek pred Komisijo
Vlada je pred Komisijo trdila, da je bil za obtoženega odrejen pripor na podlagi suma
storjenega kaznivega dejanja, kar je bilo skladno z bolgarsko zakonodajo. Pred Sodiščem
je Vlada navedla, da so pripravljeni sprejeti mnenje Komisije, da je prišlo do kršitve člena
5 (1) Konvencije.
Tožilec je zatrjeval, da v bolgarskem pravu krivda ni odvisna od tega, ali je storilec
pridobil korist zase ali za tretjo osebo ter da bi bilo potrebno zaradi zapletenih okoliščin
določiti predhodne preiskave. Odločitev o pridržanju vlagatelja v preiskovalnem zaporu je
bila sprejeta zaradi dejstva, kot so: status vlagatelja (predsednik Vlade), teža kaznivih
dejanj, njegovih možnosti pobega in upravičenega suma, da bo storil nadaljnja kazniva
dejanja.
10.3.1.3 Obravnava pred Sodiščem
Sodišče na začetku ugotavlja, da je potrebno preveriti dejstva in okoliščine pritožb tožeče
stranke v delu, ki se nanašajo na obdobje po 7. septembru 1992, ko je Bolgarija
ratificirala Konvencijo. Sodišče meni, da je osrednje vprašanje v obravnavanem primeru,
ali je bilo pridržanje vlagatelja od 7. septembra do 30. decembra 1992 zakonito v smislu
5. člena Konvencije.
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Kar zadeva posebne okoliščine primera, ni sporno, da je vlagatelj kot član bolgarske Vlade
sodeloval pri odločitvah, kot so: dodeljevanje sredstev in posojil državam v razvoju, kar je
bil povod za obtožbe proti njemu. Vendar nobena od določb kazenskega zakonika ne
navaja, da mora vsakdo, ki sodeluje v kolektivnih odločitvah te narave, prevzeti kazensko
odgovornost. Poleg tega ni bilo dokazov, ki bi pokazali, da so bile te odločitve nezakonite,
ali natančneje, da odločitve presegajo pristojnosti, ali so v nasprotju z zakonom o
državnem proračunu.
Glede na zgoraj navedeno Sodišče ni prepričano, da ravnanje, za katerega je bil
preganjan prosilec, po bolgarski zakonodaji šteje za kaznivo dejanje. Vendar pa Sodišču
prve stopnje niso bila zagotovljena vsa dejstva in informacije, ki bi kazale na to, da je
tožeča stranka poskušala pridobiti zase ali za nekoga tretjega koristi od sodelovanja pri
dodeljevanju javnih sredstev. Zato je bil kršen prvi odstavek 5. člena Konvencije.
10.3.1.4 Odločitev Sodišča
V teh okoliščinah Sodišče ugotavlja, da je bil odvzem prostosti vlagatelja nezakonit in da
ni dovolj dejstev, ki bi potrjevala utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje. Dejstva v
primeru Loukanov kažejo na težave, do katerih lahko pride, ko se država kot je Bolgarija,
premakne od avtoritarnega sistem vladanja, v katerem je uporaba kazenskega prava, kot
sankcija za politično vedenje, do bolj demokratičnega sistema, v katerem se uporabljajo
načela pravne države v kazenskem pravosodju.107
10.3.2 ZADEVA STEEL IN DRUGI PROTI ZDRUŽENEMU KRALJEVSTVU
Datum izdaje sodbe: 23. 09. 1998
Obravnavani členi Konvencije: prvi odstavek 5. člena
Obravnavane pravice: pravica do svobode in osebne varnosti
10.3.2.1 Dejstva
Prvi vlagatelj, Helen Steel, je sodelovala v protestu proti streljanju na Yorkshirskem barju,
kjer se je, kljub opozorilom policije, postavila pred člana stranke, ko je ta meril s svojo
puško, da bi mu onemogočila uživanje v športni aktivnosti. Policisti so jo takoj aretirali in
odpeljali v pridržanje na policijsko postajo, kjer je bila pridržana 44 ur, temu je sledilo
soočenje pred sodnikom, na kar je bila izpuščena proti varščini. Kasneje je bila obsojena
za prekršek zoper javni red in mir in izrečena ji je bila globa v skupnem znesku 70 £. Prav
tako ne sme naslednjih dvanajst mesecev storiti takšnega ali podobnega prekrška, sicer
bo morala plačati globo v skupnem znesku 100 £. Ker se ni strinjala z izrečeno kaznijo in
je zavrnila plačilo kazni, je bila poslana v zapor za 28 dni.
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Drugi vlagatelj, Rebecca Lush, je protestirala proti gradnji avtoceste v Wansteadu v
Londonu. Ko je stala pred stroji za izkop, kar je delavcem onemogočalo nadaljevanje dela,
so jo policisti aretirali in pridržali za 17 ur, na kar je bila izpuščena proti varščini. Bila je
obsojena zaradi kršenja javnega reda in miru in ji je bilo naloženo plačilo globe v
skupnem znesku 100 £. Ker je zavrnila plačilo kazni, je bila poslana v zapor za sedem dni.
Drugi vlagatelji (Needham, Polden in Cole), ki so se udeležili mirnih protestov v Londonu,
kjer je bila konferenca za spodbujanje prodaje vojaških helikopterjev in so delili letake in
nosili transparente, so bili aretirani s strani policije in pridržani za sedem ur, preden so bili
izpuščeni proti varščini.
10.3.2.2 Postopek pred Komisijo
Komisija opozarja, da je bil vsak od prosilcev aretiran zaradi kršenja javnega reda in miru
in postavlja vprašanje, ali so bili predolgo časa v pridržanju, preden so bili soočeni pred
sodnikom, kjer so se imeli možnost izjasniti.
Kršitev javnega reda in miru po angleškem pravu ni opredeljena kot kaznivo dejanje.
Vendar pa Komisija ugotavlja, da ima policija pooblastila, da aretira katero koli osebo, ki
je kršila javni red in mir oziroma za katero obstaja upravičen sum, da bo le-tega kršila
kasneje.
10.3.2.3 Obravnava pred Sodiščem
Sodišče meni, da je treba kršitev javnega reda in miru obravnavati kot prekršek v smislu
člena 5 (l) (c). Sodišče ugotavlja tudi, da je bil vsak prosilec aretiran in pridržan z
namenom, da se prepreči nadaljevanje kršitve javnega reda in miru ter da se ga privede
pred pristojno sodno oblast, kjer se bo lahko izjasnil o dejstvih in okoliščinah prekrška.
Sodišče je ocenjevalo, ali je imela policija v teh primerih res upravičen sum v zvezi z
vprašanjem zakonitosti.
Pritožniki so sicer trdili, da so bili nezakonito aretirani in pridržani, saj glede na angleško
pravo kršitev javnega reda in miru ne predstavlja kaznivo dejanje.
10.3.2.4 Odločitev Sodišča
Sodišče je nadalje ugotovilo, da ni prišlo do kršitve člena 5 (1), kajti odvzem prostosti in
pridržanje sta bila v skladu z nacionalno zakonodajo.
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Sodišče opozarja, da je, glede na pomen osebne svobode, pomembno, da veljavna
nacionalna zakonodaja izpolnjuje standarde "zakonitosti", določene s Konvencijo. Ni prišlo
do kršitve člena 5 (1) Konvencije v zvezi z aretacijami in pridržanjem prosilcev.108
10.3.3 ZADEVA C. FOX, CAMPBELL IN HARTLEY PROTI ZDRUŽENEMU
KRALJESTVU
Datum izdaje sodbe: 30. 08. 1990
Obravnavani členi Konvencije: prvi odstavek 5. člena
Obravnavane pravice: pravica do svobode in osebne varnosti
10.3.3.1 Dejstva
Tri osebe na Severnem Irskem so bile pridržane zaradi suma, da gre za teroriste, in sicer
za obdobje 30-48 ur. Pritožujejo se zlasti, da so bili pridržani v nasprotju s členom 5 (l)
(c), saj policijski organi niso imeli podlage za 'utemeljeni sum', da so oni dejansko storili
kaznivo dejanje terorizma ter so jih aretirali, da bi pridobili podatke o terorističnih
dejavnosti na splošno, ne pa da bi jih povezali z določenimi kaznivimi dejanji.
10.3.3.2 Postopek pred Komisijo
»Utemeljenost« suma, na katerem temelji odvzem prostosti tvori pomemben del za
zaščito pred samovoljno aretacijo in pridržanjem, kar je določeno v členu 5 (l) (c).
"Utemeljen sum" predvideva obstoj dejstev ali informacij, ki bi izpolnjevale merila
opazovalca, da je določena oseba storila kaznivo dejanje ali prekršek. Kaj se lahko šteje
za "utemeljeno", pa je odvisno od vseh okoliščin.
V zvezi s tem teroristični kriminal spada v posebno kategorijo. Zaradi spremljajočega
tveganja za izgubo življenj in trpljenje ljudi je policija dolžna nujno ukrepati, da se zberejo
vse informacije, vključno z informacijami tajnih virov. Poleg tega sme policija aretirati
domnevnega terorista na podlagi informacij, ki so zanesljive, vendar pa ne rabi izdati vira
informacij ne osumljencu ne sodišču, da ne bi bilo njegovo življenje ogroženo.
V tem primeru je Vlada trdila, da ni mogla razkriti akutno občutljivih informacij, ki so bile
podlaga za sum zoper navedene tri pritožnike, saj bi s tem tvegala razkritje vira informacij
in jih s tem spravila v življenjsko nevarnost. V podporo tem trditvam gre dejstvo, da sta
bila dva pritožnika že prej obsojena za huda teroristična dejanja, povezana z IRA. Po
mnenju vlade so bila ta dejstva dovolj za potrditev suma za aretacijo.
Zagotovo se člen 5 (1) (c) Konvencije ne sme uporabljati na tak način, da povzroča
policijskim organom težave pri boju proti organiziranemu terorizmu. Iz tega sledi, da ne
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more biti zahtevano od države pogodbenice, da ugotovi utemeljenost suma za aretacijo
domnevnega terorista z razkritjem zaupnih virov dodatnih informacij, ali celo razkritja
identitete vira informacij.
10.3.3.3 Obravnava pred Sodiščem
Sodišče priznava, da odvzem prostosti in pridržanje prosilcev, ki temelji na utemeljenem
sumu, da so osebe dejansko teroristi, ne zadovoljuje minimalnega standarda, ki ga določa
člen 5 (l) (c) za presojo utemeljenosti suma za aretacijo posameznika. Dejstvo, da sta
Fox in Campbell imela prejšnje obsodbe zaradi terorističnih dejanj, povezanih z IRA, ne
more biti zgolj na podlagi suma razlog za aretacijo približno sedem let kasneje. Omenjeni
elementi sami ne zadostujejo za podporo sklepa o obstoju "utemeljenega suma". Vlada ni
predložila nadaljnjega materiala, na katerem bi temeljil sum proti tožečima strankama.
Zato je bil kršen prvi odstavek 5. člena Konvencije.
10.3.3.4 Odločitev Sodišča
V primeru Fox, Campbell in Hartley je sodišče ugotovilo, da ni bilo na razpolago dovolj
gradiva, ki bi pokazalo oz. dokazalo, da obstaja "utemeljen sum", ki upravičuje pridržanje
prosilcev, kar pomeni, da so bile s tem kršene pravice tožeči stranki.109
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11 MEDNARODNI STANDARDI ODGOVORNOSTI POLICIJE IN
NAČELA
UČINKOVITEGA
PREISKOVANJA
ZLORAB
POOBLASTIL

Kljub različnim modelom organiziranosti policije v posameznih državah in različnih okoljih
(pravnih in kulturnih) so bili v okviru mednarodnih in regionalnih organizacij oblikovani
enotni minimalni standardi, ki se jim morajo podrediti vse države oz. vse podpisnice
določene pogodbe.
Mučenje in grdo ravnanje policije se dogaja tudi v državah, ki so deklaratorno zavezane
vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic, vključno s Slovenijo. Amnesty
International in drugi mednarodni nadzorni mehanizmi varstva človekovih pravic danes
odkrivajo primere mučenja v 150 državah, od tega je v 80 državah kot posledica mučenja
umrlo nekaj ljudi. Smrti zaradi posledic mučenja in policijskega nasilja so znotraj Evropske
Unije ugotovili v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Švici in Veliki Britaniji.
Vsi pomembnejši mednarodni pravni dokumenti opisujejo prepoved mučenja,
nehumanega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja kot temeljno človekovo pravico.
Mučenje in kruto ravnanje s civilisti ali vojnimi ujetniki je po ženevskih konvencijah
nesporen vojni zločin, v primerih, ko pa gre za sistematično in razširjeno mučenje, gre za
zločin proti človečnosti (Kečanovič et al, 2006, str. 292-293).

11.1 STANDARDI IN MEHANIZMI SVETA EVROPE
Svet Evrope je mednarodna regijska organizacija, v katero je vključenih 46 evropskih
držav. Temeljno poslanstvo Sveta Evrope je varovanje človekovih pravic, pluralistične
demokracije in pravne države. V njenem okviru je bila leta 1950 sprejeta Evropska
konvencija o človekovih pravicah, ki je temelj za delovanje Evropskega sodišča za
človekove pravice. Evropsko sodišče za človekove pravice je sodno telo, pristojno za
sprejemanje in obravnavanje pritožb zoper podpisnice Evropske konvencije o človekovih
pravicah, ki jih vložijo posamezniki ali država zaradi kršitev človekovih pravic,
zagotovljenih s konvencijo. Evropsko sodišče za človekove pravice velja za enega
najučinkovitejših mednarodnih mehanizmov varstva človekovih pravic, ki je v svojem
dolgoletnem obstoju razvilo obširno judikaturo, ki je skupni evropski imenovalec varstva
človekovih pravic. Posameznik, ki meni, da je državni organ kršil njegove pravice, ki so
zapisane v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, lahko po izčrpanju vseh pravnih poti
v domači državi vloži tožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. S stališča policijskih
postopkov gre običajno za kršenje 2. člena (pravica do življenja), 3. člena (prepoved
mučenja), 5. člena (pravica do svobode in varnosti), 6. člena (pravica do poštenega
sojenja), 8. člena (pravica do spoštovanja zasebnega ali družinskega življenja) in 13.
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člena (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) konvencije (Kečanovič et al, 2006, str.
301).
Svet Evrope je leta 1987 sprejel Evropsko konvencijo o preprečevanju mučenja in
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, ki v Sloveniji velja od leta 1994.
Konvencija prinaša dodatno varstvo pred mučenjem in je predloga za delovanje
evropskega Odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižnega ravnanja ali
kaznovanja, ki največ pozornosti namenja vsem oblikam omejitve prostosti, ki jih izvajajo
državni organi. Odbor sestavlja telo strokovnjakov, ki ima pravico, da kadarkoli obišče
katerokoli državo podpisnico, med obiskom pa lahko opravi pregled vsakega prostora, v
katerem bi lahko bili pridržani, priprti ali zaprti ljudje, ki jim je prostost odvzel kateri koli
državni organ. Namen teh obiskov je krepitev varovanja pravic pridržanih oseb pred
mučenjem ali pa tudi pred drugimi oblikami okrutnega, ponižujočega ali nečloveškega
ravnanja. Naloga odbora ni kritizirati ali obsojati posamezne države, njegova osnovna
naloga je pomagati državi, da ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost, v
nobenem primeru ne preraste v mučenje ali v nehumano ravnanje (Kečanovič et al, 2006,
str. 302).
Ob Odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižnega ravnanja ali
kaznovanja in Evropskem sodišču za človekove pravice je potrebno omeniti še dve telesi,
ki pri svojem delu obravnavata delo policije z vidika spoštovanja človekovih pravic. Leta
1993 je bila ustanovljena Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti, leta 1999 pa se
je oblikoval Evropski komisar za človekove pravice.

11.2 STANDARDI IN MEHANIZMI ZDRUŽENIH NARODOV
Konvencijo Združenih narodov proti mučenju je sprejela Generalna skupščina Združenih
narodov leta 1984, v Sloveniji pa velja od leta 1993. Dokument je usmerjen izključno v
prepoved mučenja in drugih oblik grdega ravnanja.
Konvencija v 2. členu zahteva, da vsaka posamezna država vzpostavi učinkovite
zakonodajne, upravne, sodne in druge mehanizme, ki preprečujejo mučenje in druga
okrutna, nehumana in poniževalna ravnanja. Iz tega razloga morajo države zagotoviti
ustrezno kazenskopravno inkriminacijo dejanja mučenja v nacionalnih kazenskih zakonih,
prav tako pa so dolžne izvajati univerzalno jurisdikcijo (kazenski pregon storilca, čeprav ta
ni njihov državljan, ali če dejanje ni bilo storjeno na ozemlju njihove države). Po 3. členu
nobena država ne sme izročiti, vrniti ali odstraniti osebe v državo, kjer bi le-ta lahko bila
podvržena mučenju, 11. člen pa izrecno zahteva, da države vzpostavijo mehanizme za
sistematično spremljanje in nadzorovanje zasliševanj, prijetij, pridržanj, priporov in
zaporov. Vsaka oseba, ki je bila podvržena mučenju, je upravičena do odškodnine ali
drugega ustreznega povračila, nobena sodna odločba pa se ne sme upirati na dokaze ali
izjave, pridobljene s kršitvijo pravic posameznikov. S stališča nadzora nad delom policije
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sta še pomembna 12. in 13. člen konvencije, ki vsebujeta dolžnost izvedbe nepristranske
preiskave in pravico do pritožbe (Kečanovič et al, 2006, str. 294).
Kot nadzorni mehanizem je bil ustanovljen Odbor za preprečevanje mučenja, ki ima deset
članov, ki jih izvoli Generalna skupščina Združenih narodov. Odbor sestavljajo priznani
svetovni strokovnjaki s področja kazenskega, mednarodnega prava in človekovih pravic.
Dolžnost vsake države je, da odboru občasno pošilja poročila, le-ta pa pred obravnavo ali
zagovorom poročila pridobi relevantne podatke iz drugih virov, kot so poročila o stanju v
posamezni državi posameznih mednarodnih in nevladnih organizacij, javno dostopni
podatki in statistike ter individualne pritožbe posameznikov, ki so naslovljene na odbor ali
Združene narode. Največ pozornosti namenijo postopkom policije, vojske, obveščevalno–
varnostnih služb in pravosodnih organov za izvrševanje kazenskih sankcij ter splošnemu
delovanju pravosodja in ureditvi prisilne hospitalizacije v psihiatričnih ustanovah
(Kečanovič et al, 2006, str. 295).
Leta 2002 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Opcijski protokol h
Konvenciji proti mučenju, ki naj bi na mednarodni ravni zagotovil mehanizem za zaščito
proti mučenju in drugim oblikam nehumanega ravnanja. Gre za dodatno obliko
mednarodnega nadzora, saj protokol predvideva ustanovitev pododbora k Odboru proti
mučenju. Ob mednarodnem nadzoru od držav podpisnic zahteva ustanovitev enega ali več
preventivnih mehanizmov na nacionalni ravni. V enem letu po ratifikaciji morajo države
podpisnice vzpostaviti nacionalni sistem obiskovanja prostorov, kjer je osebam prostost
omejena, z namenom preprečevanja mučenja ali drugih oblik nedovoljenega ravnanja.
Telesa, ki izvajajo obiske, morajo biti funkcionalno, finančno in personalno neodvisna od
organov, ki so odgovorni za prostore in morajo imeti vsaj naslednja pooblastila:
• dostop do vseh prostorov, kjer je osebam prostost omejena,
• pooblastila za dostop do informacij, potrebnih za opravljanje nalog,
• pravico do opravljanja zaupnih pogovorov z osebami, ki jim je odvzeta prostost in
tistimi, ki lahko vedo za relevantne informacije,
• neovirani stiki s pododborom za preprečevanje mučenja.
Telo, ki izvaja obiske, mora pristojnim organom posredovati priporočila za izboljšanje
razmer in ravnanja z osebami, ki jim je omejena prostost, prav tako lahko predlaga
ustrezne zakonske spremembe. Bistvo obiskovanja prostorov je zunanji nadzor, ki
omogoča vpogled v ravnanje z osebami, ki so zaprte, ter v življenjske razmere v teh
prostorih. Priporočila za izboljšanje ter opozorila telesa, ki izvaja obiske, lahko pomembno
prispevajo k izboljšanju ravnanja z osebami, ki jim je omejena prostost, ter preprečijo
zlorabe.
V okviru organizacije Združeni narodi so poleg pravno zavezujočih pogodb nastali še
številni pravno nezavezujoči dokumenti, ki vsebujejo standarde odgovornosti policije in
drugih varnostnih organov. Ker je le-te v veliki meri v svojo sodno prakso sprejelo
Evropsko sodišče, imajo za Slovenijo zavezujoč učinek.
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Omembe vredni sta stališči posebnega poročevalca za mučenje in posebnega poročevalca
za vprašanje arbitrarnih in hitrih eksekucij. Oba sta v svojih poročilih poudarila
pomembnost neodvisnosti preiskav, prvi pa je celo zahteval, da morajo biti preiskovalna
telesa neodvisna na način, da z vodjo preiskave oziroma pregonom zoper domnevno žrtev
mučenja nimajo nič. Posebni poročevalec za arbitrarne eksekucije je že leta 1997 v
poročilu Komisiji Združenih narodov za človekove pravice poudaril sedem elementov, ki
pomenijo standard učinkovite preiskave. Ti elementi so hitrost, nepristranskost,
temeljitost, zaščita in zastopstvo žrtve oziroma njene družine ter objava ugotovitev,
neodvisna preiskovalna komisija.
Učinkovitega nadzora nad delovanjem policije ni mogoče doseči brez mehanizmov, s
katerimi bi posamezni policisti morali prevzeti odgovornost za svoja ravnanja. Te
mehanizme je moč najti v Temeljnih načelih Združenih narodov o uporabi sile in strelnega
orožja policijskih uslužbencev, Kodeksu ravnanja policijskih uslužbencev in v Temeljnih
načelih Združenih narodov za varstvo vseh oseb, ki so kakorkoli priprte ali zaprte. Ti
dokumenti vsebujejo standarde, ki zahtevajo (Kečanovič et al, 2006, str. 297-299):
• jasno verigo poveljevanja in odgovornosti v policiji,
• odgovornost za lastna dejanja in opustitve ter za ukaze podrejenim,
• dolžnost policistov, da se vzdržijo izvršitve nezakonitih ukazov,
• dolžnost policistov, da poročajo o nezakonitih dejanjih in ukazih policije,
• zaščita policistov pred kaznovanjem zaradi poročanja o nezakonitih dejanjih in
ukazih policije ter zaradi odklonitve izvršitve nezakonitega ukaza.
Temeljna načela o uporabi sile in strelnega orožja policijskih uslužbencev podrobneje
urejajo še vprašanji poročanja in preiskovanja primerov uporabe sile in strelnega orožja in
med drugim določajo, da (Kečanovič et al, 2006,str. 300):
• morajo oblasti in policijske organizacije oblikovati učinkovit sistem poročanja in
preiskovanja primerov, v katerih je bilo uporabljeno strelno orožje ali je bila
povzročena smrt ali poškodba z uporabo sile ali orožja,
• mora imeti oseba, zoper katero je bila uporabljena sila ali strelno orožje, njen
pravni zastopnik ali sorodnik dostop do neodvisnega postopka, vključno s sodnim
postopkom,
• morajo oblasti in policijske organizacije zagotoviti disciplinsko, kazensko ali civilno
odgovornost nadrejenih policistov, ki so vedeli ali bi lahko vedeli, da so njihovi
podrejeni nezakonito uporabili silo in niso sprejeli vseh ukrepov, da bi to preprečili,
ustavili ali prijavili.

11.3 STANDARDI IN MEHANIZMI EVROPSKEGA SODIŠČA ZA
ČLOVEKOVE PRAVICE
Dolžnost, da mora država izvesti preiskavo v vsakem primeru suma grdega ravnanja je
rezultat interpretacije Evropskega sodišča za človekove pravice, ki temelji na 2. (pravica
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do življenja) in 3. (prepoved mučenja) členu konvencije v povezavi s 1. členom, ki države
podpisnice zavezuje, da varujejo človekove pravice na svojem ozemlju. Leta 1995 je
Evropsko sodišče razvilo dolžnost preiskave v povezavi z 2. členom, ki od držav zahteva,
da pravico do življenja varujejo z zakonom. Kasneje so isti pristop uporabili še za 3. člen
Evropske konvencije o človekovih pravicah. Dolžnost izvedbe učinkovite preiskave je
oblika pozitivne dolžnosti držav, saj v širšem smislu od njih zahteva, da se vzdržijo
posegov v človekove pravice, hkrati pa posameznika pred takšnimi posegi tudi zaščitijo
oziroma ugotovijo odgovornost kršiteljev in žrtvam zagotovijo nadomestilo, kadar je bila
kršitev že storjena (Kečanovič et al, 2006, str. 307-308).
Evropsko sodišče za človekove pravice je razvilo glaven kriterij učinkovitosti preiskave. Leta narekuje, da mora biti preiskava takšna, da pripelje do izsleditve in kaznovanja
odgovornih in da je sposobna voditi do odločitve, ali je bila v postopku uporabljena sila
upravičena glede na okoliščine posameznega primera. Ta kriterij ni obveznost rezultata,
ampak se nanaša na ukrepe, ki jih morajo države izvesti v preiskavi. Evropsko sodišče je
zavzelo stališče, da mora država izvesti vse razumne ukrepe, da zavaruje dokaze, ki
kažejo na grdo ravnanje oziroma nedovoljen odvzem življenja in uvesti kazenski postopek
zoper kršitelja (Kečanovič et al, 2006, str. 308-309).
V primeru, ko naj bi smrt ali poškodba osebe, ki ji je bila odvzeta prostost, nastopila kot
rezultat ravnanja v nasprotju z 2. oziroma 3. členom, je Evropsko sodišče za človekove
pravice obrnilo dokazno breme, kar pomeni, da mora država dokazati, da smrt ali
poškodba ni nastala kot rezultat protipravnega ravnanja. Obrnjeno dokazno breme izhaja
iz problema dokazovanja, s katerim se sooča večina oseb, ki trdijo da so žrtve kršitve 2.
oziroma 3. člena konvencije. Ker je skoraj nemogoče pričakovati, da bo posamezniku ob
nasprotovanju in nesodelovanju države uspelo dokazati kršitev konvencije, je Evropsko
sodišče odločilo, da je država dolžna zagotoviti verodostojno in prepričljivo razlago, kako
so poškodbe pridržane osebe nastale (Kečanovič et al, 2006, str. 310).
Procesna dolžnost države, da izvede preiskavo, ni omejena zgolj na domnevne kršitve
državnih varnostnih organov, ampak mora le-ta sistemsko preprečevati, preiskati in
kaznovati posege v pravici iz 2. in 3. člena konvencije tudi s strani posameznikov.
Evropsko sodišče za človekove pravice je skozi svojo sodno prakso razvilo še mnoge
standarde, ki jim morajo preiskave slediti v zvezi z 2. in 3. členom konvencije. Vsaka
preiskava mora ustrezati standardom, ki bodo zagotovili učinkovitost in temeljitost pri
ugotavljanju dejstev in odgovornosti pri kršitvah. Preiskava mora biti sposobna pripeljati
do kazenske odgovornosti storilcev in v skladu s tem je Evropsko sodišče sprejelo stališče,
da odškodnina oz. civilni postopek ne zadostuje za izpolnitev procesne dolžnosti države in
enako velja v primeru, ko država prizna kršitev. Priznanje države ne odveže dolžnosti, da
primer preišče, izsledi storilce in zoper njih sproži kazenski pregon.
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Preiskava mora biti uradna, kar pomeni, da jo mora izvesti država po uradni dolžnosti.
Kadar pride do smrti osebe v času, ko je bila v policijskem postopku ali v primeru
sumljivih okoliščin, mora država začeti z uradno preiskavo in ne sme pogojevati začetka
preiskave z vložitvijo uradne pritožbe ali ovadbe s strani pokojnikove družine. Ta zahteva
se nanaša na vse faze postopka, kar pomeni, da morajo državni organi izvajati
preiskovalne ukrepe po uradni dolžnosti in od družine pokojnika ne smejo pričakovati, da
bo v zvezi s tem prevzela kakršno koli odgovornost (Kečanovič et al, 2006, str. 311-312).
Preiskava mora biti uradna in usmerjena v ugotavljanje kazenske odgovornosti, hkrati pa
mora zadostiti tudi nekaterim drugim kriterijem. Biti mora temeljita, pravočasna, do
določene mere transparentna in neodvisna. Da bo preiskava izvedena dovolj temeljito,
morajo biti izvedeni takšni ukrepi, ki bodo pripeljali do ugotovitve okoliščin, v katerih je
prišlo do incidenta, ki bodo izsledili odgovorne in jih kaznovali. Iz sodne prakse
Evropskega sodišča za človekove pravice je mogoče razbrati, da morajo preiskave
vključevati naslednje ukrepe (Kečanovič et al, 2006, str. 313):
• Ustrezna preiskava kraja, kjer naj bi prišlo do kršitve (kadar gre za uporabo
strelnega orožja je potrebno izvesti ustrezne balistične teste);
• Ustrezna »post mortem« preiskava in zdravstveni pregled poškodb, vključno s
forenzično preiskavo verjetnega vzroka poškodb;
• Zaslišanje relevantnih prič, vključno s pričami, ki so nepovezani z vpletenimi
policisti oz. državnimi uslužbenci;
• Razgovor z domnevno žrtvijo ali njenimi družinskimi člani in vpletenimi policisti oz.
državnimi uslužbenci;
• Ukrepi za izsleditev policista;
• V primerih, ko naj bi bilo ravnanje rasno motivirano, morajo biti ukrepi usmerjeni
še v preiskavo morebitnega rasističnega motiva;
Glede pravočasnosti je Evropsko sodišče sporočilo, da je le-ta nujna za ohranjanje
zaupanja javnosti v sposobnost države, da zagotavlja vladavino prava. V zvezi s
transparentnostjo je bilo zavzeto stališče, da morajo preiskava in njeni rezultati vključevati
zadostni element javnega nadzora. Prav tako mora biti omogočeno sodelovanje
domnevne žrtve ali njene družine.
Vprašanje neodvisnosti in nepristranskosti preiskave je močno povezano z njeno
učinkovitostjo. Prvi pogoj za nepristransko preiskavo je, da jo izvajajo osebe, ki niso
povezane z osebami, ki so vpletene v sporen primer. Kadar preiskavo opravljajo
preiskovalci, ki imajo iste nadrejene kot tisti, ki naj bi bili vpleteni v sporen primer, to
vzbuja dvom v nepristranskost preiskave. Na to, da preiskave v večini evropskih držav
izvaja policija, usmerja in nadzoruje pa jo državni tožilec, se je Evropsko sodišče pogosto
osredotočilo na vlogo državnega tožilca kot neodvisnega preiskovalca, ki lahko zagotovi
nepristransko izvedbo preiskave. Iz sodne prakse izhaja, da Evropsko sodišče od tožilca
pričakuje, da zagotovi izvedbo vseh potrebnih preiskovalnih ukrepov, ki morajo biti
ustrezni. Državni tožilec mora izvesti neodvisno oceno dokazov, njegova ocena pa mora
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biti sposobna določiti morebitne napake in pomanjkljivosti. Če le te opazi, mora odrediti
dodatno ali ponovno izvedbo določenih ukrepov. Ukrepe, ki so potrebni za preveritev
verodostojnosti obtožb, mora državni tožilec izvesti sam. Če se odloči, da pregon ne bo
sprožen, mora odločitev obrazložiti, iz nje pa mora biti razvidno, da je ravnal s potrebno
skrbnostjo (Kečanovič et al, 2006, str. 314-315).

11.4 UVELJAVITEV MEDNARODNIH STANDARDOV ODGOVORNOSTI
POLICIJE V SLOVENIJI
Slovenski pravni red pozna vrsto mehanizmov, ki posameznikom omogočajo zavarovanje
svojih interesov v primerih domnevnih kršitev človekovih pravic s strani policije (Kečanovič
et al, 2006, str. 316-317):
• Pritožba na policijo oz. na ministrstvo za notranje zadeve (28. člen ZPol);
• Pritožba državnemu tožilcu po ZKP (člen 148/7 ZKP);
• Vložitev kazenske ovadbe, predloga za pregon ali zasebna tožba zoper policista;
• Vložitev pobude za varstvo pravic pri varuhu človekovih pravic;
• Vložitev odškodninskega zahtevka zoper državo ali posameznega policista;
• Sprožitev upravnega spora;
• Pritožba na ustavno sodišče po izčrpanosti vseh ostalih pravnih sredstev;
• Pritožba na Evropsko sodišče za človekove pravice po izčrpanosti vseh domačih
pravnih sredstev;
Odbor Združenih narodov za preprečevanje mučenja je v svojem zadnjem poročilu izrazil
zaskrbljenost nad razmerami v Sloveniji, ki so povezane s (Kečanovič et al, 2006, str.
318):
• Kazenskim pravom, saj ta ne vsebuje posebnega kaznivega dejanja mučenja, ki
ostaja neopredeljeno;
• Zastaralnimi roki, ki so za različne oblike nehumanega in grdega ravnanja
prekratki;
• V državi ni neodvisnega sistema za preiskovanje pritožb zoper policije;
• Skrb zbujajoča so poročila, da navedbe o grdem ravnanju s strani policije niso
vedno takoj in nepristransko preiskane;
• Skrb vzbujajoče so ponavljajoče se navedbe, da policija pri odvzemih prostosti
uporablja prekomerno silo, zlasti zoper pripadnike etičnih skupin;
Leta 2005 je Odbor za človekove pravice od Slovenije zahteval, da zagotovi ustrezne
ukrepe za preprečevanje in kaznovanje vseh oblik grdega ravnanja s strani policije, vsem
pridržanim osebam mora zagotoviti pravno zastopstvo od začetka pridržanja, preiskave
navedb kršitev človekovih pravic pa morajo biti hitre, temeljite, nepristranske in
neodvisne. Slovenija je dolžna storiti vse, da se storilca takšnih dejanj kazensko preganja,
zagotoviti pa mora, da je storilec kaznovan v sorazmerju z resnostjo dejanja, ki ga je

160

storil, žrtvam pa mora omogočiti učinkovita pravna sredstva, vključno z odškodnino
(Kečanovič et al, 2006, str. 319).
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12 PREVERITEV HIPOTEZ

V doktorskem delu sem postavil tri hipoteze, rezultati katerih so predstavljeni v
nadaljevanju, in sicer:
•

V obstoječi normativni ureditvi je zagotovljeno, da se pri omejevanju osebne
svobode v policijskem pridržanju v zadostni meri upošteva načelo sorazmernosti.

Hipoteza je potrjena.
Menim, da sem z vsebino doktorskega dela potrdil postavljeno hipotezo oziroma da je v
obstoječi normativni ureditvi zagotovljeno, da se pri omejevanju osebne svobode v
policijskem postopku pridržanje v zadostni meri upošteva načelo sorazmernosti. Iz
obstoječe pravne ureditve pravice do osebne svobode in njeno varstvo in s proučevanjem
strokovne literature priznanih avtorjev menim, da je naša pravna ureditev usklajena s
tujo. S primerom sem nakazal na področje policijskega dela, kjer lahko pogosteje prihaja
do kršitev pri poseganju v človekovo pravico do osebne svobode. V sodbi Matko proti
Sloveniji je pritožnik zatrjeval, da je bilo njegovo pridržanje nezakonito, v nasprotju s 5.
členom Konvencije, glede tega določa: "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: 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 …" Evropsko sodišče za človekove pravice je
odločilo, da v zadevi Matko ni bila kršena pravica do svobode in osebne varnosti kot jo
določa 5. člen Konvencije.
•

Policisti v policijskih postopkih v zelo občutljivih in nevarnih situacijah odločajo po
načelu sorazmernosti pri uporabi posameznih prisilnih sredstev.

Hipoteza je potrjena.
Na podlagi izvedene analize uporabe prevladujočih prisilnih sredstev policije v Republiki
Sloveniji v letih 2006-2010 sem ugotovil, da so policisti vsako posamezno leto prej
navedenega obdobja venomer uporabili največkrat sredstva za vezanje in vklepanje, nato
fizično silo, palico in plinska sredstva. Na podlagi izvedene analize povzamem ugotovitev,
da so policisti pri uporabi prisilnih sredstev policije strogo upoštevali načelo postopnosti in
sorazmernosti, saj so bila v posameznih letih največkrat uporabljena sredstva za vezanje
in vklepanje ter fizična sila kot najmilejša prisilna sredstva policije. Ugotovil sem, da
policisti za dosego cilja uspešne izvedbe policijske naloge uporabljajo tista policijska
pooblastila, ki imajo najmanjše škodljive posledice, če je seveda policijsko nalogo mogoče
opraviti z več različnimi policijskimi pooblastili in upoštevajo merilo nujnosti. Tako bo npr.
ukaz imel prednost pred uporabo telesne sile. Škodljiva posledica se meri po intenzivnosti
posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. V zelo težavnih policijskih postopkih,
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ko določene policijske naloge ni mogoče opraviti z najmilejšim možnim policijskim
pooblastilom, lahko policist uporabi hujše policijsko pooblastilo. Hujše policijsko
pooblastilo smejo policisti uporabiti le, če je bila uporaba milejših policijskih pooblastil
neuspešna ali če uporaba milejših policijskih pooblastil zaradi okoliščin in razlogov za
varnost življenja, osebno varnost ali varnost premoženja ljudi ne bi bila mogoča. Policist
mora upoštevati kriterij nujnosti, da tudi hujše policijsko pooblastilo še vedno zadostuje
načelu sorazmernosti v ožjem smislu. Kriterij primernosti pa upoštevati v primerih, ko je
oseba oborožena, oddaljena, neposredno ogroža druge ljudi, uporaba fizične sile pa je
onemogočena. Situacija ex post govori o tem, da milejše policijsko pooblastilo ni bilo
uspešno uporabljeno, druga situacija ex ante govori o tem, da presoja policista, da
uporabi milejšo policijsko pooblastilo, sploh ni bila mogoča.
•

Nestrokovna policistova uporaba prisilnega sredstva
nepotrebne telesne poškodbe kršiteljev in policistov.

fizične

sile

povzroči

Hipoteza je potrjena.
Iz izvedene analize posledice uporabe posameznih prisilnih sredstev pri policistih in
kršiteljih in posledic posameznih prisilnih sredstev pri kršiteljih v letih 2006-2010 sem
ugotovil, da so policisti zaradi nestrokovnosti večkrat lažje telesno poškodovani kot
kršitelji. Zanimivo je tudi, da so v zadnjih treh letih policisti večkrat hujše poškodovani kot
kršitelji. V letih 2007 in 2009 je en kršitelj umrl zaradi uporabe strelnega orožja, ki ga je
policist zakonito in strokovno uporabil zaradi odvrnitve neposrednega protipravnega
napada, s katerim je bilo ogroženo njegovo življenje, življenje ostalih policistov in življenje
občana.
Fizična sila je osnovno prisilno sredstvo policistov, ki je opredeljeno v ZPol. Policisti pri
uporabi tega prisilnega sredstva na osebe neposredno delujejo z lastno telesno silo in
znanjem borilnih veščin ter spretnosti za izvedbo uradne naloge. Vedno ko policisti
uporabljajo to prisilno sredstvo, gre za obvladovanje upiranja osebe ali odvrnitev napada
nase, koga drugega ali objekt, ki ga varuje. Fizična sila je praviloma opredeljena kot
osnovna in najmilejša vrsta prisilnega sredstva za neposredno delovanje na ljudi.
Sestavljena je iz množice elementov, kot so: prijemi, udarci, pritiski in meti, s pomočjo
katerih policist ob uporabi lastne telesne moči obvlada upiranje osebe ali prepreči njen
napad. Gre torej za neposredno telesno soočenje upirajoče se osebe ali napadalca s
policistom. V praksi se pogosto izkaže kot grobo in nevarno tako za osebo, proti kateri je
uporabljeno, kot tudi za policista. Glede na posledice je lahko uporaba nekaterih
elementov fizične sile nevarna, zato se pogosto pojavljajo dileme, kaj je »milejše« prisilno
sredstvo.
Pri analizi ugotavljam, da lahko policisti z nestrokovno uporabo prijemov, udarcev in
metov povzročijo tudi zelo hude poškodbe, lahko celo hujše kot z uporabo palice. Poleg
tega lahko policisti zaradi nestrokovne uporabe ne dosežejo namena uporabe (ne
obvladajo kršitelja, ne preprečijo napada ...), zato morajo uporabiti »hujša« prisilna
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sredstva. Kljub temu pa morajo pri uporabi fizične sile upoštevati številne omejitve in
načela, ki jih določajo predpisi, med katerimi je strokovnost ena bistvenih. Ni dovolj, da je
uporaba zakonita, humana in sorazmerna z upiranjem, biti mora tudi strokovna.
Strokovno lahko policist uporablja fizično silo le, če obvlada samoobrambne in druge
tehnike, ki so v programih usposabljanja, in če je dobro telesno pripravljen. Telesno moč
pa uporablja strokovno takrat, ko jo uporablja sorazmerno in humano glede na okoliščine
konkretnega dogodka. S strokovnostjo je povezana tudi učinkovitost, ki je za policijo še
posebej pomembna.
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13 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI TER UPORABNOST
REZULATOV

Prispevek pričujočega doktorskega dela je, da se dajo zagotoviti pogoji za dolgoročno
varovanje človekovih pravic v policijskih postopkih ob upoštevanju in doslednem
spoštovanju temeljnih načel za uporabo policijskih pooblastil, kot so zakonitost,
strokovnost ali profesionalnost, sorazmernost, postopnost, humanost in imunost ali
izvzetost. Obravnavane vsebine imajo pomen ne le za ljudi, ki se znajdejo v policijskih
postopkih, ampak imajo izjemen pomen tudi za policiste same in integriteto njihovega
dela.
Dolžnost države, da varuje življenja svojih državljank in državljanov velja tudi v
okoliščinah, v katerih je usoda posameznika prepuščena na milost in nemilost oboroženih
državnih represivnih organov. V takšnih razmerah je po stališču Evropskega sodišča za
človekove pravice odgovornost države za posledice veliko večja kot sicer, na primer
takrat, ko pride nenadoma do oboroženega konflikta in ni časa za načrtovanje in
nadzorovanje uporabe sile s strani policije. Te ugotovitve so razvidne iz dveh sodb zoper
Slovenijo: v zadevi Rehbock in Matko. Slovenija je bila na takšno stališče ESČP
neposredno in boleče opozorjena v sodbi Rehbock, z dne 28. 11. 2000, kjer je prišlo do
hudih poškodb pritožnika (dvojni zlom čeljusti in udarnine po obrazu) pri izvedbi aretacije
policije, na katero se je policija lahko vsestransko dobro pripravila. V tej zadevi je bila
Slovenija obsojena za kršitev 3. člena EKČP (mučenje, nečloveško in ponižujoče ravnanje).
V sodbi Matko, z dne 2. 11. 2006, je sodišče razsodilo enako in posledično upoštevalo
pritožnikove vztrajne navedbe, podprte z zdravniškimi izvidi in upoštevajoč okoliščine, v
katerih je pritožnik utrpel poškodbe (podplutbe na desnem očesu in rahla obarvanost v
okolici; hematom na levi strani čela; boleč nos; 6 x 4 cm velik hematom na levi rami; dve
4-5 cm dolgi praski na levi strani prsnega koša; blaga oteklina velikosti otroške roke za
desnim ušesom; velik hematom na levem stegnu, rentgenski izvid, z dne 19. aprila 1995,
je pokazal razpoko (fisuro) na robu lasišča-zlom desne senčne kosti). Pritožniku Matku so
bile s tem početjem policije kršene pravice iz 3. člena EKČP, ko je bil grobo pretepen pri
policijski aretaciji, do katere je prišlo zato, ker ni ustavil svojega vozila na zahtevo
policistov. Policija je v obeh primerih kaznivih dejanj, osumljenih trgovine z mamili,
kriminalne združbe in prekrška prehitre vožnje, storila mnoge nerazumljive napake (slabo
načrtovanje in izvedba akcije, pomanjkljive priprave nanjo, neinformiranosti o
zdravstvenem stanju žrtve, veliko število oboroženih usposobljenih policistov glede na
povzročene telesne poškodbe posameznika, slaba usposobljenost policistov za
zdravstveno pomoč, grobo in ponižujoče ravnanje z aretiranim, prevelika uporaba fizične
sile, uporaba električnega paralizatorja), zaradi katerih je prišlo do nečloveškega in
ponižujočega ravnanja osebe v policijskem postopku.
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Odločbi sta opozorilo vsem, ki jim je do ugleda Slovenije, da je nujno storiti veliko več za
preprečitev policijskega nasilja in za učinkovit nadzor nad primeri, v katerih je izražen sum
o tem, da je do neupravičenega nasilja prišlo.
Po tej oceni policija pogosto krši svoja pooblastila, sodišča pa si ne upajo obsoditi države.
Podobno velja za odškodninske pravde, ki poleg tega še zelo dolgo trajajo. Slika, ki jo
takšna pričevanja o delovanju policije kažejo o Sloveniji in varstvu človekovih pravic in
svoboščin v njej, je vse prej kot zgledna.
Nauk Odločb v obeh primerih je v tem, da takrat, ko pride do suma policijskega nasilja,
Slovenija ne more biti na strani državne policije, ker bi tako v nasprotju z Ustavo,
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in doseženimi civilizacijskimi standardi
zanemarila svojo primarno obveznost in odgovornost na področju varstva človekovih
pravic in svoboščin, da varuje življenje in dostojanstvo svojih prebivalcev.
Nekatere določbe Evropske konvencije o človekovih pravicah, kot izhaja iz naslovnih
Odločb Ustavnega sodišča, v obravnavanih primerih imajo celo pravno moč, kakršno imajo
ustavne določbe o človekovih pravicah, in sicer na podlagi določbe petega odstavka 15.
člena Ustave, ki pravi, da nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v
pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, »ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava
ne priznava, ali da jo priznava v manjši meri«. Iz tega izhaja, da države prek svojih
predpisov in delovanja rednih in ustavnih sodišč same skrbijo za uveljavljanje EKČP.
Evropsko sodišče za človekove pravice poseže vmes samo v primeru, kadar posamezna
država ne spoštuje tiste ravni varstva človekovih pravic in svoboščin, ki je določena z
EKČP (ti. minimalni evropski standardi varstva človekovih pravic in svoboščin). Evropska
konvencija o človekovih pravicah je akt, ki se nenehno razvija in dograjuje s sodno prakso
ESČP, ki je njen nesporen varuh in gospodar.
Ustava Republike Slovenije zagotavlja v 26. členu prizadeti osebi pravico do povračila
škode zaradi protipravnega ravnanja državnega organa. Zadoščenje zaradi posega v
človekove pravice lahko uveljavlja oškodovanec v kazenskem postopku neposredno, in
sicer z vložitvijo premoženjskopravnega zahtevka. Primarno pa ima oškodovanec pravico
uveljavljati svoj odškodninski zahtevek v pravdi, in sicer povsem neodvisno od tega, ali je
bil kazenski postopek sploh uveden in kako se je končal. Veljavna zakonodaja daje
prizadeti osebi na voljo tožbo za plačilo odškodnine. O tej tožbi odloča sodišče v
pravdnem postopku po splošnih pravilih odškodninskega prava. Na tej podlagi lahko
sodišče prizadetemu dosodi odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, če so
izpolnjene predpostavke odškodninske odgovornosti.
Iz enajstih primerov sodb na ESČP, kjer so policisti kršili človekove pravice in temeljne
svoboščine ugotavljam, da čeprav so mučenje in podobne oblike nečloveškega in
ponižujočega ravnanja v celoti prepovedane, se še danes nekatere države poslužujejo
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postopkov, ki povzročajo hude fizične in duševne bolečine posamezniku. Zato so nujno
potrebne najrazličnejše inštitucije, ki znotraj pravno razpoložljivih okvirov skrbijo za
zaščito pravic ljudi, ki so postali, ali lahko postanejo predmet mučenja in nehumanega ali
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.
Republiko Slovenijo je v času med 31. januarjem in 8. februarjem 2006 obiskal Evropski
odbor za preprečevanje mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja
(v nadaljevanju CPT). Navedeni obisk v Sloveniji je bil tudi leta 1995 in 2001. Med
prejšnjimi obiski v Sloveniji je večina oseb, s katerimi se je pogovarjala delegacija in jih
je, oziroma jih je nedavno pridržala policija, navedla, da so jih obravnavali korektno, tako
med prijetjem kot med zaslišanjem. Kljub temu pa je delegacija izvedela za nekaj navedb
o telesnem grobem ravnanju s pridržanimi osebami s strani policistov, predvsem v času
prijetja, občasno pa tudi med kasnejšim zaslišanjem. V glavnem naj bi šlo pri navedenem
grobem ravnanju predvsem za klofute, brce, udarce s pestjo in s palico, tudi po
tem, ko je bila obravnavana oseba že vklenjena.
Posebej navajam primer, ko je bil med obiskom ugotovljen tudi zdravniški dokaz v zvezi z
navedbo grobega ravnanja policistov. Moški, s katerim se je delegacija pogovarjala v
zaporu v Ljubljani, je trdil, da je pred petimi dnevi med prijetjem, ki ga je opravilo devet
policistov Specialne enote, dobil več udarcev s palico po glavi. Med pregledom, ki ga je
opravil eden od zdravnikov v delegaciji, je obravnavana oseba pokazala vnetni hematom
levega očesa (rdeče barve) z periorbitalnim hematomom (rdeče vijolične barve).
Zdravniški pregled, ki so ga opravili v lokalni bolnišnici takoj po njegovem prijetju, je
ugotovil: »udarec na glavo, periorbitalno poškodbo in poškodbo ušesa«. Poleg tega je v
kartoteki te osebe tudi izjava njegovega odvetnika, iz katere sledi, da so poškodbe nastale
med prijetjem. CPT je prav tako zaskrbljen zaradi števila pritožb, ki jih je delegacija
prejela o telesnem grobem ravnanju policije z mladoletnimi priporniki. Čeprav so številni
primeri stari že nekaj let, pa je bilo navedeno grobo ravnanje (klofute, udarci, brce,
zvijanje rok pridržanih oseb) očitno običajno med začetnim spraševanjem zato, da bi
pridobili priznanje ali druge podatke. Polet tega so pridržane osebe navedle nekaj trditev o
grožnjah (vključno spolnega značaja), prekomernem psihološkem pritisku in besednih
zlorabah med zaslišanji.
CPT je bil ustanovljen na podlagi “Evropske konvencije o preprečevanju trpinčenja in
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja” (v nadaljevanju MEKPM) Sveta
Evrope, ki je vstopila v veljavo leta 1989. Temelji na 3. členu Evropske konvencije o
človekovih pravicah, ki zagotavlja, da “Nihče ne bo podvržen mučenju ali nečloveškemu ali
ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju”. Odbor ni preiskovalno telo, vendar zagotavlja
zunaj sodni mehanizem za zaščito oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, pred mučenjem in
drugimi oblikami slabega ravnanja. S tem dopolnjuje sodno delo Evropskega sodišča za
človekove pravice. V CPT sta izpostavljena dva pomembna pojma: prvi je, da se nanaša
na Evropo, in drugi, da ne gre samo za “mučenje”, ampak tudi za celo vrsto okoliščin, ki
lahko pomenijo “nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje”.
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Delegacije, postavljene s strani Odbora, obiskujejo kraje pridržanja (policijske postaje,
zapore, mladoletniške zapore, psihiatrične bolnišnice, centri za socialno delo ipd), da
ugotovijo načine ravnanja z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. Glavni namen takšnih
obiskov je varovanje pravic oseb, ki jim je bila odvzeta prostost pred mučenjem pa tudi
pred drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. Funkcija
odbora je preventivna, njegova glavna naloga pa ni kritiziranje in obsojanje evropskih
držav, policije, posameznih policistov ali državnih inštitucij, pač pa preprečevanje
nehumanega ravnanja ali mučenja še preden se le to zgodi. Prav tako mora Odbor
reagirati na pritožbe, ko je bilo nesprejemljivo in nezakonito dejanje državnih inštitucij že
storjeno. Obiski Odbora in individualni razgovori z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost
dajejo možnost ugotavljanja dejanskega stanja in problemov, saj lahko razjasnijo številne
podrobnosti in v zelo zgodnji fazi izločijo vse neresnične navedbe pritožnika. Tako lahko
prisotnost Odbora vzpostavi ozračje zaupanja in pogoje za sprotno odkrivanje in
odpravljanje nepravilnosti.
Zelo pomembno vlogo ugotavljanja in preprečevanja grobega ravnanja policistov ima tudi
varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To funkcijo od leta 2007 v Republiki
Sloveniji opravlja dr. Zdenka Čebašek – Travnik, dr.med. Le ta lahko nenajavljen vstopi v
uradne policijske prostore, uradne prostore vsakega državnega organa, organa lokalne
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil in opravi pregled prostorov za pridržanje ter drugih
prostorov, v katerih so osebe, ki jim je bila odvzeta prostost. Prav tako lahko opravi
takšen pregled v drugih zavodih, kjer je omejena svoboda gibanja in opravi razgovor z
osebami brez navzočnosti drugih. Pregled se lahko opravi brez predhodne najave, osebe
za razgovor se lahko izberejo naključno. Policija mora varuhu na njegovo zahtevo
zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti
in mu omogočiti izvedbo preiskave, pri izvedbi preiskave pa so policisti varuhu dolžni
pomagati in mu na njegovo zahtevo nuditi ustrezno pomoč.
Varuh je lahko učinkovit domači mehanizem za preprečevanje mučenja, nečloveškega in
poniževalnega ravnanja ali kaznovanja, ker deluje sprotno, prispeva k uresničitvi poročil in
ugotavlja dejansko stanje na omenjenem področju (tudi s preiskovanjem zatrjevanih
nepravilnosti). S svojimi mnenji, predlogi in priporočili lahko prispeva k izboljšanju
predpisov in prakse v zvezi z osebami, ki jim je odvzeta prostost in medtem, ko je vloga
CPT predvsem preventivna, lahko Varuh v konkretnem primeru kršitve tudi ukrepa. Prav
tako lahko Varuh obišče katero koli policijsko postajo na podlagi sprejete pobude, ki
navaja nezakonit poseg v pravice posameznika ali pa zgolj nekorektno ravnanje v času
prijetja, privedbe in pridržanja osebe, ki ji je bila odvzeta prostost. Obisk varuha se
bistveno ne razlikuje od obiska CPT, saj delovanje CPT temelji na MEKPM, podlaga za delo
Varuha pa so Zakon o varuhu človekovih pravic ter druga nacionalna določila. Pomembna
razlika v primerjavi s CPT je Varuhova stalna navzočnost, na podlagi katere lahko vsaka
policijska postaja v Sloveniji vsak dan ob katerem koli času, podnevi in ponoči pričakuje
obisk Varuha, obisk CPT pa se lahko pričakuje na vsake štiri leta ali celo več let.
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Ugotavljam, da niti EKČP kot tudi MEKPM natančno ne definirata kaj pomeni nečloveško in
ponižujoče ravnanje. Načeloma gre za milejšo prepovedano obliko posega v človekove
pravice, torej za dejanja, ki jih po intenzivnosti in krutosti ni mogoče opredeliti kot
mučenje. Glede na odločbe ESČP bi lahko med sledeča dejanja uvrstili tudi neustrezne
bivalne razmere v prostorih za pridržanje, kjer mora biti omogočena zasebnost v
sanitarnih prostorih, dostop do pitne vode, ustrezno prezračevanje, ogrevanje, dostop do
dnevne svetlobe in podobno. ESČP je v svoji praksi obravnavalo tudi uničenje
pritožnikovih domov zaradi iskanja domnevnih teroristov.
Raziskava, ki je usmerjena na področje varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v
policijskih postopkih je zaradi očitnega primanjkljaja na tem področju v preteklosti
prispevek k širšemu, kakor tudi teoretičnemu spoznavanju, predvsem pa pomeni
poglobitev in dopolnitev dosedanje literature ter razširitev poznavanja tega področja v
strokovni in širši javnosti.
Slovenska policija se vsakodnevno neposredno srečuje s pravicami in dolžnostmi
posameznikov in njihovih organizacij, s svojim delovanjem posega na občutljivo področje
svobode in zasebnosti, kar je s pravnimi normami urejeno na splošno in načelno. V
konfliktnih družbenih razmerjih je policija navadno prvi dejavnik v procesu njihovega
razreševanja, ko je potrebno tehtati med pravicami in dolžnostmi. Končno besedo pri tem
ima sodišče, toda na začetku in največkrat brez potrebnega časa za razmislek mora
ukrepati policist, da zavaruje varnost ljudi in premoženja. Policija mora biti dobro
opremljena, pa ne le z materialno-tehničnimi sredstvi, temveč tudi s pravnim znanjem, za
kar pa je potreben jasen in sistemski zakon. Prenova policijske zakonodaje bo zagotovo
pripomogla k večji operativni avtonomiji, zaščiti svobode in človekovih pravic ter
zagotavljanju varnosti.
Ministrstvo za notranje zadeve bi moralo na ustrezen način in v rednih presledkih
opozarjati policiste, da grobo ravnanje s pridržanimi osebami (bodisi telesne ali besedne
narave) ni sprejemljivo in bo predmet hudih sankcij. Policiste je potrebno tudi opozoriti,
da med izvajanjem prijetja ne bi smeli uporabljati več sile kot je to nujno potrebno. Tudi
če se obravnavana oseba upira prijetju, policist ne sme uporabiti grobe oblike fizične sile.
Poleg tega ne sme biti nikoli upravičen nadaljnji tepež potem, ko so prijete osebe že
obvladane.
Menim, da je zelo pomembno ustrezno poklicno usposabljanje policistov kot bistveni
sestavni del kakršnekoli strategije za preprečevanje grobega ravnanja. Potrebno bo učni
program usposabljanja za policijske novince povezati v teoretične tečaje o človekovih
pravicah s praktičnim usposabljanjem ravnanja v situacijah visokega tveganja (kot sta
prijetje, privedba, pridržanje, zaslišanje osumljencev). Zelo pomembno je, da bodo tudi
policisti, ki so že v službi, deležni sistematičnega obstoječega usposabljanja, ki temelji na
tem pristopu. Priporočilo CPT je, da naj slovenska policija stalno izvaja izpopolnjevanje in
usposabljanje policistov za uporabo policijskih pooblastil s praktičnim postopkom in
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samoobrambo. Odbor CPT poziva slovenske oblasti, da zagotovijo, da bodo tudi policisti,
ki so že v službi, deležni sistematičnega obstoječega usposabljanja, ki temelji na tem
pristopu.
Predlagam, da se vsebina oziroma pomen varstva osebne svobode posameznika, načela
sorazmernosti, poznavanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
pravnih sredstev uvrsti v učne programe Policijske akademije (program za prekvalifikacijo
in višja šola) v večjem obsegu kot je bilo to doslej. Še večji poudarek je potrebno
nameniti vsebinskim vprašanjem sorazmernosti v praktičnih postopkih policije med pravico
posameznika kot žrtve protipravnega dejanja na eni strani in pravico posameznika, ki je
zaradi tega istega dejanja v policijskem postopku. Vse policiste bo potrebno seznaniti s
sodbami ustavnega, vrhovnega in Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer so
policisti nezakonito, nestrokovno, grobo, nečloveško in ponižujoče ravnali z osebo.
Policiste bo potrebno v izobraževalnem procesu in pozneje ob rednem delu na policijskih
enotah čim bolj usposobiti za praktično uporabo policijskih pooblastil in prisilnih sredstev s
katerimi dnevno posegajo v osebno svobodo posameznika. Na izpopolnjevanju se bodo
seznanili z najpogostejšimi napakami, ki se pojavljajo. Zavedali se bodo prekoračitve
pooblastil, do katerih lahko pride zaradi malomarnosti ali naklepa prekomerne uporabe
sile policista. Za policiste ni dovolj, da poznajo pogoje za uporabo policijskih pooblastil in
odgovornosti, ki so jim dovoljene po zakonu, razumeti morajo tudi njihove morebitne
škodljive posledice.
Poleg tega poudarjam, da znanost in stroka še ne poznata tehnik za obvladovanje nasilnih
oseb brez tveganja za nastanek telesnih poškodb. Zaradi specifičnosti nalog, ki jih
opravljajo policisti, vedno obstaja možnost, da pri izvajanju policijskih pooblastil v
posameznih primerih pride do neupravičenega ali prekomernega posega v človekove
pravice in temeljne svoboščine. Še posebej so zahtevni in občutljivi postopki pri uporabi
prisilnih sredstev, pri katerih morajo policisti zaradi varovanja človekovih pravic tretjih
oseb odločitve večinoma sprejemati v trenutku, brez možnosti odlašanja in temeljite
presoje.
Glede na vsa navedena dejstva in okoliščine bi policisti v prihodnosti lahko zmanjšali
nastanek telesnih poškodb oseb v policijskih postopkih, kakor tudi samih policistov in s
tem zmanjšali zdajšnje nastale posledice.
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14 ZAKLJUČEK

Ob zaključku doktorskega dela so predstavljena pomembnejša spoznanja in ugotovitve, ki
izhajajo iz vsebinskega dela.
Zaradi narave dela policisti dnevno posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine,
zato je nadvse pomembno, da so le-te spoštovane. Izvajanje policijskih pooblastil ne sme
temeljiti na nezakonitem, nestrokovnem, nedostojnem, nehumanem, diskriminatornem ali
samovoljnem ravnanju, temveč le na zakonskih določbah. Zato je pomembno, da policisti
poznajo svoja pooblastila, da jih razumejo in se zavedajo pomena njihove nezakonite
uporabe, saj spoštovanje pravic drugih vsebuje tudi odgovornost za lastna dejanja. Če
človekove pravice spoštujejo in jih upoštevajo pri izvajanju nalog, do nedostojnosti,
nehumanosti, diskriminacije (ta je pogosto povezana z drugimi kršitvami človekovih
pravic) ne more priti. Primarno varstvo človekovih pravic je kot eno od najvišjih
vrednostnih meril človečnosti temeljna naloga policije, ki jo zagotavljajo z izvajanjem
pravnega reda. Od nje se ne zahteva samo, da jih spoštuje, temveč da jih aktivno varuje.
Opravljanje nalog policije vključuje tudi ustrezno komunikacijo in spoštljiv odnos do
občanov. Z načinom obnašanja človek veliko pove o samem sebi, pa tudi o poklicu, ki ga
opravlja, policisti pa so zagotovo najbolj vidni del oblasti. Komunikacija je namreč
ključnega pomena za kakovostne odnose z drugimi na vseh področjih življenja. Še posebej
pa je komunikacija pomembna pri odnosih in postopkih z občani, kjer policist poleg sebe
predstavlja tudi ustanovo, v kateri je zaposlen, posredno pa tudi državo. Naj izpostavimo,
da prijaznost policista ne zmanjšuje njegove avtoritete in možnosti za kakovostno
opravljanje nalog, ravno nasprotno, zaradi ustrezne komunikacije bo uspeh izvedenega
postopka oziroma naloge zagotovo večji.
Ustava Republike Slovenije v 19. členu opredeljuje temeljna jamstva osebne
svobode. Kar zadeva policijsko pridržanje, je pomembno poudariti, da ustava varuje
osebno svobodo posameznika v 19. in 32. členu. Iz teh ustavnih določb izhaja, da
osebne svobode nikomur ni mogoče odvzeti, lahko je le začasno omejena z
odvzemom prostosti (primarni poseg oziroma omejitev) ali omejitvijo gibanja
(sekundarni poseg ali omejitev), vendar samo v primerih in postopku, ki mora biti
določen v zakonu. Ustava ob splošnih ustavnih načelih in ustavnih določbah
predvideva načine omejevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, hkrati pa
določa razloge, ki jih mora imeti organ, ki posega v take pravice. To pomeni, da
morajo policisti ob vsakem odvzemu prostosti upoštevati ustavno načelo zakonitosti,
strokovnosti, sorazmernosti, humanosti, posamezniku pa ob tem zagotoviti vsa
procesna jamstva, ki jih predvideva ustava. Policisti morajo pri poseganju v osebno
svobodo posameznika izbrati tiste ukrepe, ki v najmanjši možni meri prizadenejo
posameznika, torej najmilejše ukrepe, ki pa so kljub temu učinkoviti. Pravice
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posameznika se sme omejiti le v obsegu, ki je neizogibno potreben za zavarovanje
javne koristi.
Ustavna zahteva sorazmernosti je toliko bolj poudarjena, kolikor pomembnejša je
varovana dobrina. Omejitve človekovih pravic na podlagi 15. člena ustave in po
stališču Ustavnega sodišča so dopustne le, če so med drugim v skladu z načelom
sorazmernosti, kar pomeni izpolnitev treh pogojev za dopustnost takih omejitev ali
posegov (nujnost, primernost in sorazmernost v ožjem smislu). V skladu s tem
smejo policisti uporabljati le tista pooblastila in prisilna sredstva, ki so z zakonom
določena in so v konkretnem primeru nujna, neogibno potrebna in primerna za
izvršitev konkretne naloge. Sorazmernost je potrebno tehtati z vidika pomembnosti
s policijskim posegom v primerjavi s pravico, ki jo je treba zavarovati in odmeriti
nujnost posega sorazmerno s težo prizadetih posledic. Policist sme uporabiti le tisto
pooblastilo in prisilno sredstvo, ki v skladu z zakonom in z najmanjšimi možnimi
posledicami zadostuje za preprečitev oziroma odvrnitev nevarnosti, ki grozi.
Pooblastilo uporabi samo toliko, kolikor je nujno potrebno za zakonit namen in cilj
policijske naloge. Končni cilj in namen zakona sta praviloma varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter red in mir v demokratični skupnosti.
Demokratična država se ne more zavzemati le za upoštevanje pravnega varstva storilcev
kaznivih dejanj ali prekrškov. Objektivno je potrebno presoditi, v kolikšni meri je država
sposobna zagotoviti varnost in urejeno ter svobodno življenje svojim državljanom na
splošno. Tu igra policija pomembno vlogo s svojim zakonitim in strokovnim delom.
Ključna dilema pri iskanju prave mere omejevanja moči državne prisile se skriva v
vprašanju »Svoboda ali varnost?« oziroma koliko svobode za varnost. Enega brez
drugega ne moremo doseči in oba pojma sta življenjsko soodvisna.
Postavlja se vprašanje, kakšna naj bo vsebina zakonske norme, ki bo opredeljevala
pooblastila in prisilna sredstva policije. Dejstvo je, da ne sme biti preohlapna in
dopuščati samovoljnega ravnanja policistov. Prav tako ne more predvideti vseh
morebitnih položajev. Zato je natančnejše razčlenjevanje in predpisovanje načina
izvedbe določeno v podzakonskih aktih, ki že upoštevajo določena teoretična in
praktična izhodišča stroke.
Pri presoji zakonodaje, ki ureja področje policijskih pooblastil in prisilnih sredstev
policije, ugotavljam, da so bili posamezni zakoni večkrat predmet sprememb.
Takšno početje države ni dobro za policiste, ker se morajo ob vsaki novi spremembi
zakonodaje privaditi na drugačne postopke in so v policijskih postopkih zaradi tega
neodločni in nestrokovni. Velikokrat je nova zakonodaja napisana dvomljivo in
nedorečeno, kar pri policistih povzroča strah in težavo, saj pri posegih v osebno
svobodo posameznika ne ukrepajo, ker se bojijo posledic. Zaradi nepoznavanja
zakonodaje, ki je za policista zelo obširna, prihaja do pogostih kršitev človekovih
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pravic in temeljnih svoboščin. V bodoče bo potrebno na področju zakonodaje, ki
govori o omejevanja osebne svobode, poenostaviti policijske postopke, da bodo
policisti brez kakršnihkoli dvoumnih pomislekov izvajali policijska pooblastila in
prisilna sredstva zakonito, strokovno in dostojno. V prihodnje bo potrebno
kandidata za policista v procesu izobraževanja najprej dalj časa izobraževati, saj se
bo le tako naučil prisilna sredstva praktično uporabiti zakonito, strokovno, humano
in dostojno ter bo s tem zmanjšal nevarnost poškodbe osebe, zoper katero bo
izvajal prisilno sredstvo, kakor tudi poškodbo druge osebe in samega sebe.
Za konec misel: "Danes, ko je svetovna skupnost pred zahtevnimi varnostnimi izzivi,
svoboda pa zaradi tega na posebej hudih preizkušnjah, je nastopil čas, ko bi bilo
treba lekcije o človekovih pravicah vedno znova ponavljati, da se ponovno zasidrajo
v pregretih glavah ljudi." Ta misel je lahko nasvet vsem nam.
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PRILOGE

Priloga 1: Vprašanja, ki so bila uporabljena pri metodi intervjuja.

1. Katera policijska pooblastila uporabljajo policisti pri svojem delu?
Welche Befugnisse/Ermächtigungen werden bei der Arbeit von der Polizei angewendet?
Melyik rendőrségi kényszerítő ezközöket használják a rendőrök szolgálataik teljesítése
közben?
2. Katere vrste prisilnih sredstev uporablja policist pri svojem delu (od
najmilejšega do najhujšega)?
Welche Zwangsmittel werden von Polizisten angewendet? (vom mildesten bis zum
schwersten?)
Mely kényszerítő ezközöket használhat a rendőr szolgálatteljesítés közben? (a
legenyhébbtől a legszígorúbbig)
3. Katera so temeljna načela za uporabo prisilnih sredstev policije?
Auf welchen Grundprinzipien berührt die Anwendung der Zwangsmittel?
Melyek az alapelvek a rendőrök által használt kényszerítő ezközök foganatosításakor?
4. V katerih zakonih in podzakonskih predpisih so predpisana prisilna sredstva
policije?
In
welchen
Gesetzen,
Durchführungsvorschriften
sind
die
Zwangsmittel
vorgeschrieben/festgelegt?
Mely törvényekben illetve szabályzatokban vannak előírva a rendőrség által használható
kényszerítő ezközök?
5. Kako poteka pritožbeni postopek zoper policista, ki je prekoračil policijska
pooblastila?
Wie verläuft das Verfahren gegen einen Polizisten, der die Befugnisse überschritten hat?
(… wenn sich jemand beschwert?)
Miként folyik az eljárás a rendőrrel szemben az esetben, ha az intézkedés közben túllépi a
jogszabályban meghatározottakat és a rendöri intézkedéssel szemben panasszal élnek?
6. Ali ima policist zagotovljeno pravno pomoč v primeru pritožbe državljana,
ki je utemeljena ali neutemeljena?
Wird dem Polizisten eine Rechtshilfe gewährleistet (gesetzlich abgesichert) im Fall, dass
sich ein Bürger beschwert (mit Begründung oder ohne B)?
Bíztosítva van e az eljáró rendőr jogi védelme az esetben, ha ellene az állampolgár
panasszal él, legyen az alptalan vagy alapozott?
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7. Katere oblike pravnega varstva kršitve človekovih pravic ima občan,
državljan (sodno, ustavno, varuh človekovih pravic, mednarodno varstvo)?
Welche Möglichkeiten des Rechtsschutzes hat ein Bürger wenn gegen seine Rechte bzw.
Menschenrechte verstoßen wird (vor Gericht, *Gerichtsschutz* Verfassungss*
Ombudsmann, internationalen Schutz)?
Melyek azok a jogsegélybíztosítási formák, amelyekkel az állampolgárnak bíztosítva
vannak emberjogi jogai? (jogi, alkotmányi, emberijogi bíztos, nemzetközi védelem)
8. Ali je bila vaša država kdaj obsojena pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice zaradi nečloveškega in ponižujočega ravnanja policije?
Ist Ihr Land vor dem europäischen Gericht für Menschenrechte schon mal verurteilt
gewesen, weil die Polizei unmenschlich, demütigend /menschenunwürdig gehandelt
hätte?
Született e ítélet az ön országa ellen az Európai emberijogi bíróság előtt, embertelen és
megalázó rendőrségi eljárás miatt ?
9. Ali so policisti dovolj usposobljeni za izvajanje policijskih pooblastil?
Sind die Polizisten ausreichend/genug befähigt um die Befugnisse durchzuführen?
Eléggé képzettek e a rendőrök a redőrségi intézkedések végzéséhez?
10. Ali policisti poznajo ustavno in mednarodno varovane človekove pravice?
Sind die Polizisten mit den Menschenrechten vertraut, die durch Verfassung und
international geschützt sind?
Ismerik e a rendőrök az alkotmányilag és nemzetközileg bíztosított emberi jogokat?
11. Kaj bi lahko po vašem več naredili, da do kršitev človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ne bi prišlo?
Was könnte man Ihrer Meinung nach noch tun, damit es keine Verstöße gegen
Menschenrechte und Grundfreiheiten gäbe?
Ön szerint mit lehetne még tenni az érdekben, hogy ne kerülhessen sor emberijogi jogok
és alap személyi szabadságok megsértésére?
12. Na katerih področjih dela policije prihaja najpogosteje do kršitev
človekovih pravic in temeljnih svoboščin?
In welchen Bereichen der Polizeiarbeit gibt es die meisten verstöße gegen die
Menschenrechte und Grundfreiheiten?
Melyek azok a rendőrségi munkakörök, ahol a legyakoribban kerül sor emberijogi jogok és
alap személyi szabadságok megsértésére?
13. Na kakšen način bi lahko zagotovili pogoje za dolgoročno varovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v policijskih postopkih?
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Auf welche Art und Weise könnte man die Voraussetzungen gewährleisten, damit die
Menschenrechte und Grundfreiheiten in polizeilichen Verfahren langfristig geschützt
wären?
Milyen módon bíztosíthatnák az emberijogi jogok és alap személyi szabadság hosszútávu
védelmét a rendőri intézkedések közben?
14. V katerih pravnih aktih je pri vas urejena pravna ureditev osebne svobode
(ustava, zakoni)?
In welchen Rechtsakten ist bei Ihnen die Rechtsgrundlage der Freiheit geregelt
(Verfassung, Gesetze)?
Mely rendszabályokban vannak jogilag rendezve a személyi szabadságok (alkotmány,
törvények)?
15. Kako je urejena pravna ureditev uporabe fizične sile v policiji?
Wie ist die Rechtsgrundlage hinsichtlich der Zwangsanwendung geregelt?
Jogilag mely módon rendezett a fizikai kényszerítő ezközök használata a rendőrség
keretén belül?
16. Kake vrste policijskih postopkov poznate?
Welche Verfahren gibt es bei der Polizei?
Milyen rendörségi intézkedési módszereket ismer?
17. Kako poteka vadba samoobrambe policista skozi leto?
Wie verläuft das Trainieren (Üben) der Selbstverteidigung eines Polizisten durch das Jahr?
Miként folyik a rendörök önvédelmi kiképzése éves viszonlylatban?
18. Kako se policisti usposabljajo tekom leta s področja policijskih pooblastil,
prisilnih sredstev, komunikacije, varstva človekovih pravic?
Wie bildet sich ein Polizist durch das Jahr fort im Bereichen: Polizeibefugnisse,
Anwendung der Zwangsmittel, Kommunikation, Schutz der Menschenrechte?
Miként folyik a rendőrök évi képzése a rendőrségi jogszabályok, kényszerítő ezközök,
kommunikáció, emberi jogok bíztosítása terén?
19. Kako in kje se pri vas policisti strokovno usposabljajo?
Wie und wo nehmen die Fortbildungen bei Ihnen statt (… bilden sich die Polizisten bei
Ihnen aus)?
Hol és miként folyik önöknél a rendőrök képzése?
20. Kako dolgo in kje traja izobraževanje za poklic policista?
Wo und wie lange dauert die Ausbildung um den Beruf eines Polizisten zu erwerben?
Hol folyik és mennyi ideig tart a rendőri szakmai képzés?
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21. Katero stopnjo izobrazbe pridobijo kandidati za policista po končanem
izobraževanju?
Welchen Bildungsgrad erhält ein (Polizei) Anwärter nach der abgeschlossenen
Ausbildung?
Milyen iskolai végzettségi fokozatot kap a rendőrtanonc sikeres vizsgatétel után?
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