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POVZETEK
Vojna na območju nekdanje Jugoslavije je pripeljala do nastanka ad hoc mednarodnega
sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, kateremu je temeljni namen
sankcioniranje kršitev humanitarnega prava, z namenom pokazati, da se tovrstni zločini
kaznujejo, ne glede na položaj kršiteljev. Sodišče je pri tem odprlo 161 primerov, storjene
zločine pa razvrstila v štiri kategorije, v katere je uvrstila različna kazniva dejanja.
Mnoge pravne interpretacije človekovega dostojanstva se med seboj razlikujejo. Nekateri
pojem uvrščajo v senco človekovih pravic, drugi ga imajo za sinonim človekovih pravic,
medtem ko nekaterim predstavlja temelj obstoja človekovih pravic. Splošno gledano pa je
dostojanstvo postalo interpretativno načelo, kako pomagati pri razlagi kataloga človekovih
pravic. Vsekakor pa pravica do osebnega dostojanstva vsakemu človeku daje vrednost, ki
mu pripada kot človeku in s čemer se loči od živali.
Ker se v večini dosedanjih raziskav, diplomskih ter magistrskih nalog in sodnih praksah
pojavljajo kršitve človekovih pravic, genocida ter kršitev vojnega in humanitarnega prava,
sem z željo preučitve ne tako obleganega področja analiziral pojem človekovega
dostojanstva, dogajanje in vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije in lastne
rezultate primerjal s sodno prakso mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju
nekdanje Jugoslavije. Pri tem sem s ciljem dokazovanja kršitev z metodami klasifikacije,
kompilacije in diskripcije preveril mednarodno-pravno varstvo človekovega dostojanstva
ter neposredne kršitve le tega v času vojne na območju nekdanje Jugoslavije.
Ključne besede: človekovo dostojanstvo, mednarodno sodišče za vojne zločine na
območju nekdanje Jugoslavije, vojni zločini, človekove pravice, kršitve
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SUMMARY
INFRINGEMENT OF HUMAN DIGNITY DURING THE WAR IN
FORMER YUGOSLAVIA
War on the region of ex Yugoslavia led to the creation of ad hoc international criminal
tribunal for the former Yugoslavia who have fundamental purpose of santcioning
violations of humanitarian law, to show that such crimes are punishable irrespective of the
position of offenders. Tribunal has opened 161 cases and commited crimes classified into
four categories. In those four categories it has ranked various criminal acts.
Many legal interpretations of human dignity are different to each other. Some of them
classify concept in the shadow of human rights, others have concept as synonymous to
human rights, and for some concept represents foundation of the existence of human
rights. Generally speaking, dignity became interpretative principle of how to assist in the
interpretation of a catalog of human rights. In any case, the right to personal dignity of
every human being gives value to him as a man and which separete him from the animal.
As in most previous studies, dissertations and judicial practices occurring violations of
human rights, genocide and violations of war and humanitarian law, my goal is to analyze
not so besieged concept of human dignity, events and war crimes in the former
Yugoslavia and compare own results to the judicial practices of International Criminal
tribunal for the former Yugoslavia. In doing so, I have an aim to prove infringement and
with the methods of classification, compilation and discription verified international-legal
protection of human dignity and direct violations of it during the war in the former
Yugoslavia.
Key words: human dignity, international criminal tribunal for the former Yugoslavia, war
crimes, human rights, infringement
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UVOD

Pesnik Abullaha Sidrana je izjavil: »Brez Srbov ne bi mogel dihati; brez Hrvatov ne bi mogel
pisati; in če bi bil to, kar sem, bi ne mogel živeti z njimi.« (Pirjevec, 2003, str. 138)
Vojna na območju nekdanje Jugoslavije je kraj in čas največjih vojnih zločinov v Evropi po
drugi svetovni vojni. Odcepitve, etnične raznolikosti, nacionalizem in ideje določenih vodilnih
državnih ljudi so pripeljale do vojne, kjer so želje po odcepitvah in večanju želenih območij
držav prešle v okrutna dejanja mučenj, posilstev, nečloveškega ravnanja, ki so močno
posegle v človekove pravice ter omajale sleherno človekovo dostojanstvo. Rezultat
nekajletne vojne je bilo razčlovečenje velikega števila ljudi, genocid ter ustanovitev
mednarodnega sodišča, zasnovanega za sodno preganjanje vseh kršitev, storjenih na
območju nekdanje Jugoslavije.
Dostojanstvo ima kot pojem ogromno pomenov, zato je opredeljen kot koncept. Gre za izraz,
ki se ga večkrat uporablja v okviru človekovih pravic, ali v okviru temelja, ki ga pridobi
človeško bitje z rojstvom. Pojem je opredeljen v mnogih pravnih virih, vendar je manj
pojasnjena vsebina koncepta. Tako je potrebno dostojanstvo preučiti, definirati ter ga vedno
prilagoditi področju, kjer ga želiš ohraniti, spoštovati ter zaščititi.
Dostojanstvo v enem pogledu pomeni ugled in spoštovanje človeka, medtem ko je po drugi
strani nekaj samoumevnega, kar je človeku dodeljeno zgolj zaradi pripadnosti živim bitjem.
Pri oblikovanju pojma in načela je bistvenega pomena potrjevanje vrednosti vsakega človeka
kot takega in sprejemanje etičnega in pravnega načela v svetovnem merilu, saj zajetje in
celotna opredelitev pojma zaradi razsežnosti nikoli ne bo mogoča.
Pri izdelavi magistrskega dela in želenem doprinosu k znanosti sem postavil sledeči hipotezi:
Hipoteza 1: Mednarodno-pravna ureditev varovanja človekovega dostojanstva ni
vplivala na obseg kršitev človekovega dostojanstva v času vojne na območju
nekdanje Jugoslavije.
Hipoteza 2: Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje
Jugoslavije ni neposredno ugotavljalo kršitev človekovega dostojanstva.
S prvo hipotezo želim dokazati, da so bile v času vojne na območju nekdanje Jugoslavije
opravljene mnoge kršitve človekovega dostojanstva, pri čemer mednarodno-pravno
varovanje dostojanstva na obseg kršitev ni imelo vpliva. S tem bo hipoteza dala odgovor, ali
bi bil obseg kršitev enak, če mednarodno-pravne ureditve ne bi bilo. Lastna predpostavljanja
kažejo na to, da so bile kršitve človekovega dostojanstva v sodbah MKSJ, zaradi težje
opredelitve pojma dostojanstva, večkrat posredno izražene skozi kršitve človekovih pravic.
Preučitev bo dala odgovor na drugo postavljeno hipotezo.
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Glavni cilj magistrskega dela je opredeliti pojem dostojanstva ter raziskati in analizirati
kršenje le tega v času vojne na območju nekdanje Jugoslavije, ki je potekala med leti 1992
in 1995. Za prispevek k znanosti in stroki bom analiziral dosedanje študije kršenja
človekovega dostojanstva ter sodno prakso MKSJ, ter skladno z namenom raziskave zbrano
literaturo povezal in primerjal z dejanskim stanjem kršitev, ki so nastale v času vojne.
Bistvena je poglobljena analiza pojma in pravnih podlag, namenjenih varovanju človekovega
dostojanstva ter primerjava le te s sodbami MKSJ. Ker večina sodb vsebuje kršitve določenih
pravic in redkeje poseg in kršitev človekovega dostojanstva, bo delo predvsem skozi
preučitev pojma dostojanstva in raziskavo dejanskega dogajanja v času vojne dalo odgovor,
zakaj je temu tako in se tako približalo temeljnemu cilju dela.
Preučitev pojma dostojanstva in njegovo pravno varstvo bo potekalo skozi analize
mednarodnih aktov, ki varujejo človekovo dostojanstvo, predvsem pa bo izhajala iz temeljnih
aktov kot sta Splošna deklaracija človekovih pravic in Evropska konvencija o varstvu
človekovih pravic, ter ostalih konvencij in mednarodnih paktov, ki so pripomogli k
močnejšemu in širšemu varstvu človekovega dostojanstva. Pri preučitvi in analizi bo
bistvenega pomena sodna praksa MKSJ ter analiza vseh obravnavanih primerov zaradi vojnih
zločinov, storjenih na območju nekdanje Jugoslavije med leti 1992 in 1995.
Cilj dela je preko materialne in procesne analize aktov, vključujoč vse sodbe MKSJ, analizirati
kršenje človekovega dostojanstva v času vojne na območju nekdanje Jugoslavije. Z zajemom
raziskave pojma človekovega dostojanstva bo cilj analiza konkretnih kršitev človekovega
dostojanstva v času vojne in primerjava rezultatov z vsebinskim delom sodne prakse MKSJ.
Dosedanje raziskave vsebujejo ter ponujajo obsežno literaturo s področja človekovih pravic,
genocida, kršenja mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, medtem ko je literature o
kršitvah človekovega dostojanstva manj. Mnoga dela raziskujejo ter podajajo odgovore na
vprašanja vojnega dogajanja na območju Jugoslavije. Pri tem so najštevilčnejše teme
genocid, posilstva ter kršenje človekovih pravic zoper ženske ali kršitev človekovih pravic, ki
zajema kršitve širšega spektra pravic. Raziskave pa zgolj redko vsebujejo kršenje
človekovega dostojanstva.
V raziskavi Human Rights Watch, primer Blaškić, vsebuje obtožbe nečloveškega ravnanja. Pri
tem raziskovalci navajajo, da je le to namerno dejanje ali dopustitev, ki ni slučajna, ni
naključna ter vključuje mentalno izživljanje, omogoča psihično trpljenje ter predstavlja resen
napad na človekovo dostojanstvo (vendar zgolj resen napad in ne avtomatične kršitve).
Ravno tako lahko napad na človekovo dostojanstvo predstavljajo uporaba zapornikov kot
»človeški ščit«, prisilno delo, kruto ravnanje in pogoji pridržanj v zaporniških taborih. Za
napad na osebno dostojanstvo se je v primeru Kunarac, Kovać and Vukovič definiralo, da sta
za napad potrebni dve predpostavki. Prvič mora oseba namerno storiti ali sodelovati pri
dejanju ali dopustitvi dejanja, ki povzroča resno ponižanje, degradacijo ali drugačen resen
napad na človekovo dostojanstvo, ter drugič mora pri tem vedeti, da ima lahko tovrstno
dejanje tako posledico. Iz raziskave lahko vidimo, da se marsikatera kršitev lahko šteje pod
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kršenje človekovega dostojanstva, vendar morajo biti pri tem izpolnjeni določeni pogoji.
(Human Rights Watch, 2006, str. 102- 105)
V prvem teoretičnem delu bom največkrat uporabil metodo klasifikacije, s katero bom preko
pravnih virov in dosedanjih raziskav definiral bistvene pojme. Z metodo kompilacije in
diskripcije bom povzel stališča ter ugotovitve drugih avtorjev ter sodb MKSJ, s komparativno
metodo pa bom primerjal sekundarne pravne vire ter predhodne raziskave, ter s pomočjo
prejetih informacij in metodo posploševanja zapisal sklepe, ki se bodo vsebinsko vključevali v
tematiko magistrskega dela.
V aplikativnem delu bo poleg preverjanja hipotez tudi pojasnilo prispevka magistrskega dela
k znanosti in stroki ter zaključek. V ta namen bodo uporabljene metoda opisovanja,
induktivno- deduktivna metoda, s katero bom iz posameznega primera sklepal v splošno
raziskavo in obratno, ter analitično-sintetična metoda, kjer bo celota razčlenjena v manjše
sistematične dele ter v obratni smeri manjši splošni pojmi sestavljeni v celoto.
Magistrsko delo bo razdeljeno v pet osnovnih poglavij:
-

-

-

-

Prvo poglavje je namenjeno predmetu raziskave. V njem bosta poleg kratke
predstavitve teme naloge predstavljeni postavljeni hipotezi ter namen in cilji
raziskovalne dela. Ob tem bodo predstavljene metode, uporabljene pri izdelavi
magistrskega dela.
Drugo poglavje predstavlja temeljni pojem dostojanstva, njegov zgodovinski razvoj,
oblike in njegovo pravno varstvo.
Tretje poglavje zajema dogajanje na območju nekdanje Jugoslavije, vojna žarišča,
zaključek vojne ter ustanovitev MKSJ.
Četrto poglavje predstavlja zločine v času vojne na območju nekdanje Jugoslavije,
specifičnosti in območja najobsežnejšega dogajanja, primere kršitev osebnega
dostojanstva ter sodno prakso MKSJ.
V petem poglavju so predstavljeni rezultati raziskave v katero so vključene ocene in
povzetek stanj, preveritev postavljenih hipotez ter doprinos magistrskega dela
znanosti.
Šesto poglavje vključuje zaključek, z vsemi ugotovitvami predhodnih poglavij.
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2 ČLOVEKOVO DOSTOJANSTVO
Človekovo dostojanstvo je v določenih slovarjih definirano kot lastnost oz. stanje, ko se
čutimo vredne, spoštovane oz. cenjene. S tega stališča človekovo dostojanstvo pomeni
stanje, kako človek gleda nase ter kako drugi ravnajo z njim. Je splošno rabljen izraz, ki se
ga ob navedbi v isti sapi povezuje s temeljnimi človekovimi pravicami, kot da brez človekovih
pravic ne bi obstajalo oz. nima osnove. V osnovi sta pojma celo tako povezana, prepletena in
nerazdružljiva, da ju tako politiki kot filozofi težko posamično definirajo ter ju interpretirajo
kot enakovredna, zamenljiva ali vsaj koekstenzivna (bitja, ki premorejo dostojanstvo, so tudi
nosilci človekovih pravic) pojma. Je torej človekovo dostojanstvo povezano s človekovimi
pravicami in ali je v primeru povezave le ta naključna ali nujna ter ali je možno človekovo
dostojanstvo brez človekovih pravic in obratno? V teoriji gre za povezavo na različne načine,
ki pa se v praksi lažje predpostavi kot dokazuje.
Pojem človekovega dostojanstva ima ogromno pomenov, zato se ga opredeljuje kot koncept
oz. kot empirično izkušnjo. Pri analizi pojma se uporabljajo različni viri, literatura ter analize
primerov, na katere lahko opremo primer. Gre za izraz, ki se uporablja v okviru človekovih
pravic, kot temelj živega bitja, katerega pridobi z rojstvom ter osrednje načelo kodeksov
etike. O dostojanstvu in varstvu dostojanstva govori mnogo pravnih virov, je splošno rabljen
izraz, ki se uporablja na mnogih področjih, manj pojasnjena pa je vsebina koncepta. Tako je
dostojanstvo na vsakem področju potrebno preučiti, definirati in dodelati ter ga prilagoditi
področju, ki mu omogoči ohranjanje in spoštovanje. V večini primerov nam najbližjo oceno
ter osnovo predstavljajo primeri v praksi. (Šmitek, 2006, str. 23)
Angleški izraz za človekovo dostojanstvo sestoji iz temeljnega dela »človek« in samostalnika
»dostojanstvo«. Dostojanstvo pri tem izvira iz latinske besede decus, kar predstavlja slavo,
čast, razliko, oblika pa se je obdržala preko angleškega deležnika »decent«. Dostojanstvo pri
tem v splošnem pogledu predstavlja ugled in upravičenost do spoštovanja osebe ter status
človeškega bitja, ki ga pridobi skozi navedeni status: odličnost ter neprimerljiva vrednost.
Fraza »dignitas« se je prenesla tudi na grško ozemlje, kjer je ravno tako dobilo status prvega
načela. Pojem se dojema kot nekaj, kar se samo pridobi in nalaga, kot nekaj samoumevnega
in tudi če se sklicuje na nekaj drugega, dano s strani druge osebe ali pa zgolj garantira za
svoj status, se razume da se samouveljavlja, saj je z zakonom dan. (Lebech, 2015, str.1)
Vrednost se največkrat izkazuje preko občutkov in v mnogo primerih vpliva na nas zelo
osebno. Pri tem je potrebno poudariti, da imajo vrednost vsi ljudje in da je to najdražji del
konstitutivne osebne identitete. Ideja človekovega dostojanstva konceptualizira ali sprejema
priznanje, pri čemer je načelo človekovega dostojanstva potrditev, da obstaja povezanost in
cenjenje med vsemi živimi bitji. Pri oblikovanju načela je bistveno, da ta potrjuje vrednost
vsakega človeškega bitja ali človeka kot takega. Pri tem je pomembno, da se v svetovnem
merilu sprejme kot osnovno etično in pravno načelo, saj se bo z njegovim črpanjem ustvarila
univerzalna dinamika priznavanja. Tako je v interesu vseh, da se jih spoštuje kot nosilce
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človekovega dostojanstva, to se pravi, da imajo najvišjo vrednost zaradi neodtujljivosti
človeštva. (Lebech, 2015, str. 1)
Dostojanstvo naj bi bila vrednost ter osebnost posameznika, ki je najbolj izrazita v
medsebojnih odnosih. Je del osebnosti, ki se je oseba ne zaveda in dobi zavedno obliko v
odnosu do drugih ljudi. Ne glede na mišljenje in ocenjevanje posameznika o lastnem
dostojanstvu je na koncu razsodnik družba, katera poda oceno ter razsodbo socialnega
priznanja. Dostojanstvo tako izvira iz človeka samega in se oblikuje skladno z življenjskimi
obdobji, skozi katere oseba prehaja in se povezuje s samospoštovanjem in
samoocenjevanjem. Ravno to predstavlja temelj, ki je oblikoval mejo med ljudmi in živalmi in
izraža osnovno lastnost človečnosti, izraženo v 1. členu SDČP - vsi ljudje so rojeni svobodni
ter jim pripadajo enaka dostojanstva in pravice.
Človekovo dostojanstvo kot temeljna vrednota človeškega bitja predstavlja skupni okvir
obravnave pojma, vendar je jasno, da vsaka obravnava leži ali je pogojena z različnimi
značilnostmi človeške stvarnosti: človeško naravo; povezavo z bogom; raznolikostjo razuma;
priznanjem v družbi. To je zaradi vseh štirih konceptov, ki jih Lebech zavzema in s katero
vsak koncept razume človeka in stvari, ki vplivajo nanj drugače. Človeška bitja živijo skozi te
aspekte, ki karakterizirajo bistvo obstoja. In v tej točki se vsi okvirji prepletajo, saj jim je
skupno strinjanje, da se človekovo dostojanstvo nanaša na človeško bitjo kot tako, četudi so
vsi ostali pogledi na razlago tega povsem drugačni. (Lebech, 2015, str. 10)
Šmitek je v razjasnitvi pojma uporabila različne slovarje. Tako slovar slovenskega knjižnega
jezika dostojanstvo opredeljuje kot ponos, čast, kot dostojanstvo osebnosti ali kot
dostojanstveno vedenje. Precej širše razlage pojma vsebujejo angleški slovarji, pri čemer
Collins Cobuild English Language Dictionary pojem dostojanstva opredeljuje kot (Šmitek,
2006, str. 24):
-

-

-

vedenje ali nastop, ki je lahko resen, nadzorovan ali miren;
lastnost, vredna samospoštovanja;
svojevrsten občutek lastne pomembnosti;
besedno zvezo imeti dostojanstvo predstavlja kot vztrajanje pri pravilnem načinu
vedenja ali obravnavanje na način, pri katerem se ne krati občutka lastne
pomembnosti;
da je nekaj pod človekovim dostojanstvom pomeni zavedanje človeka o lastni
vrednosti oz. občutenje tolikšne pomembnosti, da ne bi storil dejanja, ki bi bila v
nasprotju z njegovimi prepričanji;
občutek vrednosti človekove časti in spoštovanja;
dostojanstvo priložnosti in svečanosti;
vrednost oz. odličnost, ki se povezuje z delovnim dostojanstvom.

V primerih razlage pojma dostojanstva je največ razlag, ki vsebujejo temelj, da je
dostojanstvo vrednost, ki jo imajo ljudje zato, ker so človeška bitja. Tako dostojanstvo
opredeljuje tudi Sulmasy, ki dostojanstvo daje ljudem zaradi njihove narave in ne zaradi
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družbenega položaja, moči, veščin…in je dostojanstvo pred vsemi individualnimi in
kolektivnimi odločitvami ter obstaja pred vsemi predpisi. Ne glede na to, kakšna vrednost jim
je dodeljena s strani drugih ljudi, imajo ne glede na raso, vero in sposobnosti dodeljeno
dostojanstvo zato, ker pripadajo človeškim bitjem. (Sulmasy, 2007, str. 12). Z njim se strinja
tudi Malpas, ki meni, da vprašanja človekovega dostojanstva ni mogoče ločiti od vprašanja,
kaj pomeni biti človek. Ker je pojem človekovega dostojanstva tesno povezan z idejo o
človeku, to pripelje do razlage, da dovzetnost za človekovo dostojanstvo pomeni dovzetnost
za vrednost, ki pa je značilna za človeška bitja, ki razumejo naravo drugih človeških bitij.
(Malpas, 2007, str. 19)
Človekovo dostojanstvo predstavlja skupno izhodišče za graditev celotne ustavne zgradbe.
Nanaša se tako na žive kot pokojne osebe in deluje kot vrednostno merilo v primeru
dolžnosti, ki jih imamo do prihodnjih rodov. Težave s sprejemanjem in varstvom človekovega
dostojanstva se pojavljajo predvsem v državah s totalitarno preteklostjo, kjer so posebej
občutljiva področja kazenskih in drugih postopkov pred državnimi organi. Radbruch pri tem
navaja, da človekovo dostojanstvo predstavlja tako močno pravno - civilizacijsko vrednoto,
kateri ni mogoče oporekati in o njej dvomi zgolj namerna skepsa. Sama kombinacija pojma
predstavlja izredno poroznost ter krhkost, izraz pa bi se moral po avtorjevo vsebinsko
izgrajevati od primera do primera, saj bi ga v primeru želje po točno določenem vsebinsko
strnjenem zajemanju že v startu zlorabili in instrumentalizirali. (Pavčnik, 2011, str. 533- 534)
Komentar Ustave 2011 navaja, da »pravica do osebnega dostojanstva posamezniku
zagotavlja priznanje njegove vrednosti, ki mu gre kot človeku in iz katere izvira njegova
sposobnost samostojnega odločanja. Iz te človekove lastnosti pa izvira tudi jamstvo
osebnostnih pravic.« (Komentar Ustave Republike Slovenije, str. 481). Vsaki osebi torej
pripada pravica, zaradi katere je lahko človek in pri čemer se razlikuje od živali.
Človekovo dostojanstvo je zaradi razsežnosti pri zajemanju ter opredelitvi prevelik pojem ter
celovita in zadostna a priori 1opredelitev ni mogoča. Tako se etične vsebine skozi čas zgolj
razvijajo, dograjujejo, dopolnjujejo, ter skozi časovna obdobja celo spreminjajo. Ravno te
spremembe zahtevajo, da se pojmovanje in utemeljevanje gradi od primera do primera in ne
zgolj in abstracto2, v kolikor ne želimo, da se v prihodnosti človekovo dostojanstvo sprevrže v
sedanje nasprotje. (Pavčnik, 2011, str. 540)

2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA
Jacobsonova pojem človekovega dostojanstva zgodovinsko razvršča med tri ključna razmerja
(Jacobson, 2009, str. 37):
1
2

med Boga in človeštvo,
med družbo in posameznika,
med predoločenostjo in svobodo.

A priori: presoja v naprej.
In abstracto: abstraktno.
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Skozi srednji vek ter Biblijo je bilo človekovo dostojanstvo lastnost, ki jo je človeštvo
pridobilo izključno zaradi edinstvenega razmerja do Boga. Ker naj bi bili ljudje ustvarjeni po
podobi Boga, so bili na lestvi stvarstva nad vsemi drugimi živimi bitji, le pod angeli. S tem so
ljudje dobili posebno veljavo in posebno vrednost. Ideja o dostojanstvu je bila povsem
drugačna v klasični Grčiji, kjer so izhajali iz razumevanja družbe, ki so jo videli striktno
hierarhično. Dostojanstvo se je pripisovalo osebam ali skupinam zaradi položaja oz. ranga v
hierarhiji. Dostojanstvo tako ni pripadalo absolutno ter vrednostno, temveč je bilo rezultat
družbene uvrstitve. Posledica tovrstnega pojmovanja je bila, da so določeno vedenje šteli kot
dostojanstveno glede na povezavo s plemstvom ali visokim položajem. Giovanni Pico della
Mirandola je med renesanso človekovo dostojanstvo uvrstil v sposobnost ljudi, da
izpolnjujejo voljo in izbiro po svojih željah, predvsem pri izbiri bivališča ter funkciji, ki jo boš
zasedel oz. si jo boš želel. Vse predhodne pojme dostojanstva je nato združil Kant, ki je
dostojanstvo opredelil kot kvaliteto, ki je dodeljena vsem čutečim ljudem, saj imajo le ti čut
in zmožnost morale in razumnosti. Tako je po znanem Kantovem izreku potrebno na ljudi
gledati spoštljivo in kot na cilj, ki je v njih samih ter ne zgolj kot na sredstvo. Kasnejši
politični filozofi niso nikoli dosegli enotne definicije dostojanstva, vendar jim je vseeno uspelo
premakniti pojem s točke razumljenega koncepta verskega in filozofskega pojmovanja h
konceptu več sociološko- političnemu pomenu in posledicam. (Jacobson, 2009, str. 38)
Vključitev pojma »človekovo dostojanstvo« v SDČP je predstavljala vrhunec zgodovinskega
razvojnega koncepta. Pojem je že od rimskih časov prešel skozi več prekrivajočih faz razvoja
do sedanjega zahodno filozofsko - političnega koncepta. Rimska miselnost je koncept
dignitas hominis predstavljala kot »status«, kjer sta čast in spoštovanje dodeljeno nekomu,
ki je vreden te časti in spoštovanja zaradi določenega statusa, ki ga oseba ima. (Mccrudden,
2008, str. 656- 657)
Ena najosnovnejših ter najstarejših razlag izvora dostojanstva je stvarstvo. Beseda
dostojanstvo izhaja iz latinske besede »dignus«, ki pomeni vreden (angl. worthy). Človek ima
tako na svetu posebno vrednost in položaj, saj naj bi bil ustvarjen po božji podobi. Zato ima
tudi nekakšno nadvlado nad drugimi živimi bitji ter potrebuje zaradi te posebnosti skrbno
pozornost in posebno zaščito. Nadvlada in superiornost, ki ju je človek pridobil z
intelektualnostjo, omogočata tudi nadzor nad naravnimi procesi in s tem pridobiva
dostojanstvo pred drugimi živimi bitji. Eksistencialni pristop pri tem razlaga, da sloni
dostojanstvo tudi na moči, ki jo premore človek in to je možnost izbire, s katero se lahko
odloča in spreminja naravne danosti, za razliko od drugih življenjskih vrst, ki so podrejene
zakonom narave. (Ulrich, 1997)
Cancikov izraz dostojanstvo označuje sposobnost, zunanji vidik družbene vloge osebe, ki
spodbuja spoštovanje in pooseblja karizmo in ugled predsedujočega na določenem položaju,
čin ali njegovo osebnost. Dejansko izraz ni bil omejen zgolj na ljudi in se je uporabljal za
institucije in državo samo. Ta koncept dostojanstva je že dolgo vključen v nekaterih pravnih
sistemih v okviru zasebnega prava, ki predstavljajo podlago zagotavljanja zaščite
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dostojanstva v smislu statusa, ugleda in privilegijev. Angleška deklaracija pravic parlamenta3
iz leta 1689 je denimo sodila Kroni 4 in kraljevemu dostojanstvu. V pravnih sistemih, ki
temeljijo na rimskem pravu, je dostojanstvo obravnavano kot pravica do osebnosti in
statusa. Tako so bila v kazenskih in civilnih postopkih pravna sredstva pogosto hitro
pridobljena, če je bilo kršeno dostojanstvo v kakršnemkoli smislu. V Južni Afriki je bilo na
primer priznano v sferi zasebnega prava, izhajajoč iz rimsko-nizozemskega prava, kjer kršitev
človekovega dostojanstva neke osebe pomeni določeno dejanje, kjer je odškodnina
zahtevana z "actio iniuriarum 5 ". Na mednarodnem področju se je koncept dostojanstvo
pogosto uporabljal za sklicevanje na status suverenih držav in z razširitvijo, na statuse
veleposlaniških in konzularnih uslužbencev, ki so zaposleni v tujini. (Mccruden, 2008, str.
657)
V rimskem pisanju je zaznati prisotnost drugačnega, širšega koncepta dostojanstva,
predvsem pri Ciceru, kjer je dostojanstvo dano človeku zgolj zato, ker je živo bitje in pri tem
dodelitev ni odvisna od kateregakoli dodatnega statusa. Pri tej uporabi je človek popolno
nasprotje živali. Toda tu se je postavilo vprašanje, kdo smo sploh človeška bitja in zakaj
pripada dostojanstvo le nam. Na to vprašanje se odgovarja v treh strategijah: verski,
filozofski in zgodovinski.
V srednjem veku so z razpravami intelektualnih krogov glede odnosa med Bogom in
človekom prišli do zaključka, da se dostojanstvo uporablja kot način razlikovanja med
človekom in drugimi bitij, kar je zagovarjal že Cicero. Humanisti so poskušali uskladiti
klasične misli in dogmatično teologijo s poudarjanjem ideje človeštva, ter da ima človek
dostojanstvo, ker je nastal po podobi Boga, kar ga razlikuje od drugih živih bitij. Kot trdi
Arieli, izraz prirojenega človeškega dostojanstva človeku... opredeljuje ontološki status
človeka, ki izhaja iz temeljnih predstav o Zahodu, vizualiziranih s strani judovsko-krščanskega
monoteizma, ustvarjenih s predstavami, ki izhajajo iz klasičnih in humanističnih pojmovanj
človeka. Katoliška cerkev je denimo vključila to idejo človeka v podobo Boga, kot ključni
pomen pojmovanja človekovega dostojanstva. Zanimiv primer praktične uporabe tovrstne
ideje dostojanstva je v knjigi iz leta 1625, On the Law of War and Peace, avtorja Grotius
Huga. ki je preučeval temo, kako v vojni ravnati s trupli ubitih nasprotnikov ter pomembnost
pogrebnih obredov. Zaključek temelji na tezi, da je človek nad vsemi ostalimi bitji, zato
zasluži dostojanstvo in bi bila sramota, v kolikor bi truplo ležalo zunaj in bi pri tem
predstavljalo lahek plen plenilcem. Tako ni mogoče odreči pravice do pogreba nasprotnikom,
katere jim njihova država ni imela moči omogočit. Človek je bil tako po mnenju tedaj mislečih
s strani Boga obdarjen z darom, ki ga je ločil od živali. Humanisti v Renesansi so nato
dostojanstvo opredelili kot most med klasičnim rimskim razmišljanjem in cerkvenimi nauku
ter podali teorijo, da je najpomembnejši božji dar razum. S tem je človek dobil možnost
izbire in je tisto, kar hoče biti. S tem se je ideja pojma umaknila iz opredelitve skozi
3

Angl. English Bill of Rights.
Angl. The Crown.
5
Tožba zaradi posega v telesno ali duševno celovitost. Zaradi stroge osebnosti je aktivno in pasivno
nepodedljiva, pasivno legitimiran pa je storilec, pomočnik ali svetovalec.
4
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hierarhije in funkcije, do videnja, ki nam je bližje v sedanjosti. (Mccruden, 2008, str. 658659)
Nadaljnji razvoj teorije dostojanstva se je tako naslonil na človekovo sposobnost - razum,
medtem ko so se verski elementi humanistov umaknili. Miselnost se je tako premaknila v
osrednji eksistencialni zahtevek modernosti - človekovo avtonomijo, s katero sam odloča o
svoji usodi ter prihodnosti. V razsvetljenstvu je pojmovanje dostojanstva prešlo na filozofsko
raven ter je s tem postalo osnova, pri čemer je najslavnejši in največkrat uporabljeni Kantov
koncept. (Mccruden, 2008, str. 660)
Immanuel Kant ima eno temeljnih mest pri oblikovanju kategoričnega imperativa. V njem sta
predstavljeni dve ideji: ideja univerzalnega zakona ter ideja humanosti kot cilja samega sebe.
Človek je namen ter cilj samega sebe in ne predstavlja sredstev za doseganje ciljev. S tem
človek dobi absolutno, edinstveno ter objektivno vrednost, katero Kant naslavlja kot
dostojanstvo. Pri tem pride do izraza moralni odziv v obliki spoštovanja, ki spremlja in ga
zahteva dostojanstvo. Kant je dostojanstvo povezal z avtonomijo in svobodo, v etičnem
smislu pa mu dostojanstvo predstavlja upoštevanje načel, ki jih posameznik predpiše sam.
(Šmitek, 2006, str. 24) V kolikor pogledamo Kantovo razmišljanje v formalnem zapisu je to
sledeče: ljudje kot akterji ne moremo delovati brez prepričanja, da so načrti, projekti in cilji,
ki smo si jih zastavili, dragoceni. Pri tem je treba priznati, da je njihova vrednost pogojna ter,
da smo jih razumno izbrali. Potemtakem smo ljudje kot razumna bitja vir njihove vrednosti in
je naša vrednost brezpogojna. Torej le tista bitja, ki imajo sama po sebi brezpogojno
vrednost, imajo cilj in lastnosti, ki obvezujejo vsa razumna bitja. Klampfer se s Kantovo
teorijo ter njegovimi argumenti ne strinja, saj naj bi bilo preveč napak, neutemeljenih
dokazov in prenagljenih sklepov. Vendar se strinja, da je Kant s svojo teorije najbližje
trditvam, vendar je še vedno pojem neutemeljen ter ne sloni na dejstvih. (Klampfer, 2007,
str. 45- 46)
Ko se pojma človeško in dostojanstvo uporabljata v povezavi, tvorita frazo človekovo
dostojanstvo, ki pomeni status osebi in pravico do spoštovanja, statusa, ki je na prvem
mestu in ga je potrebno sprejeti kot samoumevnega. Pri tem se nanaša na najvišjo vrednost
ali dejstvo, da so predpostavka za vrednosti, kot so tiste, na katere se vrednost smiselno
nanaša.
Načelo človekovega dostojanstva kot univerzalna trditev, da imajo ljudje najvišjo vrednost,
nekako nima zgodovine, saj bi univerzalna izjava pomenila, da nimajo omejitev tako v
prostoru kot času. Sama ideja človekovega dostojanstva ima zgodovino, vendar se raziskave
skozi čas nanašajo na različne poglede in so posledično predstavljene na različne načine.
Izraz človekovo dostojanstvo se je v kontekstih pojavil precej kasneje v primerjavi s
terminom dostojanstvo, ki se uporablja pri presoji pomembnosti posameznika. Pojavil se je
ter prišel v uporabo v istem času, kot izraz človeška oseba (angl. human person). Leta 1948
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je sprejetje SDČP6 potrdilo uporabo obeh terminov, pri čemer je zanimivo, da do tedaj pojem
človekovo dostojanstvo ni bil objekt filozofskih preučevanj. S tem je znotraj človekovih
pravic, ki izhajajo iz dokumentov, pojem postal konstanta pri uporabi razlage temeljne
osnove, iz katere izhajajo človekove pravice. Tako je mišljen kot temeljno načelo, iz katerega
se človekove pravice gradijo, ki pripada vsaki osebi in je neodtujljivo.
Lebech denimo deli razvoj ideje človekovega dostojanstva v štiri faze. Vsaka faza je
umeščena znotraj določenega časovnega okvirja in ponazarja logično definiranje tistega
časa. V prvo fazo je umeščen Cicero, ki zastopa obdobje kozmične antike in pojasnjuje
človekovo dostojanstvo na podlagi narave. Thomas Aquias predstavlja srednjeveško
krščansko obdobje, ki predstavlja človekovo dostojanstvo v odnosu z Jezusom Kristusom.
Tretjo fazo predstavlja Immanuel Kant, ki skozi moderni okvir predstavlja človekovo
dostojanstvo kot poklon razlogu. Zadnjo, postmoderno fazo, zaznamuje Mary Wollstonecraft,
ki človekovo dostojanstvo povezuje skozi povezavo s socialno sprejemljivostjo. Vsa mišljenja
ter interpretacije so na koncu pripeljale do vira idej, ki jih predstavlja SDČP. (Lebech, 2015,
str. 2)
Prispevek k popularizaciji dostojanstva je dodala politična filozofija, ki se je razširila med
rastjo republikanizma. V času Francoske revolucije se je z Deklaracijo o človekovih pravicah
in državljanih dostojanstvo razširilo na vse.
Politično teorijo o naravnem dostojanstvu človeka sta v svojih delih utemeljila tako Thomas
Paine v delu Napad Burke na francosko revolucijo 7 kot Mary Wollstonecraft, ki je
utemeljevala povezavo med republikanstvom (predvsem francosko obliko) in dostojanstvom
v delih Utemeljitev pravic moških in Utemeljitev pravic žensk 8 . Leta 1848 je Charles
Renouvier v Parizu izdal članek s samozavestno trditvijo, da je republika država, ki najbolje
usklajuje interese in dostojanstvo vsakega posameznika z interesi in dostojanstvom vseh.
Koncept dostojanstva je tako postal parola za različna socialna in politična gibanja v 19.
stoletju. Dostojanstvo je ravno tako postalo povod za odpravo suženjstva v Evropi in Latinski
Ameriki. Simon Bolivar, ikona Latinske Amerike je pri tem odpravo suženjstva upravičeval kot
brezsramno kršitev človekovega dostojanstva in izrabo zakonov kot orodje skrunitev. Tako je
bil v okviru tolmačenja suženjstva kot žalitev človekovega dostojanstva leta 1848 sprejet
eden izmed odlokov Republike Francije za ukinitev suženjstva, družbena gibanja pa so
situacijo hitro izkoristila za zamisli o dostojanstvu dela ter trditve, da mora država
zagotavljati socialno blaginjo ter izboljšati položaj nižjih razredov in s tem zagotoviti humani
obstoj za vsakogar. (Mccruden, 2008, 660-661)

6

SDČP: deklaracija sama po sebi ni pravno zavezujoč dokument, temveč je predstavljala osnovo za dve
zavezujoči konvenciji ZN glede človekovih pravic (Mednarodna konvencija o državljanskih in političnih pravicah
in Mednarodna konvencija o ekonomskih, socialnih in kulturnih svoboščinah). Kljub temu ima deklaracija v
odvetniških krogih in ustavnih sodiščih še vedno močan vpliv.
7
Angl. Burke’s attack on the French Revolution.
8
Angl. Vindication of the Rights of Man (1790), Vindication of the Rights of Women (1796).
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Kljub hitri razširitvi uporabe pojma dostojanstva v političnem diskurzu 19. stoletja, pojem ni
ostal brez kritikov. Eden največjih je bil Arthur Schopenhauer, ki je obsojal uporabo pojma
povsem brez prave etične vsebine, na podlagi vsakega dejanja ali domneve, s čemer so
zadovoljili ter osrečili male ljudi. Leta 1872 je Friedrich Nietzsche pričel javno nasprotovati
zoper uporabo pojmov človekovo dostojanstvo ter dostojanstvo dela z ocenjevanjem, da sta
pojma uporabljena zgolj kot produkt sentimentalnega egalitarizma. Za Nietzscha so imeli
posamezniki dostojanstvo zgolj v primerih, ko so bili uporabljeni kot instrumenti v rokah
genijev, zavedajoč ali nezavedajoč se tega. Tako človeškemu bitju, zgolj zaradi dejstva, da je
človek, ne pripadajo dostojanstvo, pravice in dolžnosti. V luči napadov je Katoliška cerkev
konec 19. stoletja prevzela pojem človekovega dostojanstva kot parolo socialnega
poučevanja. Razvoj Marxovega komunizma ter strah pred radikalno redistribucijo, razrednimi
vojnami in totalitarizmom sta prispevala k sprejetju dostojanstva kot bistvenega elementa
katoliške socialne doktrine, začenši z Papežom Leonom XIII, pa vse do Papeža Janeza Pavla
II, ki je bil velik zagovornik dostojanstva. Pristop k dostojanstvu, razvitem v tem kontekstu,
poudarja meje pravic pri zajetju celotnega spektra, ki je potreben za blaginjo ljudi in
solidarnost med različnimi interesi v družbi ter prinaša večji spekter komunitarističnih
pojmovanj človekovega dostojanstva. Toda dostojanstvo ni bilo zgolj pojmovanje človeka kot
politične in socialne živali in tako je ustvarjanje človeka po podobi Boga ostal ključen element
v oblikovanju ter razumevanju pojma. Lep primer tovrstnega pristopa je Jacques Maritain,
izraziti francoski katoliški filozof, ter eden najvplivnejših pri pripravi Listin ZN ter SDČP. Bil je
aktiven pri spodbujanju filozofije, ki je uporabila teologijo Aquinasa v modernih razmerah.
Osrednja točka navedene filozofije je koncept človekovega dostojanstva. Zanj je
dostojanstvo dejstvo (metafizični ali ontološki status), ki ga je vpeljal v prakso mednarodne
politike po drugi svetovni vojni. Njegov položaj in prepoznavnost v akademskih vodah sta
privedla do tega, da so tisti, ki so bili zadolženi za vzpostavitev povojnega stanja njegovo
miselnost vključili v gradnjo sodobnega miru ter varovanje človeka. Njegov pogled je tako
spremenil človekove pravice, ki so se iz stanja zagovarjanja radikalnega etičnega
individualizma spremenile v stanje, bistveno za spodbujanje skupnega dobrega. (Mccruden,
2008, str. 661- 662)
Zgodovinsko gledano predstavlja SDČP vrh in bistveni del pri razvoju in opredelitvi
človekovega dostojanstva. SDČP je rezultat krutosti, storjenih med drugo svetovno vojno in
že v preambuli predstavlja temelj varovanja človekovega dostojanstva z željo, da se tovrstne
grozote ne bi ponovile. Dostojanstvo je postalo standard, vendar ni jasno ali so pisci
Deklaracije pri tem razmišljali o pomenu in opredelitvi dostojanstva, saj se zdi, da je bil
pojem sprejet kot avtomatičen izbor, ki ga je mogoče razumeti in je dovolj razsežen, da se
ga šteje pod splošnega. Posamezni deli Deklaracije so določene pravice natančneje opredelili
v nadaljnjih MPESKP in MPDPP, pri tem pa so se vse naslanjale na človekovo dostojanstvo in
ga predstavljale kot moralni temelj pravic in kot dokaz, da se s tem človekove pravice
uspešno varujejo. V bistvu se je pravo človekovih pravic opisalo kot pravosodna
konkretizacija pojma človekovega dostojanstva. Pri uporabi dostojanstva na področju
človekovih pravic teoretiki pojem delijo na restriktivno in afirmativno uporabo. Restriktivna
predstavlja namen varstva dostojanstva pred vrsto nevarnosti. V to skupino se umešča

11

dostojanstvo v pravico skozi primere, kako ne biti ali postati žrtev nepravičnega vedenja ali
dejanj zaničevanja, ter kako odstraniti večje primere diskriminacij in izkoriščanja. Afirmativna
uporaba pa sili v spodbujanje dostojanstva, pri čemer se od družbe zahteva, da pri
obravnavanju ljudi dosega vsaj minimalne standarde.
Od tedaj je človekovo dostojanstvo igralo pomembno vlogo pri socialnih in političnih gibanjih
20. stoletja, največ kot posledica reakcij zoper nacistično ideologijo pred in med drugo
svetovno vojno. Bilo je centralno organiziran koncept v gibanjih za civilne pravice v ZDA ter v
artikulacijah feminističnih zahtev v zvezi z vlogo žensk, kjer so odmevala predvsem mišljenja
Mary Wollstonecraft. Dostojanstvo je prav tako igralo vlogo v etiki biomedicinskih raziskav,
dilemah glede zdravljenja pred koncem življenja (primer evtanazije) ter genetskih
manipulacijah…, na splošno pa je dostojanstvo prešlo v ljudsko uporabo v različnih
kontekstih ter okoliščinah. Postalo je velik argument v boju zoper izbrane politične kontekste,
predvsem komunizem ter moralna podlaga za napad na svetovno revščino. Nelson Mandela
je v govoru leta 2005 trdil, da premagovanje svetovne revščine ni gesta usmiljenja ter
dobrodelnosti, temveč je dejanje pravičnosti, varstvo temeljnih človekovih pravic,
dostojanstva ter dostojnega življenja. Ne samo, da je dostojanstvo postalo del vsakdanjosti v
okviru družbenih gibanj, temveč je doživelo preporod za zanimanje, uporabo ter analize
pojma med filozofi ter političnimi teoretiki. (Mccruden, 2008, str. 662- 663)

2.2 KONCEPTI DOSTOJANSTVA
Pollmann po preučitvi metodološkega eseja avtorja Walterja Bryce Gallie, navaja, da je
potrebno razlikovati med filozofskimi koncepti in pojmovanji. Centralni izrazi, kot so resnica,
svoboda, pravica, predstavljajo osnovo filozofskih pojmov in konceptov, ki so v bistvu sporni,
saj vedno obstaja veliko različnih tolmačenj idej o dostojanstvu. Dostojanstvo se lahko skozi
zgodovinski razvoj deli v štiri skupine pojmovanja dostojanstva in njegovega bistvenega
pomena. Avtor pri preučevanju definira skupine predvsem zaradi težavnosti stališča, da ima
vsak človek enako mero človekovega dostojanstva, ki mu pripada z rojstvom. Tu se avtor
sprašuje, ali ima potem človeški zarodek enako mero človekovega dostojanstva kot odrasla
oseba? V prvem sklopu vprašanj se avtor sooča s problemom razlikovanja med človeškim
bitjem v polnem pomenu in drugimi človeškimi oblikami življenja, kjer imajo zgolj prvi lahko
dostojanstvo. V drugem sklopu vprašanj se je treba soočiti z dejstvi, da je dostojanstvo dveh
različnih oseb zaključeno in dodelano zgolj v različnem obsegu, čeprav imata obe osebi
dostojanstvo že od samega začetka. Kombinacija težav obeh sklopov pripelje do navedenih
štirih konceptov pojmovanja dostojanstva, ki ustrezajo zgodovinskemu razvoju in razlagi.
Koncepti so sledeči (Pollmann, 2011, str. 248- 249):
-

dosežek,
»dota«,
zmogljivost,
potencial.
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V prvem primeru teoretiki zavzemajo zgodovinsko stališče, da človek zasluži dostojanstvo, ko
živi javno življenje, vredno družbenega spoštovanja. Torej je v tem primeru dostojanstvo
moč razumeti kot rezultat socialnih dosežkov. Temu sledi, da nima vsaka oseba določenega
dostojanstva, temveč ga imajo zgolj tiste osebe, ki si ta status prislužijo (v tem primeru
človeški zarodek nima dostojanstva v meri odrasle osebe) in da osebe ne razpolagajo z
enako mero dostojanstva, temveč s količino, dodeljeno na podlagi dejanskih dosežkov.
(Pollmann, 2011, str. 249- 251)
Skupina zagovornikov drugega koncepta naj bi bila ena največjih, z mišljenjem, da je
dostojanstvo dano z začetkom vsakega človeškega življenja in začeto z enako stopnjo. Pri
tovrstnem pojmovanju je bistvenega pomena, da je razvrščanje različnih oblik življenja in
obdobij človekovega razvoja prepovedano, saj bi s tem zamudili božansko, fizično in
metafizično vrednost oblik človeškega življenja. Zato je dostojanstvo potrebno razumeti kot
darilo oz. doto.
Tretji koncept zastopajo tolmači, ki uporabljajo razsvetljensko pojmovanje dostojanstva. Pri
tem nimajo vsa človeška bitja pravice do dostojanstva, temveč zgolj osebe s posebnim
premoženjem ali zmogljivostmi. To stališče želi vrisati pomembno mejo med nekaterimi
predhodnimi oblikami človeškega življenja na eni strani ter fazami človeškega razvoja s
tipičnimi značilnostmi človeške osebe v obstoju na drugi strani.
Skupina, ki zastopa četrti koncept, se v osnovi strinja z drugim konceptom pod pogojem, da
vsako bitje razpolaga z dostojanstvom. Vendar je potrebno priznati različne stopnje
realizacije dostojanstva. Glavni argument je, da ima vsako človeško bitje kot član človeštva
individualni potencial živeti življenje s človekovim dostojanstvom, vendar je vprašanje, ali
smo zmožni izkoristiti ta potencial in sposobnost glede na okoliščine v življenju. Z drugimi
besedami: kako dolgo lahko človek dejansko uresničuje svojo sposobnost dostojanstva, je
odvisno od spodobnih oz. humanih življenjskih pogojev. Tako ljudje skozi čas živijo z večjo ali
manjšo mero dostojanstva in posledično dostojanstva ne bi smeli obravnavati kot naravni
dar, ki ga ima vsaka oseba in ga pri tem ne more izgubiti, temveč kot krhko človeško
možnost k razvoju in uspehu. (Pollmann, 2011, str. 250- 252)

2.3 ČLOVEKOVO DOSTOJANSTVO: DEL ČLOVEKOVIH PRAVIC ALI
SAMOSTOJNI POJEM?
Kljub relativni pomembnosti pojma v zgodovini idej, je dostojanstvo šele v drugi polovici 20.
stoletja vstopilo v pravno ter predvsem v mednarodno in ustavno področje. Uporaba
dostojanstva v pravnih besedilih, v smislu nanašanja na človekovo dostojanstvo kot neločljivi
del človeka se je pojavila v prvih treh desetletjih 20. stoletja. Nekatere države v Evropi in
Ameriki so vključile koncept dostojanstva v svoje ustave: leta 1917 Mehika; leta 1919
Weimarska Nemčija in Finska; leta 1933 Portugalska; leta 1937 Irska in leta 1940 Kuba. Tako
je kombinacija razsvetljenske, republikanske, socialistične, socialdemokratske in katoliške
uporabe dostojanstva pomembno prispevala k razvoju človekovega dostojanstva, ki ga
poznamo v sedanji obliki.
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Večina mednarodno - pravnih dokumentov definira, da pravice izvirajo iz dostojanstva, ki je
prirojen vsakemu človeku. Tudi večina filozofov pojma med seboj povezuje. Francoski filozof
Jacques Maritain trdi, da izraz dostojanstvo označuje, da ima vsaka oseba pravico do
spoštovanja in da ima pravice, katere je pripadajo. Filozof James Griffin zatrjuje, da v
človekovih pravicah vidimo varovala za dostojanstvo in jih povezujemo s spoštovanjem oseb,
nedotakljivostjo in omejitvijo uresničevanja skupnega dobrega. Vendar pa kako dokazati
povezavo in kakšna je vez, ki ju povezuje?
Klampfer meni, da bi lahko bilo dostojanstvo s pravicami povezano na različne načine. S tem
konceptom bi dostojanstvo lahko bilo (Klampfer, 2012, str. 31):
-

predmet določenih pravic,
sinonim za celoto človekovih pravic,
nekakšna temeljna »nadpravica«, da sploh imamo pravice,
vir, podlaga ter temelj pravic.

Vidimo, da je med pojmoma vrsta skupnih značilnosti. Kot prvo jima je skupna brezpogojnost
in egalitarni značaj. Oba pojma tako pripadata vsem ljudem, pri čemer pripada vsem v
enakih količinah. V tem primeru ne igrajo pomena rasa, spol, vera, hierarhična uvrstitev,
premoženje, izobrazba…, temveč je bistvena le pripadnost človeškemu rodu. Tako je ne
glede na status vseh enak in nujno pripada vsaki osebi posebej. Ravno tako imata oba pojma
podobno normativno moč in težo. Tako dostojanstvo kot pravice (v malo manjši meri) ljudem
dajejo absolutne dolžnosti, ki jih je potrebno brez izjeme izpolniti in za katere ni nobenega
moralnega opravičila za neizpolnitev. Spornejša je v tem primeru le neprekršljivost
človekovih pravic, ki se med seboj razlikujejo po vrednosti ter so lahko v primeru kršitev
posledice prvih resnejše in težje popravljive, kot v primeru drugih. Ne glede na to
primerljivost pravic z dostojanstvom je jasno, da pravice nosijo velik delež moralne kulture in
jih je v primeru kršitev prav tako skoraj nemogoče upravičiti. (Klampfer, 2012, str. 33)
V kolikor iščemo prednosti pri navezovanju človekovih pravic na dostojanstvo pridemo tudi
do slabosti, saj oboje pestijo približno iste težave. Tako človekove pravice kot dostojanstvo
stojijo na precej trhlih temeljih. Da bi se izognili moralno spornemu razlikovanju, katero se je
pojavljalo skozi celotno zgodovino, je bil vpeljan skupni imenovalec, ki je pripadnost
človeškemu rodu. V tem primeru je dostojanstvo prejelo status, ki ga imajo vsi ljudje samo
zato ker so ljudje, ne glede na druge okoliščine, človekove pravice pa so pravice, danemu
človeku ne glede na njegovo vero, spol, barvo kože, izobrazbo… vendar tu pride do umskega
konflikta saj je težko verjeti v vrednost, ki ni odvisna od ničesar, temveč le od tega, da si del
človeškega rodu. V tem primeru je biti del človeškega rodu postala meja vstopa v privilegiran
klub članov, ki lahko vsem ostalim omejuje svobodo ter nalaga bremena. Vendar to niso
edine težave obeh pojmov, saj na oboje letijo očitki o neopredeljivi vsebini in obsegu. V
primeru dostojanstva se največkrat pojavijo vprašanja, kako ima pravico do dostojanstva le
človeški rod, kaj sploh ima človek z dostojanstvom in kakšna je sploh njegova vrednost.
Vprašanja pa se postavljajo tudi glede človekovih pravic, predvsem zakaj imajo le ljudje
pravice, do česa imajo pravice in kakšne so te pravice ter kdo jih je dolžan izpolniti.
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Poleg vsega se poraja dvom o teoretski potrebi po dostojanstvu in pravicah ter koristih, ki jih
prinašata. Oba pojma se teoretično opredeljujeta kot moralna pojma oz. sta teoretsko
primarna. Skupaj sta ustvarila navidezno moč in prepričanje, da se v povezavi z njima lahko
določi vse moralne pojme in dejstva oz. da lahko iz sodb vsaj v načelu izpeljemo vse druge
resnične moralne sodbe. Tako je prišlo do prepričanja, da moralno sporno in nedopustno
pomeni tudi povzročanje bolečin in trpljenja drugim ter s tem kršenje dostojanstva in pravic.
Tako so dobila dejanja in prakse, ki se nam upirajo svojo razlago in prihodnost ter prinesla
sklicevanje na človekovo dostojanstvo in človekove pravice v vsakem trenutku. To postavi
pod vprašaj moč in pravičnost pojmov in odpira dileme pri opredeljevanju in razumevanju
pojmov.
Glede na navedeno se pojavljajo dileme o tem, kaj točno pojma predstavljata in posledično
upravičeno sejeta dvom o njuni mogočnosti. Razvidno je, da gredo dostojanstvo in pravice v
isto smer ter pri tem uporabljajo skupni imenovalec, osebstvo. Vendar je jasno, da je v
navedenem primeru, ko dostojanstvo in pravice prejmejo vse človeške osebe, zato ker so
osebe, ključen zaključek, da dostojanstvo ne zagotavlja človekovih pravic in človekove
pravice ne zagotavljajo dostojanstva, kar je po svoje pozitivno, saj v ljudeh ostane vera v
neomadeževanost obeh pojmov.
2.3.1 POVEZAVE MED DOSTOJANSTVOM IN ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI
Pollmann meni, da se ne glede na razlago dostojanstva skozi štiri koncepte, porajajo različne
odločitve in vprašanja: kateri člani človeške rase sodijo v ožji krog, ki že imajo v posesti
dostojanstvo in človekove pravice, ali so to vsa človeška bitja ali samo določene osebe? Stvar
še dodatno zapleta dejstvo, da je konceptualno razmerje med človekovim dostojanstvom na
eni strani in zahtevami ustreznosti človekovih pravic na drugi strani precej nejasno. Osrednje
vprašanje je, kakšno filozofsko vlogo ima človekovo dostojanstvo v sferi človekovih pravic in
obratno kaj je konceptualna funkcija človekovih pravic za ohranjanje človekovega
dostojanstva? Ustavni in mednarodni pravniki menijo, da je to vprašanje pripeljalo do štirih
alternativ pri razlagi in tolmačenju odnosa med navedenima pojmoma (Pollmann, 2011, str.
250- 251):
-

temelj človekovih pravic,
posebna človekova pravica,
dostojanstvo kot vsota človekovih pravic,
dostojanstvo kot cilj človekovih pravic.

Prva razlaga temelji na predpostavki, da je ideja dostojanstva normativna osnova, iz katere
se lahko izpelje človekove pravice. V sled tej razlagi dostojanstvo samo po sebi ni človekova
pravica, temveč utemeljujoče področje, iz katerega se izpeljujejo ter razglasijo konkretne
človekove pravice. K temu vodi dejstvo, da imajo človeška bitja dostojanstvo ali enake
vrednosti, ter da imajo tudi posebne človekove pravice. Tako je dostojanstvo potrebno
razumeti kot predpostavko, da imajo ljudje človekove pravice, kot njihov potreben in
zadostni pogoj. In človekove pravice so nujni zahtevki, ki izhajajo iz človekovega
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dostojanstva. Človekove pravice in človekovo dostojanstvo se zato obravnava kot dve strani
istega kovanca - človek v tem primeru poseduje z obojim ali z nobenim. Toda človekovo
dostojanstvo in človekove pravice niso enake, saj je vloga dostojanstva za dosedanje
konkretnih pravic enaka tistim, ki jih v hiši predstavlja temelj, na katerega se stene opirajo in
zanašajo.
Po drugi razlagi se človekovo dostojanstvo ne sme jemati kot izvorno temeljno podlago ideje
človekovih pravic, temveč kot pravico samo po sebi, čeprav zelo posebno. V ta namen pravni
sistem z ustavnim ter mednarodnim pravom ščiti, kar je najboljše za dobro človeka. To je
mogoče razumeti kot zgodovinski uvid glede na barbarstvo dvajsetega stoletja. Kljub
pomembnosti pravic, kot so pravica do svobode in varnosti, pravica svobode govora in
veroizpovedi itd., delujejo in so vse manj pomembne v primerjavi s prednostno pravico do
varovanja dostojanstva. Zato človekovega dostojanstva ne bi smeli obravnavati kot prvo
referenčno točko človekovih pravic, temveč kot zadnjo. V kolikor državni organi storijo karkoli
svojim državljanom, uporabijo katerikoli razlog za omejitev ali celo opustitev katerega izmed
temeljnih pravnih pravic, je na mestu vedno pravica, ki ne sme biti kršena v nobenem
primeru - to je pravica do zaščite lastnega človeškega dostojanstva.
Tretja razlaga opredeljuje pojem dostojanstva kot skupek ali vsoto človekovih pravic. Slednje
se uporablja kot natančne omembe, kaj bi pomenilo živeti življenje v dostojanstvu. Zato je
SDČP potrebno razlagati kot »seznam« potrebnih vidikov človekovega dostojanstva oz.
povedano drugače - če bi imeli idejo o uresničevanju človekovih pravic, bi istočasno imeli
natančno sliko dostojnega življenja. Tako ne bi imeli dveh plati istega kovanca, temveč
strogo enaki: dostojanstvo je vsota človekovih pravic. Toda kljub bogati tradiciji in dobri
uveljavitvi izraza dostojanstva, je kot pravno referenčna točka zanemarljiv oz. celo odveč, saj
ne doda ničesar k ideji človekovih pravic. Za idejo človekovega dostojanstva ni nič
pomembnejšega, kot človekove pravice in ravno tako to velja v obratni smeri.
Četrta razlaga se prične z izmenjavo pomembnih intuicij predhodnih treh razlag. Podobno kot
v prvem primeru navaja, da je dostojanstvo odločilna normativna referenčna točka v
povezavi s človekovimi pravicami, ter ravno tako kot druga razlaga trdi, da je varovanje
dostojanstva pravica, dana sama po sebi in je zato nekaj posebnega. Kot dopolnilo uporablja
tretjo interpretacijo, saj dopušča, da bi človekove pravice lahko dobili brez pojma
dostojanstva - lahko bi, vendar so dojeli, da se v tem primeru ne bi držali posebne in
sodobne interpretacije človekovih pravic po 1945, kot ustavni in mednarodnopravni ščit pred
samovoljnimi pravili in totalitarizmom. Kot rezultat lahko zgodovinsko zavezo do
dostojanstva, ki jo najdemo v ustreznih pravnih dokumentih, tretiramo kot nekakšen drugi
uvod oz. eksplicitni razlog, zakaj razglašati vse druge pravice kot ustrezne pravne pogoje za
izpolnjevanje življenja v dostojanstvu. Kot posledica je človekovo dostojanstvo cilj ali namen
človekovih pravic in v skladu s četrtim konceptom bi realizacija človekovih pravic pomagala
do realizacije potenciala človeškega dostojanstva.
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2.3.2 TEŽAVE Z DOSTOJANSTVOM
Že od samega začetka se pojavljajo pomisleki o dostojanstvu in njegovi prirojeni moči. Prvo
težavo predstavlja označevanje pojma, ki ga filozofi označujejo preko fraz brezpogojno,
nezamenljivo, neprimerljivo…, ter pri tem še skrbi za brezpogojno spoštovanje. Potem so
pomisleki o obstoju tako občudovanega pojma upravičeni. Drugi vir skepticizma pa
predstavlja teoretsko odvečnost dostojanstva, ki ga je ameriška filozofinja Ruth Macklin
opisala preko prisotnosti avtonomije. Po njenem mnenju se ob sprejetju načela avtonomije
pomen dostojanstva izgubi in ni več potreben, saj lahko namesto njega vse opravi
spoštovanje načela avtonomije. Čeprav je dostojanstvo postalo samoumevno in neovrgljivo
dejstvo, pa žal temu ni tako. To, da vsakemu človeku pripada dostojanstvo v polni meri in da
vsem dolgujemo osnovno in brezpogojno spoštovanje, naredi zadevo še bolj vprašljivo, saj ni
jasno, kaj je takega na človeku, da je nad vsemi in da si zasluži brezpogojno spoštovanje.
Enotnega odgovora na to žal ni mogoče dobiti in ga tudi v prihodnje ni moč pričakovati.
(Klampfer, 2012, str. 44)
Večina avtorjev zna o pojmu dostojanstva našteti več negativnih lastnosti kot pozitivnih.
Tisti, ki gledajo na dostojanstvo pozitivno, svoje razlage gradijo na utemeljitvah, da smo
ljudje zaradi dostojanstva nekdo in ne le nekaj oz. nekakšna stvar. Največkrat omenjeno
bistvo, ki ljudem daje vrednost, je sposobnost za normativno delovanje, človek pa je z njim
bitje, ki misli, presoja in se odloča. Vendar se poraja vprašanje, ali je ta zmožnost razumne
in avtonomne presoje tisto, kar nas po hierarhični lestvici postavlja nad vsa ostala bitja in
nas dela nedotakljive.
Glede na vse razlike obravnave se večji delež obrača v pesimistično smer obstoja, razlage
pojma ter ideje primarnosti dostojanstva nad človekovimi pravicami. Vse ugotovitve vodijo v
smeri zaključka, da je dostojanstvo neznan, neopredeljen in izmuzljiv pojem. Če je vera v
obstoj dostojanstva tako nizka, potem se pojavi tudi skeptičnost v človekove pravice,
predvsem pa je težko verjeti, da neopredeljivo dostojanstvo nosi breme obstoja človekovih
pravic. Poleg tega so si dvomi tako v človekove pravice kot dostojanstvo podobni, saj naj bi
bile pravice univerzalne in neprekršljive, vendar je težko verjeti v to in posledično tudi v
univerzalnost ter neprekršljivost dostojanstva. S tem je tako rekoč nemogoče pojasniti
obstoj, nabor in vsebino človekovih pravic, saj bi stvar, ki zahteva razlago, pojasnjevali z
drugo stvarjo, ki je potrebna razlage. (Klampfer, 2012, str, 48- 49)
Poleg iskanja temelja dostojanstva, probleme v argumentiranju povzročata ohlapna
normativna vsebina in težko določljiv obseg pojma. Zaradi neopredeljenosti se pojavi dilema,
kako daleč lahko gremo s svojim razmišljanjem, odločanjem in ravnanjem, da bomo
spoštovali človekovo dostojanstvo drugih oseb ter pri tem zaradi nespoštljivosti ne bomo
prestopili meje našega ali drugega dostojanstva. Odgovora žal ni in s tem ostaja odprto
vprašanje, zakaj vsem človeškim bitjem pripada dostojanstvo, zakaj vsem povsem enaka in v
istem obsegu?… Vse ostaja v teoriji, različnih utemeljitvah in neopredeljivosti, ter pristanku
na točki obstanka, na kateri so ostali tudi teoretiki človekovih pravic. V praksi pa ta problem
postane problem sodišč ter sodne prakse.
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2.4 OBLIKE ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA
Priznanje in varovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic je izraženo preko
zakonskih predpisov. SDČP poudarja, da so vsi ljudje enaki, rojeni svobodno ter imajo enake
pravice ter dostojanstvo, njen seznam pa izraža temeljne človekove svoboščine in načine
spoštovanja človekovega dostojanstva, ki ima tri razsežnosti: svobodo, solidarnost ter
enakost dostojanstva. Ne glede na globalno sprejetje SPDČ pa ta ne zagotavlja upoštevanja
ter popolnega varovanja človekovega dostojanstva, ki je kršeno tako s strani držav s
totalitarnim režimom, kot tudi s strani demokratičnih držav. Tako se še vedno pojavljajo
mnogi primeri omejevanja gibanja, izražanja lastnega mišljenja, izobraževanja, svobode,
vere, rasne diskriminacije ter diskriminacije žensk in invalidov…
2.4.1 DOSTOJANSTVO KOT AVTONOMIJA POSAMEZNIKA
Pravica, da posameznik svobodno odloča o sebi, izraža človekovo dostojanstvo. Vsako živo
bitje je sposobno sprejemati odločitve, katere ustrezajo njegovim željam ter prepričanju, pri
čemer mu mora biti priznana enakost pri odločanju. Pri tem lahko oseba pri svoji odločitvi
pride v konflikt z drugo osebo in njegovo pravico o samoodločanju, zato lahko pri tem odloča
le v primeru privolitve druge osebe. V kolikor pride do kršitve pravic pri samoodločitvi druge
osebe, pomeni to nepriznavanje enakosti ter vrednosti te osebe in s tem nespoštovanje
njegovega dostojanstva. (Šmitek, 2006, str. 26)
2.4.2 DOSTOJANSTVO KOT INTEGRITETA POSAMEZNIKA
Dostojanstvo kot integriteta dosega več razsežnosti: telesno, duševno oz. osebnostno,
duhovno, družbeno in eksistencialno.
- Telesna razsežnost
Telesna razsežnost človekovega dostojanstva se izraža preko »lastnine« svojega telesa. To
pomeni, da vsak posameznik odloča o svojem telesu, kaj bo storil s svojim telesom, kakšen
bo njegov videz, obleka, določene telesne navade in urejenost. To pomeni, da oseba odloča
o vsem in ima pravico do nedotakljivosti brez njegovega dovoljenja ali privolitve. Vsaka
oseba si lastno telo predstavlja po svoje, ter ga pri tem v večini poveže z družbenimi,
izobrazbenimi, kulturnimi, družinskimi in drugimi stališči, vrednotami in prepričanji. Kadar je
oseba odvisna od drugih ali ko nima neposrednega vpliva na gledanje in odnos drugih na
svoje telo, lahko človek izgubi telesno dostojanstvo. Večkrat se dostojanstvo izraža preko
skrbi za lastno telo ter predstavlja njegovo notranjo vrednost. V primeru onemogočanja
ostalih lahko pride do ponižanja ter podreditve. Za spoštovanje telesnega dostojanstva je
tako bistveno spoštovanje splošnih norm o telesu, ki ga narekuje določena družba. Primeri,
ko pride do nespoštovanja telesnega dostojanstva (primer: odvzem obleke, slačenje ter
razkrivanje določenih delov telesa v javnosti, namigovanje na spremenjeno telesno
podobo…) privedejo do razosebljanja ter ponižanja osebe in podreditve, ko se osebo postavi
pod raven druge osebe ali celo na raven živali. (Šmitek, 2006, str. 26)
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Poseganje v človekovo telesno dostojanstvo predstavljajo nespoštovanje, bolečine, grobo
telesno ravnanje, poseganje v človekovo telo, ko oseba v to ne privoli ali ne soglaša. V to
kategorijo pa spada eno najokrutnejših dejanj, ki se v času vojn še znatno poveča, to je
posilstvo. Dejanje, pri katerem se zaradi lastnih ciljev namenoma in nasilno izrabi telo
drugega človeka, s čemer se razvrednoti tako individualno kot telesno dostojanstvo in vpliva
na družbeno dostojanstvo, ki žrtve v tovrstnih primerih večkrat stigmatizira bolj kot samega
storilca.
- Osebnostna razsežnost
Ta izraža zavedanje posameznika o lastni pomembnosti in vrednosti, pri čemer igrata vlogo
samospoštovanje in samovrednotenje. Pri tem ločimo osebnostno dostojanstvo, ki se ga o
samem sebi zaveda vsak posameznik in individualno dostojanstvo, ki se pokaže v odnosu z
drugimi. V družbi se izraža predvsem preko priznanja vrednosti drugi osebi, ki ga osebe
primerjajo s seboj. Tu je potrebno biti pazljiv, saj neupoštevanje drugačnosti vodi do kršitev
človekovega dostojanstva, saj se osebe ne zavedajo, da druge osebe ne izhajajo iz enakih ali
podobnih družinskih in družbenih norm. Spoštovanje človekovega dostojanstva se enostavno
izkazuje preko splošnih kulturnih odnosov v družbi. Z nespodobnim in neustreznim odnosom
zmanjšujemo osebno vrednost druge osebe in jo ponižamo. Ravno tako pride do kršitve
človekovega dostojanstva v primerih klevetanja, ko oseba drugim osebam širi neresnico ali
izmišljene lastnosti ter s tem zmanjšuje vrednost osebi, o kateri teče pogovor in takrat ni
navzoča. (Šmitek, 2006, str. 27)
- Duhovna razsežnost
Nanaša se predvsem na človekovo pravico do lastnega mišljenja, prepričanj, idej, vere ter
izražanje le te.

2.5 UPORABA DOSTOJANSTVA V PRAVU
Po uvedbi pojma dostojanstvo v mednarodne pogodbe je postalo dostojanstvo eno ključnih
pojmov, tako v nacionalnih ustavah, kot mednarodnem pravu. V večini držav se pojma
dostojanstvo ne uporablja neposredno, temveč se ga šteje kot del konceptualnega okvirja, ki
predstavlja osnovo za posamezne pravice. Ena redkih držav, ki pojem dostojanstva uporablja
izrecno, je Nemčija, vendar je pojem kljub temu še vedno predmet različnih razlag in
interpretacij. Po določenih ameriških mnenjih je dostojanstvo notranje načelo, ki predstavlja
temelj za obveznosti ter svoboščine, zapisane v Ustavi. Po Feldmanu se pravna uporaba
dostojanstva uporablja na treh različnih ravneh. V prvo skupino spada dostojanstvo, ki
pripada ljudem kot celoti, ki zahteva pravila, ki na ustrezen način ločijo ljudi od vseh ostalih
živih bitij, ter pri tem ščitijo poseben status ter celovitost ljudi. V drugo skupino spada
dostojanstvo skupin znotraj ljudi. Skupina zahteva pravila, katera preprečujejo neutemeljeno
razlikovanje med skupinami, pri tem pa daje skupinam moč, da uveljavijo pravico do svojega
obstoja ter uveljavitev običajev, ki so vsaj enakovredni običajem drugih skupin. V tretjo
skupino pa spada dostojanstvo posameznikov, ki zahteva pravilo, da je vsaka oseba vredna
dostojanstva in se varuje njeno dostojanstvo. Pravne posledice vseh treh vrst se med seboj
nekoliko razlikujejo. (Jacobson, 2009, str. 45)
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Dostojanstvo je na individualni ravni podprto z zakoni, ki s tem omogočajo samoodločbe na
področju lastne posameznikove usode in prispevka k odločitvam drugih, ki imajo vpliv na
posameznikovo življenje. Namen dostojanstva v pravu je tako postalo varovanje človekovega
življenja in njegovih vrednot ter pravico do samoodločbe. Vendar je pri tem potrebno biti
pazljiv, saj lahko pride do izrabe uporabe dostojanstva tako v dobre kot slabe namene, saj
lahko z njim denimo omejiš govor pod pretvezo sovražnega govora, ali pa z njim spodbujaš
svobodo govora.
Človekovo dostojanstvo ima dvojno naravo. Po eni strani predstavlja pravno pravico, medtem
ko je po drugi pravno načelo. Pri tem se v nobenem primeru ni mogoče opirati zgolj na
dejstvo demokratične republike, temveč je potrebno ustavno vrednoto povezati z ustreznimi
deli ustave, predvsem tistimi, ki preko človekovih pravic in svoboščin ali direktno zajemajo
človekovo dostojanstvo. (Pavčnik, 2011, str. 538)
Človekovo dostojanstvo tako ne predstavlja zgolj civilizacijske in kulturne vrednosti, temveč
pravno vrednoto, s katero ima več vezi. Temeljno vez predstavlja pravna ureditev, ki mora
biti kot celota človečna, saj je v primerih nečlovečnih delov, ki jih pravo ne more odstraniti
skozi pravni mehanizem, potrebno v ekstremnih primerih poseči po uporabi argumentov
neprava. Pravni zgled ureditve varstva človekovega dostojanstva predstavlja nemški Temeljni
zakon (Grundgesetz), ki v prvem stavku 1. člena navaja: »človekovo dostojanstvo je
nedotakljivo. Dolžnost celotne državne oblasti je, da ga spoštuje in varuje.« Slovenija na
primer nima izrecne opredelitve človekovega dostojanstva, vendar je načelo spoštovanja
človekovih pravic umeščeno v 1. člen Ustave RS, v besedilo, da je Slovenija demokratična
republika. (Pavčnik, 2011, str. 534- 536)

2.6 POMEN DOSTOJANSTVA
Pojem dostojanstva je neopredeljiv, vsestranski in večkrat dvoumen. Zaradi njegove
neenotne opredeljenosti je pojem preveč ohlapen in prevečkrat si nasproten. ˝Res je,
dostojanstvo se opisuje kot objektivni in kot subjektivni pojav; kot javni in kot zasebni; kot
posamezen in kot skupinski; kot notranji in intrinzičen ter kot zunanji in ekstrinzičen; kot
hierarhičen in kot demokratičen; kot nepogojen in statičen ter kot pogojen in dinamičen; kot
prirojen, dan ali dosežen; in kot opisen ter kot določevalen.˝ (Jacobson, 2009, str. 38- 39).
Torej imamo mnogo definicij in uporabljenih izrazov, a le malo soglasja. Kritiki dostojanstva
pri tem opozarjajo na nejasnost pojma, pri čemer je uporaba tako razsežna, da je
dostojanstvo postalo klišejsko in nenatančno retorično orodje. Istočasno je pojem v večini
primeri subjektiven ter se izraža preko vere in čustev in v tem primeru ne more biti
uporabljen kot pojem in sredstvo ostrine. Ravno tako je sam sebi nasprotujoč, saj se od
oblike in opisovanja neodtujljivosti spremeni v nekaj, kar se lahko izgubi ali je uničeno.
Da bi se izognili kritikom in razvrednotenju pojma dostojanstva, Jacobsonova meni, da je
potrebno narediti okvir, znotraj katerega je potrebno nasprotujoče si značilnosti povezati z
drugimi sestavnimi deli pojma ter predvsem z njegovim nosilcem, temeljem in posledicami, ki
jih prinese uporaba pojma. V tem primeru je nosilec bistvena figura, ki določi, kdo so osebe
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ali skupine, ki pridobijo dostojanstvo, s temelji pa se opredeli podlago, po kateri se
dostojanstvo pridobi. Sklepi in zaključki predstavljajo posledice dostojanstva, ki se
konceptualno in instrumentalno uporablja na različnih področjih. V kolikor se okvir uporabi
pri različnih predstavah in pojmovanjih dostojanstva, pridemo do rezultatov, kjer so vidne
združitve in razcepljenja definicij. Analiza pokaže, da obstajata dva pomena pojma
dostojanstva in sicer človekovo dostojanstvo ter družbeno dostojanstvo. Človekovo
dostojanstvo pri tem pripada vsakemu človeku že zato, ker je človek. Ni ga mogoče izmeriti,
stehtati, uničiti ali jih med seboj primerjati. Pri tem se nekako razlikuje med dvema
različicama, kjer je prva verska različica, v kateri ima človek vzvišeno mesto. Po drugi različici
pa se ga povezuje s Kantom in neokantovsko filozofijo. Na kolektivni ravni sta obe različici vir
in cilj utemeljitev sociološko - političnih idealov o enakosti in pravici. Družbeno dostojanstvo
temelji na človekovem dostojanstvu in predstavlja posledico njegovega priznanja. Nasprotno
s človekovim dostojanstvom je družbeno dostojanstvo pogojeno, primerljivo in vsebinsko
odvisno. Pri tem obstajata dva vidika družbenega dostojanstva, kjer je prvi vidik dostojanstvo
do samega sebe in drugi dostojanstvo v odnosu. Dostojanstvo v odnosu, ki je bistveno za
ohranitev dostojanstva posameznika, se kaže preko besed in dejanj do posameznika.
Vsebuje zgodovinski pomen statusa preko dostojanstvene funkcije, ki jo je oseba pridobila s
svojim položajem ali statusom in moralni format, kjer se pridobi dostojanstvo po zaslugi, ki si
jo je potrebno prislužiti z narejenimi občudovanja vrednimi dejanji. (Jacobson, 2009, str. 4042)

2.7 TEŽAVE IN KRHKOST ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA
Po 1945 se nenehno soočamo s potrebami po novem pojmovanju človekovega dostojanstva,
po tem, ko je to totalitarno množično uničevanje dokazalo krhkost dostojanstva. Pollmann
meni, da s tem človekovega dostojanstva ni več mogoče obravnavati kot neodtujljivo
vrednost, ki je ne moremo izgubiti, temveč kot negotovo zmogljivost za osnovni človeški
razcvet in natančneje kot potencial za razvoj samospoštovanja, ki mora biti zaščiteno z
ustreznimi človekovimi pravicami. Tako je dostojanstvo eksplicitni razlog oz. namen za
razglasitev sedanjih človekovih pravic. In posledično filozofija ne bi smela delati napake
ekstrapolacije iz kategoričnih človekovih pravic, ki jih imajo ljudje zgolj zato, ker so ljudje, v
ravno tako kategorično posestovanje človekovega dostojanstva. Na človekovo dostojanstvo
ne smemo gledati, kot v večini pogledov, kot na temeljno vrednost ali neodtujljivo doto vseh
ljudi, ki je ni moč zgubiti pod nobenim pogojem. Dostojanstvo bi moralo biti interpretirano
kot občutljiv potencial za poosebljanje samospoštovanja, kot potencial, ki mora biti izpolnjen
in realiziran s strani zadevnih oseb. Pri tem se dostojanstvo narobe razume, ko se
predpostavlja, da je prirojeno in da s tem predstavlja nujno vrednost. V nasprotju s tem ga
je potrebno sprejeti ter obravnavati kot zelo ranljiv pojem. Na podlagi tega izhaja, da so
kršitve človekovega dostojanstva, kot so ponižanje, degradacija, mučenje, posilstvo,
suženjstvo, revščina…, opredeljene kot napad na človekove sposobnosti in možnosti za
povečanje in izražanje samospoštovanja v družbenem življenju. (Pollmann, 2011, str. 243245)
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Če si termin človekovo dostojanstvo pogledamo pobližje skozi filozofske in pravne razlage, se
zavemo protislovja: na en strani večina meni, da je dostojanstvo nekaj inherentnega, nekaj,
česar ni mogoče izgubiti zaradi svoje naravnosti, prirojenosti in zato neodtujljive vrednosti, ki
je dana s tem da si človek in pripadaš človeški vrsti. Toda z drugega vidika ni mogoče
zanikati, da lahko nasilni napadi na človeka povzročijo poškodbo ali celo izgubo dostojanstva.
Osebe, ki so diskriminirane, ponižane, izkoriščane, mučene ali posiljene opisujejo ta dejanja
kot poseg in kršitev njihovega dostojanstva. Avtor se pri tem filozofsko sprašuje, kako je
možno nekomu odvzeti nekaj, kar je prirojeno ter načeloma neodtujljivo in si s pravnega
vidika postavlja vprašanje temeljnih ustavnih pravic, zakaj je treba državi in drugim organom
varovati nekaj, česar ni mogoče izgubiti, saj glede na neodtujljivost dostojanstva le tega ni
potrebno ščititi. (Pollmann, 2011, str. 245)

2.8 POSESTVOVANJE IN ZAŠČITA DOSTOJANSTVA
Vsako človeško bitje se upošteva kot enakopravno, če se predpostavlja, da ima enake
temeljne interese za življenje z dostojanstvom. Toda istočasno ljudje v različnih obsegih
izkoriščajo potencial za utelešanje samospoštovanja, zato je potrebno priznati, da nimajo vsi
ljudje oz. človeška bitja popolnega dostojanstva, vendar so kljub temu vsa bitja upravičena
do dostojanstva in imajo ustrezno pravno varstvo le tega. Na tej točki mora biti označena
odločilna, vendar pogosto prezrta razlika - razlikovati je potrebno med problemom, ali ljudje
dejansko operirajo z dostojanstvom ter različnimi, vendar povezanimi vprašanji glede
povezave z dejanskimi, popolnoma enakimi pravicami glede zaščite. Na koncu pravice
dostojanstva postanejo razumne in smiselne kot so človekove pravice le, če bomo dosledno
razlikovali med tema dvema vidikoma. Toda zakaj je to potrebno? Iz teh razlogov je
potrebno na človekove pravice gledati kot na pravno jamstvo ali ščit za človekovo
dostojanstvo, saj slednje ni prvobitni razlog za človekove pravice, temveč je njegovo
stremenje k cilju oz. namenu. Človekove pravice bi nam morale omogočati prostor za
pokončno življenje v utelešenju samospoštovanja, brez diskriminacije, degradacije,
ponižanja... Ker je človekovo dostojanstvo krhko, je povsem odvisno od pravnega varstva in
univerzalne človekove pravice preprosto pomenijo, da imajo ljudje možnosti živeti v čim
boljših pogojih. Pri tem lahko domnevamo, da imajo vsa človeška bitja ključen interes za
človeško, dostojno, humano obravnavo, zato je logično predvideti skupni ali univerzalni
interes v pravne pogoje uresničevanja dostojanstva. (Pollmann, 2011, str. 257- 258)
Ta koncept dostojanstva preko človekovih pravic kot človeški potencial združuje verjetne
intuicije v treh konceptih - dosežki, dota, osebna zmogljivost z izogibanjem njihovih posebnih
pomanjkljivosti. Kar je v bistvu prepričljivo glede koncepta dosežkov je predpostavka, da
mora biti človekovo dostojanstvo spoznano in doseženo v realnem življenju. Vendar bi bilo
napačno sklepati, da so ljudje sami v celoti odgovorni za spoštovanje in vrednost, ki ju
dosežejo v javnem življenju. V nasprotju s tem je večina kršitev človekovega dostojanstva
rezultat negativnega obravnavanja ostalih, kar je slabost koncepta dosežkov. Pozitivna
intuicija koncepta dote je trditev, da imajo vsa človeška bitja enako vrednost zgolj zaradi
pripadnosti človeški vrsti in je pri tem ne moremo odvzeti z nobenim razlogom. Vendar ta
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trditev enakosti ni tista, ki jo lahko razglasimo za dostojanstvo človeškega bitja, saj bi za
slednje pomenilo življenje, v katerem bi enako spoštovanje lahko bilo individualno izraženo in
zapisano v družbenem življenju. Končno, razumno obravnavanje koncepta zmogljivosti
postavlja dejstvo, da bodo tisti, ki so ljudje, imeli najboljše možnosti uresničevanja njihovega
potenciala za utelešenje samospoštovanja. Zaključek, da lahko zgolj ljudje zahtevajo
pripadajoče pravice, bi bil napačen. Ljudje, ki že živijo življenje v polnem dostojanstvu, bi
med vsemi najmanj potrebovali te pravice. (Pollmann, 2011, str. 258)
Ta pomembna točka nam pomaga pri izogibanju drugega velikega nesporazuma, ki je
predstavljen kot fraza: »ne moreš se počutiti moralno obvezanega da storiš nekaj, kar je
nemogoče izvesti« 9 . Zmoten pogled bi predstavljalo mišljenje, da ima oseba lahko le
določene pravice do varstva njenega dostojanstva, zgolj če lahko učinkovito izkoristi svoje
pravice. Iz tega vidika bi sledilo, da na primer zarodki, mentalno bolni, osebe v komi ali
umirajoče osebe ne posedujejo teh pravic, npr. do svobode izražanja, gibanja, mirnega
zbiranja ali politične participacije. Kot nasprotovanje tovrstnemu mišljenju avtor navaja
primer, ko odrasla zdrava oseba zaradi tiranskega zakonca ne zapusti lastne hiše in v nedeljo
s tem ne more oddati glasu na volitvah, ampak ji s tem ni odvzeta pravica do glasovanja, saj
ji ta zakonsko pripada in je njena posest popolnoma neodvisna od njene dejanske zmožnosti
jo uporabiti. Tako imajo v bistvu vsa človeška bitja te pravice zgolj s tem, ko pripadajo
človeški vrsti. To velja še posebej za tiste, ki jih še ni (zarodek), ki ne morejo (koma ali
zapor), ki ne morejo v celoti (duševno bolni) ali ne morejo več (umrli) v celoti živeti dostojno
življenje in v celoti uporabiti pripadajoče pravice. (Pollmann, 2011, str. 259)
Vse to nas vodi k rešitvi terminoloških nasprotij, kot na primer zakaj pravni sistem razglasi za
zaščito nekaj, česar ljudje v bistvu ne morejo izgubiti. Pri tem se ne sme narediti napake z
ekstrapolacijo iz univerzalnih in kategoričnih človekovih pravic, ki jih imajo vsi ljudje s
pripadnostjo človeški vrsti, v prav tako univerzalno in kategorično posedovanje dostojanstva.
Vsako človeško bitje ima človekove pravice zaradi narave občutljivosti in lahko realiziramo ter
utelešamo naše dostojanstvo v različnih obsegih. Izgubimo lahko celo samospoštovanje in
dostojanstvo, zato je potrebno pravno varstvo, zlasti če je dostojanstvo človeške osebe resno
ali v hudi nevarnosti. Tako nimajo vsa človeška bitja ali ljudje polnega dostojanstva, vendar
zaradi moralnih in političnih trditev, da si morajo biti vsi pravno enaki, imajo vsi enake
univerzalne pravice, ki jih je treba spoštovati, zaščititi in izpolnjevati. Kratko in jedrnato: ker
človeška bitja nimajo enakega človeškega dostojanstva, imajo vsi enake človekove pravice.
(Pollmann, 2011, str. 259- 260)

2.9 PRAVNO VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN DOSTOJANSTVA
Druga svetovna vojna je z vidika varstva človeka, njegovega dostojanstva in pravic v
ospredje postavila težave, nastale z vojno. Tako so bile bistvene teme položaj beguncev,
vojnih ujetnikov, deportirancev, bolnikov, ranjencev ter civilnega prebivalstva. Tovrstne
vidike se je rešilo z vrsto mednarodnih sporazumov in notranjim pravnim redom. Širši krog
9

Angl. »ought impies can fallacy«.

23

varstva človekovih pravic ter dostojanstva predstavljajo tudi varstvo, prepoved ter
kaznovanje genocida, mučenja, etničnega čiščenja ter zločinov zoper človečnost. V grozljiva
dejanja sodijo ravno tako grobe ter zločinske kršitve človekovih pravic ter zanikanje
človekovega dostojanstva. S temi procesi in mednarodnimi instrumenti se je utrdilo načelo
varstva človekovih pravic, varstva dostojanstva, prepovedi diskriminacije, vojnih zločinov in
zločinov zoper človečnost ter prepoved genocida, mučenja in etničnega čiščenja. S tem se je
ustvarilo pravilo ius cogens10 mednarodnega prava, ki so ga vse države dolžne spoštovati ter
pri tem kaznovati kršitve, v kolikor pride do le teh. Na teh pravilih temelji tudi odgovornost
držav ter kazenska odgovornost posameznikov po mednarodnem pravu. (Petrič, 2012, str. 2)
Pri razvoju človekovih pravic ter v povezavi z njimi dostojanstva, je imelo vpliv mnogo
mednarodnih, kot tudi regionalnih dokumentov. Splošno kategorijo univerzalnih mednarodnih
dokumentov predstavljajo predvsem SDČP, MPDPP z dvema fakultativnima protokoloma ter
MPESKP z izbirnim protokolom. Našteti dokumenti skupno tvorijo Mednarodno listino o
človekovih pravicah, ki predstavlja temelj korpusa človekovih pravic. Poleg splošnih
univerzalnih dokumentov področja izpopolnjujejo tematski univerzalni mednarodni dokumenti
kot so Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, Konvencija o
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Konvencija o otrokovih pravicah, Konvencija proti
mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, Mednarodna
konvencija o varstvu pravic delavcev migrantov in družin, Mednarodna konvencija za zaščito
vseh oseb pred prisilnim izginotjem, Konvencija o pravicah invalidov ter izbirni protokoli, ki so
bili sprejeti k navedenim konvencijam. Vse pogodbenice mednarodnih konvencij o človekovih
pravicah OZN so dolžne upoštevati dogovor o periodičnem poročanju glede uresničevanja
določenih konvencij, znotraj katerih vsaka država poroča o splošni ureditvi človekovih pravic
znotraj države. (MZZ, 2016)
2.9.1 SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC
Morda najpomembnejši trenutek v začetku cenjenja vsakega posameznega človeka in
njegovega dostojanstva je sprejetje SDČP, ki je bila s strani Generalne skupščine ZN z
resolucijo 217 A (III) sprejeta ter razglašena 10. decembra 1948. S tem sta bila postavljena
temelj in izhodišče za uveljavljanje spoštovanja, dostojanstva vsake osebe in varstva pravic v
mednarodnem pravu. Besedilo je kratko in jedrnato, deklaracija pa predstavlja tiste pravice,
ki morajo biti zagotovljene za preprečevanje konfliktov po vsem svetu. Zaradi »moči« je med
vsemi besedili prevedena v največ svetovnih jezikov in je v luči mednarodnega prava
temeljni dokument, na katerega se upirajo vse ustave z željo delovanja v OZN.
2.9.2 MEDNARODNI PAKT O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH
MPDPP je pakt, podpisan 16. decembra 1966, z začetkom veljave 23. marca 1976, s katerim
so se države pogodbenice zavezale k zagotavljanju državljanskih in političnih pravic. Kot prva
generacija človekovih pravic je cilj varovanje temeljne pravice do življenja ter določitev, da
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nobena oseba ne sme biti žrtev mučenja, prisilnega dela, zasužnjenja, samovoljnih priporov
in ji ne sme biti odvzeta nobena temeljna svoboščina. Zaradi velikega vpliva pri oblikovanju
sedanjega, modernega prava človekovih pravic, ga nekateri zaradi svoje univerzalnosti
uvrščajo celo na sam vrh pomembnosti mednarodnih pogodb. Ne glede na primer nepodpisa,
se države članice ZN ne morejo izogniti določbam MPDPP, saj so le te del običajnega
mednarodnega prava ter splošnih načel mednarodnega prava. Vsebuje večino pravic,
navedenih v SDČP, poleg teh pa podrobneje opredeljuje določene pravice, ki s SDČP niso ali
so manj opredeljene. Za nadzor nad izvajanjem državljanskih in političnih pravic,
opredeljenih z MPDPP, skrbi odbor za človekove pravice, ter na podlagi ugotovitev državam
pogodbenicam svetuje glede nadaljnjega izvajanja obveznosti ter opozori v primeru kršitev
MPDPP.
Za dopolnitev MPDPP sta bila naknadno podpisana dva fakultativna protokola. Prvi protokol,
podpisan 16. decembra 1966 ter s pričetkom veljave 23. marca 1976 je priskrbel pristojnost
Odboru za človekove pravice v primeru obravnav pritožb posameznikov, ko le te menijo, da
država pogodbenica krši določila z MPDPP ter so bila pri varstvu mnenja izčrpana vsa
domača pravna sredstva. Drugi fakultativni protokol je bil podpisan 15. decembra 1989, z
začetkom veljavnosti 15. decembra 1989, s ciljem odprave smrtne kazni, pri čemer so morale
države pogodbenice pri določitvi kazni tovrstne kazni umakniti.
2.9.3 MEDNARODNI PAKT O EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN KULTURNIH
PRAVICAH
Tako kot MPDPP tudi MPESKP predstavlja mehanizem, skozi katerega se vsebine SDČP
prevajajo v pravno zavezujoče določbe. Pri tem pakt, sprejet 16. decembra 1966, ki je stopil
v veljavo 3. januarja 1976, zastopa drugo generacijo človekovih pravic, s katerimi države
pogodbenice zavezuje k zagotavljanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Pri tem
določa pravice, kot so pravica do dela in pravičnega plačila, pravica do socialne varnosti,
pravice družine, pravice do državne zaščite in pomoči, pravice do izobraževanja in
udejstvovanja v kulturnem življenju. Z resolucijo Ekonomsko- socialnega sveta je bil za
nadzor ustanovljen Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice, ki preverja izvajanje
MPESKP pri vseh državah pogodbenicah, ter jim pri tem svetuje ali opozori na kršitve.
10. decembra 2008 je bil sprejet Izbirni protokol MPESKP, ki je Odboru omogočil obravnavo
individualnih pritožb v primeru kršenj pravic, določenih z MPESKP, pri čemer je moral biti
izpolnjen pogoj izčrpanja domačih pravih sredstev.
2.9.4 DRUGI POMEMBNEJŠI MEDNARODNI DOKUMENTI ČLOVEKOVIH PRAVIC
IN DOSTOJANSTVA
2.9.4.1 Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije
Konvencija, sprejeta 7. marca 1966, z začetkom veljave 4. januarja 1969, predstavlja
instrument tretje generacije človekovih pravic, ustvarjena z namenom odprave vseh oblik
rasne diskriminacije. Pri tem konvencija določa, da morajo vse države pogodbenice z vsemi
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sredstvi omogočati ter izvajati politiko odpravljanja vseh oblik rasne diskriminacije, pri tem
razglasiti vsako kaznivo dejanje v primeru zaznavanja razširjanja idej o rasni večvrednosti in
sovraštvu ter zagotavljati državljanske, ekonomske, politične, socialne in kulturne pravice
vsem ljudem v enaki meri. Za nadzor nad dejavnostmi in zagotavljanjem pravic in obveznosti
nad vsemi oblikami rasnih diskriminacij, ter kot mehanizem individualnih pritožb, je
konvencija ustanovila Odbor za odpravo rasne diskriminacije.
2.9.4.2 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
Konvencija je bila sprejeta 18. decembra 1979 ter pričela veljati 3. septembra 1981, z
namenom natančne opredelitve določb SDČP in obeh temeljnih paktov s stališča ženskih
pravic. Vsem državam pogodbenicam nalaga obveznost priprave ter uveljavitve politike in
ukrepov odprave diskriminacije žensk, preprečevanja vseh vrst trgovanja z ženskami,
zagotavljanja volilne pravice ter sodelovanja žensk v vladnih in nevladnih dejavnostih,
zagotavljanja enakih pravic, pravic do izobraževanja ter zaposlovanja in enakosti pred
zakonom. Za nadzor, redno prejemanje poročil o napredkih pri izpolnjevanju določb s strani
držav pogodbenic, opozarjanje v primeru morebitnih kršitev in proučevanje meddržavnih ter
individualnih pritožb je bil sprejet Odbor za odpravo diskriminacije žensk.
2.9.4.3 Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim
kaznim ali ravnanju
Podpisana je bila 10. decembra 1984 ter stopila v veljavo 26. junija 1987, z namenom
nadgradnje 5. člena SDČP in 7. člena MPDPP, ki prepovedujeta mučenje. S konvencijo so
države pogodbenice zavezane v sprejetje učinkovitih zakonodajnih, upravnih ter sodnih
ukrepov za preprečevanje mučenja v vseh oblikah. Države so s konvencijo dobile prepoved
izročitve oseb drugim državam, v kolikor sumijo v obstoj verjetnosti, da bi bila izročena
oseba podvržena morebitnemu mučenju. Poleg tega morajo v vseh izobraževanjih in
usposabljanjih civilnega, vojaškega, zdravstvenega osebja ter javnih uslužbencev, zagotoviti
vključenost prepovedi mučenja zaradi morebitnega prisostvovanja pri nadziranju,
zasliševanju ter obravnavi oseb, ki jim je bila odvzeta prostost zaradi pridržanja, pripora ali
izvršitve zaporne kazni. Oseba, ki je bila mučena, ima pravico do pritožbe ter zagotovitve
nepristranske obravnave. Za nadzor delovanja in izvajanja določb konvencije v državah
pogodbenicah ter obravnave pritožb posameznikov je bil ustanovljen Odbor proti mučenju.
2.9.4.4 Konvencija o otrokovih pravicah
Konvencija, podpisana 20. novembra 1989, s pričetkom veljavnosti 2. septembra 1990, je
temelj varstva pravic vsem osebam, mlajšim od 18 let. Pri tem vsebuje štiri vodilna načela
(MZZ, 2016):
-

-

država morava z vsemi sprejetimi ukrepi zagotoviti varstvo otrok pred vsemi oblikami
razlikovanj ali kaznovanj zaradi delovanja, položaja, mnenj ali prepričanj otrokovih
staršev, družinskih članov ali zakonitih skrbnikov,
pri vseh dejavnostih v zvezi z otrokom mora biti glavno vodilo njegova korist,
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-

vsak otrok ima neodtujljivo pravico do življenja in razvoja,
vsak otrok ima neodtujljivo pravico do svobodnega izražanja.

Med pomembnejše določbe se uvrščajo tudi pravica do svobode mišljenja, veroizpovedi, do
zdravstvenega varstva in izobraževanja. Nadzorni organ predstavlja Odbor za otrokove
pravice, ki preko poročil nadzira države pogodbenice. Od aprila 2014 je pristojen za
obravnavo sporočil o morebitnih kršitvah, ki ji sporočijo posamezniki, skupine ali katera od
držav pogodbenic glede druge pogodbenice, ter za preiskave morebitnih hujših ali
sistematičnih kršitev otrokovih pravic.
Konvencija je sprejela nekaj dodatnih izbirnih protokolov, med katerimi sta med
najpomembnejšima Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v
oboroženih spopadih, podpisan 25. maja 2000 s pričetkom veljavnosti 12. februarja 2002, ter
Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in
otroške pornografije, podpisan 25. maja 2000 in z začetkom veljavnosti 18. januarja 2002.
2.9.5 EVROPSKA KONVENCIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
Na regionalni ravni je najpomembnejša EKČP, mednarodna pogodba, podpisana 4. novembra
1950 in z začetkom veljavnosti 3. septembra 1953, sprejeta za zaščito človekovih pravic in
temeljnih svoboščin v Evropi. S tem je konvencija postala prvi legalni mednarodni instrument
za zaščito človekovih pravic. Njen temeljni namen je bil ustvariti ideale demokratične družbe,
pri čemer je vsaka država podpisnica odgovorna za varstvo pravic in svoboščin, obenem pa
nosijo odgovornost vse države pogodbenice. Konvencija je predstavljala rezultat 2. svetovne
vojne, z namenom preprečitve kršitev človekovih pravic in svoboščin, kot so se dogajale v
času vojne. Poleg tega je predstavljala zaščito pred tedanjim anti - demokratičnim vplivom
komunističnih držav v Srednji in Vzhodni Evropi. S konvencijo so se države zavezale do
priznavanja pravic vsakomur. Za pravno varstvo ter sojenje v primeru domnevnih kršitev
državljanskih in političnih pravic, katere so določene z EKČP, je bilo 1959 ustanovljeno ESČP.
Le to je preko vsakodnevne sodne prakse razlagalo določbe konvencije.
Ravno vojno stanje v Jugoslaviji s hudimi kršitvami in viškom v obliki genocida v Srebrenici,
ter leto pred tem na ozemlju Ruande, so pripeljali do spoznanja, da mednarodna skupnost
ne sme dopustiti ponovitev podobnih primerov. Iz zamisli humanitarne intervencije, kjer
mednarodna skupnost s pravico in dolžnostjo poseže v državo, kjer se dogaja genocid, ter ga
prepreči, so prišli do koncepta »odgovornosti zaščititi«11. Tako se je na ravni OZN sprejela
odločitev, da v primeru genocida, vojnih zločinov, etničnega čiščenja, zločinov zoper
človečnost, mednarodna skupnost poseže v problematične države z namenom preprečitve
zločinov, ter pri tem uporabi oborožene sile v kolikor je to potrebno12 (Petrič, 2012, str. 3- 4).

11
12

Angl. Responsibility to Protect.
Poseg mora odobriti VS OZN.
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2.10 PRAVNO VARSTVO ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA NA OBMOČJU
NEKDANJE JUGOSLAVIJE
Ob sprejemanju SDČP je v glasovanju o sprejemu sodelovala tudi FLRJ. Ta je bila ob
oseminštiridesetih glasovih za in nobenem proti ena izmed devetih držav, ki se je vzdržala
odločitve13. Komunistične države (kar šest izmed vzdržanih) so se pri razlagi svojega stališča
opirale predvsem na mnenje, da SDČP ni šla dovolj daleč v obsojanju fašizma in nacizma,
poleg tega pa deklaracija tako ni veljala kot pravno zavezujoč dokument, temveč kot osnova
za nadaljnje varstvo pravic ter dostojanstva.
Ustava SFRJ, sprejeta leta 1974, je v uvodnem delu - temeljna načela, v delu V, določila, da
so pravice, svoboščine in dolžnosti ljudi neločljiv del ter izraz socialističnih samoupravnih
demokratičnih odnosov, s katerimi se človek osvobodi vsakršnega izkoriščanja in samovolje
ter s svojim delom ustvarja možnosti do vsestranskega razvoja, svobodnega izražanja ter
zaščite lastne osebnosti in človekovega dostojanstva. Pri tem so svoboščine in pravice
človeka omejene zgolj z enakimi svoboščinami in pravicami ter interesi socialistične družbe.
Le ta je določena za zagotavljanje pogojev ter ustvarjanje in zaščito svoboščin in pravic,
določenih z ustavo. Kakršnakoli dejavnost, ki bi vodila do kratenja svoboščin in pravic ljudi, bi
bila v navzkrižju interesov socialistične družbe (Ustava SFRJ, temeljna načela, del V). Ravno
tako so za dosego ciljev ustava, vsi organi samoupravljanja, državni organi, skupnosti,
samoupravne, družbenopolitične in druge organizacije ter ljudje neposredno pozvani, da s
svojimi dejavnostmi prispevajo k uresničevanju človekovih svoboščin ter pravic, k večji
humanosti družbenega okolja ter ljudi, k solidarnosti in človečnosti in k spoštovanju
človekovega dostojanstva (Ustava SFRJ, temeljna načela, del IX). Specifično je varstvo
človekovega dostojanstva in človekove osebnosti jamčil 179. člen Ustave, ki jih je varoval
zgolj v kazenskih in drugih postopkih, med odvzemom oz. omejitvijo prostosti ter
izvrševanjem kazni.
Težave v pravnem sistemu ter slabo urejeno varstvo pravic in dostojanstva so bile
pomemben mejnik pri sprejemu ustavnih listin v Sloveniji. Preambula Ustave Republike
Slovenije izhaja iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije, kjer je bilo v preambuli ugotovljeno, da je SFRJ delovala pravno neurejeno in da je
prihajalo do velikega števila kršitev človekovih pravic. Ravno ta podlaga postavlja v
preambuli Ustave na prvo mesto svobodno demokratično ustavno ureditev ter s tem
zagotavljanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin (Šturm, 2015).
Kršitve dostojanstva v SFRJ je v svoji odločbi U-I-109/10 (odločba o Titovi cesti) navajalo
tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, ko je totalitarizem, kot politiko SFRJ, označilo za
kršitelja človekovega dostojanstva, kar je v nasprotju z Ustavo in temelji Republike Slovenije.
Politika SFRJ je bila tista, ki je vrsto let imela težave s človekovimi pravicami in
dostojanstvom ter je tedanji zahodni pogled na varovanje človeka teptala že desetletja pred
13

Poleg FLRJ so se odločitve vzdržali Sovjetska Zveza, Ukrajina, Belorusija, Poljska, Južnoafriška unija,
Češkoslovaška in Kraljevina Savdska Arabija.
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vojnim stanjem, pri čemer se je upirala na svojo temeljno misel, da cilj opravičuje sredstva.
Glede na to, da človekovo dostojanstvo predstavlja sestavni del ustavne demokracije ter
upoštevajoč dejstva o delovanju SFRJ, zgodovini zatiranja in nespoštovanja ljudi ter pravic in
moči verskega fanatizma ob pričetku vojne, rezultat mnogih kršitev v času vojne niti ni tako
presenetljiv.
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3 DOGAJANJE NA OBMOČJU NEKDANJE JUGOSLAVIJE
Trenje na območju nekdanje Jugoslavije ter indici za začetek oboroženih spopadov so se
pričeli 28. junija 1989, ko je ob obletnici Kosovske bitke tedanji predsednik srbske republike
Slobodan Milošević, ki je kot velik nasprotnik decentralizacije in demokratizacije tedanje
federacije navzočim zagrozil z ukrepanjem, v kolikor ne bodo sprejeli rešitve jugoslovanske
krize, kakršno je sam ponudil. Grožnja je dobila kontradiktorni učinek, saj so nesrbski narodi,
na čelu s Slovenci in Hrvati, pospešili napore za spremembo režima ter se oddaljiti od
tedanjega centra - Beograda. Ker je Milošević vedel, da bi lahko prišlo do odcepitev, je
zaigral na nacionalistične strune, trdil o ogroženosti Srbov tako doma kot v BiH, na Kosovu in
Hrvaškem ter skozi predstavitev zatiranja separatističnih teženj in ideje, da močna Srbija
pomeni močno Jugoslavijo, dosegel tudi podporo JLA14. Kljub grožnjam ter pritiskom JLA v
razorožitev je prišlo do odcepitve Republike Slovenije ter Republike Hrvaške. Temu je sledila
želja Muslimanov po neodvisni centralizirani državi BiH, Hrvatov po priključitvi Republiki
Hrvaški ter Srbov po »Veliki Srbiji«. Ko je sledil referendum 1. marca 1992, s katerim so se
Muslimani in Hrvati izrekli za odcepitev BiH, je to privedlo do zadnjega poka, ki je privedel do
vojne na območju nekdanje skupne države. BiH se je tako razdelila v tri politično-nacionalne
skupine oz. območja15, a kljub temu prejela status samostojne države.

3.1 VOJNA V SLOVENIJI
Ob razglasitvi samostojnosti je Jugoslavija reagirala impulzivno ter poslala vojsko na mejne
prehode z Italijo, Madžarsko in Avstrijo, z namenom prisilno zadržati Slovenijo znotraj
Jugoslavije. V Sloveniji je imela JLA tedaj 22.300 oboroženih vojakov ter letalsko floto,
nasproti pa jim je stalo 35.000 slabo opremljenih in nepripravljenih pripadnikov slovenske
teritorialne obrambe in 10.000 rezervnih policistov. JLA je s hitrimi ukrepi nemudoma
prevzela večino mejnih prehodov in letališče Brnik, vendar so se zaradi cestnih barikad
ustavili pri napredovanju iz strani Hrvaške. Poleg tega je že drugi dan po izbruhu spopadov
ukrepala ES, ki je poslala trojko zunanjih ministrov, z namenom čim hitreje prisiliti vpletene v
miroljubno rešitev spora. Zaradi izklopa vode ter elektrike vojašnicam JLA je prišlo do
večjega števila dezertacij, predvsem pri nabornikih. Ker JLA ni uspelo prevzeti nadzora in je
prišlo do obkolitev vojašnic, ter spremembe mišljenja Miloševića, da Slovenije nima smisla
tlačiti v jugoslovansko republiko, je JLA pristala na premirje ter se osredotočila na idejo
velike Srbije. Na Brionih je pod okriljem ES prišlo do podpisa trajnega premirja med
slovensko, hrvaško in srbsko stranjo, JLA pa je dobila trimesečni rok za umik iz Slovenije.
Desetdnevna vojna je zahtevala 76 smrtnih žrtev, pri čemer jih je bilo 19 na slovenski strani,
45 na strani JLA ter 12 tujih državljanov.

14

JLA: je bila vojaška oborožena sila Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ). Ustanovljena je bila z
marcem 1945, v času pred odcepitvijo držav nekdanje Jugoslavije pa je bila tretja najmočnejša vojska v Evropi.
Prenehala je z obstajanjem 20. maja 1992, zaradi razširitve vojne na območju BiH in Hrvaške.
15
Bosanski Srbi so razglasili za svoj teritorij Republiko Srbsko Bosne in Hercegovine, medtem ko je hrvaška
skupnost razglasila Hrvaško republiko Herceg - Bosno.
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3.2 VOJNA NA HRVAŠKEM
Kljub temu, da sta Slovenija in Hrvaška razglasili samostojnost skoraj istočasno, pa je
Hrvaška prišla v precej večji konflikt kot Slovenija, ki je imela desetdnevno vojno. Zaradi
odcepitve je prišlo do poslabšanja odnosov s srbsko manjšino na Hrvaškem, ki je tedaj
predstavljala 12% hrvaške populacije. Z odpuščanjem Srbov z vodilnih položajev v državnih
službah in podpihovanjem srbskih medijev so Hrvaško obtožili »kulturnega genocida«.
Hrvaški Srbi so bili na območju Hrvaške skoncentrirani predvsem na treh območjih: v Krajini,
delu zahodne Slavonije ter v vzhodni Slavoniji ter Baranji. Uporom srbske populacije se je v
želji zavarovanja Jugoslavije pridružila JLA, ki so pričeli ofenzivo ter spopade na območjih
Dubrovnika, Gospića, Šibenika, Zadra, Karlovca, Siska, Slavonskega Broda, Osijeka, Vinkovca
ter Vukovarja. Pri tem se niso ozirali na nikogar ter so posegali po vseh sredstvih in izvedli
napad celo na Dubrovnik, ki je bil pod zaščito Unesca kot kulturna dediščina človeštva.
Najbolj dramatično in krvavo je bilo trimesečno obleganje ter celovita zrušitev Vukovarja, po
zavzetju mesta pa so se s strani srbskih paravojaških enot pojavili prvi vojni zločini nad
civilnim prebivalstvom ter vojnimi ujetniki. Ob več kot 2300 mrtvih so preživele v večini
poslali v koncentracijsko taborišče Sremska Mitrovica, v bolnišnici pa izvedli zverinski pokol
hrvaških ranjenih borcev ter zdravnikov. Ravno ti dogodki so spremenili pogled in odnos
mednarodne javnosti do dogodkov na Hrvaškem, ki so bili do tedaj obravnavani kot
državljanska vojna. Hrvaška je za tem z boji pridobila določene dele ozemlja nazaj, Srbi pa
so v Srbski krajini razglasili Republiko Srbsko krajino, ki je z izjemo Jugoslavije ni priznala
nobena druga država.
S priznanjem Hrvaške kot samostojne in neodvisne države so enote JLA izgubile legitimnost
za vojaške posredovanje in so na zahtevo ZN morale 2. januarja 1992 podpisati premirje ter
se umakniti iz države. Kljub umiku so nekdanja območja JLA zavzeli vojaki Republike Srbske
krajine, ki so nadaljevali z napadi. ZN so v želji zavarovanja in umiritve situacije poslali na
krizna območja enote Unproforja16, ki pri vzpostavitvi in zagotavljanju miru niso bili ravno
uspešni, saj zaradi stroge nevtralnosti niso posegali v spopade, temveč so zgolj ščitili
humanitarne konvoje pri dostavi pomoči na ogrožena območja.
Po umiku JLA je Hrvaška v letu 1993 z dvema velikima operacijama Maslenica in Medački žep
osvobodila območja Maslenice in Zadra. Predvsem pri ofenzivi Medački žep, kjer je hrvaška
vojska ustavila obstreljevanje Gospića, so bili zagrešeni številni vojni zločini nad srbskim
prebivalstvom. Leta 1995 ob zaključevanju vojne so hrvaške sile izvedle še dve dokončni
operaciji: Operacija Blisk in Operacija Nevihta. Z Operacijo Blisk je hrvaška vojska osvobodila
ter zasedla ozemlja v okolici Okučanov v Slavoniji ter tlakovala pot drugi operaciji, s katero
so se hrvaške sile prebile v notranjost Republike Srbske Krajine. V dveh dneh je hrvaška
vojska zasedla strateško točko Knin ter prepodila vojsko Srbske Krajine, ki se je predala tri

16

Unprofor: angl. United Nations Protection Forces; ustanoviljen 21. februarja 1992 z namenom dimilitarizacije
ter umika jugoslovanske vojske iz varovanih območij ZN na Hrvaškem. Kasneje se je delovanja prestavilo na
območje BiH. Enota je bila ukinjena 31. marca 1995.
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dni kasneje. Zaradi hrvaškega zavzetja ozemlja je v Srbijo ter BiH prebežalo 150.000 Srbov,
večina, ki je ostala na tem ozemlju pa so postali žrtve vojnih zločinov.
Po podatkih Urada za zaprte in pogrešane je na Hrvaškem med 1991 in 1995 umrlo 11834
ljudi, pri čemer niso štete žrtve Vojske Republike Srbske Krajine in žrtve operacij Blisk in
Nevihta, kjer naj bi umrlo 1000 ljudi, 800 pa je pogrešanih. Po podatkih dokumentarnega
centra Veritas pa je med vojno na Hrvaškem umrlo 6744 Srbov. Pri združitvi vseh analiz štetij
ali ocenitev je končna številka okoli 19600 mrtvih oseb - kar bi lahko bilo približek
verodostojnih podatkov, saj je bilo po ocenah komisije ZN do konca decembra 1994 (pred
operacijama Blisk in Nevihta) več kot 16000 žrtev.

3.3 VOJNA V BOSNI IN HERCEGOVINI
Območje BiH je bilo glede na preostala območja tedanje Jugoslavije najbolj multietnično. V
letu 1991, ko se je pričelo razpadanje skupne države, je območje BiH sestavljalo 43%
bošnjaškega prebivalstva, 31% Srbov ter 17% Hrvatov. Po zgledu Slovenije in Hrvaške se je
muslimansko prebivalstvo pričelo zavzemati za neodvisno centralizirano državo BiH. Na
referendumu 1. marca 1992 so se Muslimani in Hrvati ob bojkotu srbskega prebivalstva
odločili za odcepitev BiH od tedanje Jugoslavije. Zaradi velikih razlik ni prišlo do želenega
koncepta odcepitve in vzpostavitve skupne države, temveč zgolj do razdelitve oblasti. Tako
so Bosanski Srbi razglasili samostojnost svojega teritorija pod nazivom Republika Srbska
Bosna in Hercegovina, hrvaško prebivalstvo pa je svoj del poimenovalo Hrvaška republika
Herceg- Bosna. Pri tem sta oba teritorija uživala močno podporo vlade in oboroženih sil tako
Republike Hrvaške kot ZRJ17. BiH je 7. aprila 1992 s priznanjem ZDA ter EU pridobila status
samostojne države, a žal se ni mogla izogniti vojni. JLA se je sicer umaknila iz države precej
mirno, a s predajo večine orožja vojski Republike Srbske ter srbskim paravojaškim skupinam
so se začrtali jasni obrisi, v katero smer bo krenila prihodnost. (Azinović, 2007, str. 94- 105)
Mednarodno priznanje BiH je Srbe zgolj spodbudilo k akciji. Ker Bošnjaki niso želeli niti slišati
o zahtevi Srbov o dveh tretjinah celotnega ozemlja, je bil načrt sila preprost: zasesti dolino
Drine in Posavja ter se ozemeljsko povezati z Republiko Srbsko krajino na Hrvaškem in zajeti
Sarajevo v obroč ter s tem streti Muslimane oz. onemogočiti kakršnokoli možnost odpora.
Sarajevo je postalo razdeljeno mesto, kjer je bil bošnjaški del povsem obkoljen, medtem ko
je bil srbski del povezan s preostalimi ozemlji pod kontrolo srbske vojske. Ob neusmiljenem
obstreljevanju z obeh strani ter nenehno dejavnih ostrostrelcih, ki niso prizanesli niti
otrokom, je v mestu umrlo okoli 15.000 ljudi, mesto pa je bilo v večini povsem uničeno.
Poleg Sarajeva je bilo najbolj na udaru mesto Bihać, ki je bilo pod zaščito Unprofor-ja. Zaradi
slabše razvitosti območja BiH, ki je slonela v večini na lastni industriji in kmetijstvu in ob
vsesplošnem pomanjkanju, Bošnjaki niso mogli parirati Srbom, ki so z napadi sil Republike

17

Ob odcepitvi BiH je prišlo do razpada tedanja SFRJ . Prišlo je do nastanka ZRJ, ki sta jo ustanovili zadnji pravni
naslednici tedanje garniture Srbija in Črna Gora. Zaradi podpore Republike Srbske ter Republike Srbske Krajine
in vojnega stanja je mednarodna skupnost vrsto let ni priznala. Obstajala je do leta 2003, ko se je po sprejetju
nove ustave preimenovala v Republika Srbija in Črna Gora.
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Srbske pod vodstvom Radovana Karadžića in pomoči JLA s sistematičnim »etničnim
čiščenjem« v zgolj šestih tednih zavzeli dve tretjini bosanskega ozemlja.
Kljub temu, da so tako Hrvati kot Bošnjaki imeli istega okupatorja, pa je navzkrižje interesov
leta 1993 privedlo do bojev med hrvaškimi in bošnjaškimi silami, s čemer se je pričela vojna
vseh proti vsem. V tem obdobju je prišlo do velikega števila obračunavanj s civilnim
prebivalstvom, kljub temu da so boji potekali na nadzorovanih območjih. Boji so se končali
šele s posredovanjem mednarodne skupnosti, prišlo pa je do oblikovanja federacije Hrvatov
in Bošnjakov, pod vodstvom Kontaktne skupine, ki so jo izoblikovali zunanji ministri ZDA,
Francije, Rusije, Velike Britanije in Nemčije. Ustava Federacije je bila razglašena 30. marca
1994, kar je Srbe le še podžgalo, saj ureditev Republike Srbske ne bi priznala kot samostojno
državo in se ji posledično ne bi dovoljevalo povezovanje z ZRJ. Tako so Srbi nadaljevali z
»osvajalsko taktiko« preganjanja, zatiranja, zapiranja ter pobijanja vsega nesrbskega
prebivalstva na mešanih območjih. Moške so zapirali v taborišča, podobna nacističnim,
izvajali posilstva nad ženskami, vendar se niso ustavili zgolj pri tem, saj so imeli predvsem
namen »iztrebitve« moške populacije, kar je tudi privedlo do največjega pokola v Evropi po
drugi svetovni vojni, ko je 11. julija 1995 v Srebrenici srbska vojska pod vodstvom generala
Mladića ubila več kot osem tisoč Muslimanov. (Boden, 2004, str. 176- 177)
V raziskavi bioloških sprememb populacije BiH, ki jo je maja 1998 objavil inštitut za javno
zdravje BiH, je bilo med vojno na območju BiH več kot 250.000 mrtvih in izginulih oseb. Po
ocenah Državne komisije za zdravje pa naj bi bilo med leti 1992 in 1995 ubitih ali izginulih
278000 oseb (predstavlja skoraj 6,5% celotne populacije na predvojnem območju) in 1.37
milijona izseljenih. Po ocenah je bilo med žrtvami 50,65% Bošnjakov, 35% Srbov in 10,22%
Hrvatov. Glede na razlike pri ocenah števila žrtev in izginulih v vojni na območju BiH lahko
ocenimo, da je podatek o več kot 250.000 mrtvih in izginulih precej verodostojen.

3.4 ZAKLJUČEK VOJNE
Mednarodna skupnost se je na dogajanje na kriznih območjih odzvala zelo plaho. Kot na
območje Hrvaške je tudi na območje BiH poslala »modre čelade« z namenom varovanja
miru, ki ga od začetka razpadanja Jugoslavije v bistvu nikoli ni bilo. Modre čelade, ki so imele
okrnjene pristojnosti, so bile povsem nemočne in niso bile zmožne preprečiti spopadov med
sprtimi stranmi. Po odkritju incidenta v Srebrenici so ZDA okrepile napore za končanje
spopada. Pod vodstvom Richarda Holbrooka je Clintonova diplomacija razvila akcijo, s katero
bi zaustavili Srbe. Po granati, ki je na tržnici Sarajeva ubila 68 ter ranila 144 ljudi, je
mednarodni javnosti počilo. Sledil je napad NATA, ki je z močnim bombardiranjem srbskih
položajev omogočil preboj ter napredovanje muslimansko-hrvaških sil. S tem se je
mednarodna skupnost po treh letih in pol slepljenja in sprenevedanja končno vmešala ter
umirila krizna žarišča. MKSJ je izdal tiralico za tedaj največjima pobudnikoma spopadov
Karadžićem in Mladićem, zaključek vojne pa je uničil skrivni dogovor Slobodana Miloševića in
Franja Tuđmana o delitvi večjega dela ozemlja med Srbijo in Hrvaško. S 1. novembrom 1995
so se po pritisku zahoda začela mirovna pogajanja med sprtimi stranmi. (Bebler, 2006)
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Prihodnost BiH je temeljila na pogajanjih, ki so se začela 19. novembra 1995 v ameriškem
mestu Dayton, kjer so sodelovale sprte strani v sestavi Milošević, Tuđman in Izetbegović.
Pod vplivom generalnega sekretarja ZDA Richarda Holbrooka je želela mednarodna skupnost
čim hitreje izsiliti mir, vendar se je med procesom razvidel vpliv Miloševića in Tuđmana, ki
sta sklenila dogovor tako rekoč preko Izetbegovića in na pogajalce pustila takšen vtis, kot da
je šlo v resnici zgolj za državljansko vojno. Pogajanja, v katerih se ni govorilo o zločinih,
genocidu in aretacijah, zaradi preobčutljivosti tem, so se končala 21. novembra 1995, ter bila
formalno zaključena mesec kasneje v Parizu s podpisom sporazuma. Sporazum so tedaj
poleg treh glavnih protagonistov za uveljavitev dogovora podpisali še francoski in ameriški
predsednik Chirac in Clinton, britanski, ruski in španski premierji Major, Černomirdin in
Gonzales ter nemški kancler Kohl. S tem je bil uradno vzpostavljen mir ter postavljeni temelji
za ureditev BiH. (Bebler, 2006). BiH je ostala neodvisna država, po daytonskem sporazumu
razdeljena v tri etnične skupine. Pri tem se je razdelila na dve politični entiteti, kjer je 51%
ozemlja pripadlo Federaciji BiH oz. skupnost Bošnjakov in bosanskih Hrvatov ter 49%
Republiki Srbski, ki je združevala Srbe. Med entitetama ni bilo postavljene fizične meje,
ozemlje pa je varovalo šestdeset tisoč pripadnikov IFOR 18 pod poveljstvom NATA. (Repe,
2008). Moč ZDA v sporazumu se vidi predvsem v vsilitvi pravnega sistema, saj so ameriški
pravniki spisali celotno ustavo BiH, vendar je prebivalci nikoli niso potrdili na referendumu, ki
zaradi povojnega stanja nikoli ni bil izpeljan.

3.5 VOJNA NA KOSOVU
Prvi komentarji daytonskega sporazuma so opazili prvo vrzel - v njem ni niti omenjeno, kaj
šele opredeljeno kosovsko vprašanje. Da pri sporazumu tovrstno vprašanje nima kaj iskati,,
je zagovarjal predvsem Milošević, češ da gre zgolj za notranji problem Republike Srbije.
Težave na navedenem območju so nastale že leta pred pričetkom vojne. Glede na
prebivalstvo, ki so ga v večini predstavljali Albanci, so le ti že leta 1981 zahtevali svojo
republiko. Protesti so bili razgnani, a želja je ostala. Predvsem Miloševićev prihod na oblast je
albansko prebivalstvo povsem odvrnil do izgredov. Pasivno odpor je zagovarjal tudi tedanji
voditelj Ibrahim Rugova, ki je ob srbskem upravnem ustroju vzporedno organiziral še
albanskega, ki se je črpal predvsem s sredstvi Albancev na delu v tujini. Ob izbruhu
spopadov v Sloveniji in na Hrvaškem je na območju Kosova ostalo mirno, a so Srbi kljub
temu Albancem drastično zmanjšali državljanske pravice in s tem izzvali nezadovoljstvo, ki je
septembra 1991 privedlo do referenduma o odcepitvi. Na njem se je za odcepitev opredelilo
kar 90% Albancev, vendar je Srbija referendum razglasila za neveljaven. To je privedlo do
ustanovitve KOV, ki je z napadi na državne institucije in srbsko prebivalstvo kmalu pristala na
seznamu terorističnih organizacij.
S podpisom Daytonskega sporazuma se je pasivni odpor zaključil in v začetku 1996 so se
pričeli napadi KOV na srbske varnostne sile. Spopadi so do največjih razsežnosti prišli v letu
1998, ko je prihajalo do pobojev žensk in otrok, domove pa je zapustilo več kot 250.000
18

IFOR: angl. The implementation Force; je večdržavna NATOVA ekipa, zasnovana za ohranitev miru.
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Albancev, ki so zatočišča iskali predvsem v Albaniji in Makedoniji. Dogajanje je prisililo
mednarodno javnost k ukrepanju, ki je bilo nujno potrebno zaradi neodstopanja Srbije pri
politiki zoper Albance. S tem je NATO pričel z bombardiranjem srbskih položajev, vendar Srbi
niso klonili ter so še močneje pritisnili na Albance, ter jih več sto tisoč pognali proti mejam.
NATO je na to odgovoril še močneje in kljub stranski škodi, ki je zajemala tudi žrtve civilnega
prebivalstva prisilil Miloševića v sporazum, ki je bil podpisan 3. julija 1999. S tem se je
jugoslovanska vojska umaknila iz območja, ki ga je z namenom zagotovitve varnosti in miru
zasedel KFOR 19 . Le te kljub samostojnosti Kosova od 17. februarja 2008 dalje, zaradi
medetničnih sporov ostajajo na tem ozemlju. Po podatkih mednarodnih preiskovalcev vojnih
zločinov na Kosovu je bilo zaradi vojne najmanj 10000 mrtvih ali izginulih oseb.

3.6 VOJNA V MAKEDONIJI
Vse od začetka vojne je bila Makedonija stabilna in nekonfliktna. Tako je postala edina
država, ki je zapustila Jugoslavijo ter pri tem ni utrpela nikakršnih pretresov ali vojne. Težave
pa je povzročila vojna na Kosovu, ki je povzročila vpad beguncev, ki jih je bilo zgolj med
letoma 1998 in 1999 kar 360.000. To je kljub dejstvu, da so imeli Albanci v Makedoniji
urejeno manjšinsko pravico in so bili zastopani celo v makedonskem parlamentu, pomenilo
kolaps in spor. Zaradi nenadzorovanega povečanja števila prebivalcev je prišlo do negativnih
gospodarskih posledic, vzporedno pa se je spreminjalo razmerje etnične pripadnosti, ki je
privedlo do širitve separatističnega mišljenja in gibanj. Ker je skozi meje prehajalo veliko
število pripadnikov KOV, ki so območje uporabljali za transport orožja v boju proti Srbom, je
Makedonija na meje poslala vojsko, kar je že jasno kazalo na otvoritev nove krvave fronte na
Balkanu.
Povod v obračun je januarja 2001 predstavljal napad oboroženih Albancev na policijsko
postajo v bližini Tetova. Pri agresorjih je velik del predstavljala KOV, zato je kmalu prišlo do
prvih spopadov, pri čemer je KOV pobegnila na Kosovo. Vendar so se kmalu vrnili ter napadli
makedonske varnostne sile. Ker NATO v spor ni posegel in pogajanja o premirju niso
obrodila sadov, je Makedonija izvedla mobilizacijo rezervistov ter opravila močno ofenzivo na
položaje KOV. Po dveh dneh se je ta ponovno umaknila na ozemlje Kosova, vendar je bilo
obmejno območje še pol leta pod vplivom incidentov. Spopadi so se dokončno končali s
podpisom sporazuma 13. avgusta 2001.

3.7 USTANOVITEV MEDNARODNEGA KAZENSKEGA SODIŠČA ZA OBMOČJE
NEKDANJE JUGOSLAVIJE
Mednarodna javnost je glede na dogajanje na območju tedanje Jugoslavije, hude kršitve
humanitarnega prava, grozote zoper civilno prebivalstvo in grožnje mednarodnemu miru,
zahtevala vzpostavitev miru in sodno preganjanje za storjene zločine. Vendar si pri tem
mednarodna politika ni bila povsem enotna glede prijemov pri vzpostavitvi miru. Glede na
razhajanja pri pogledu na ukrepanje z vojaško intervencijo je bil za ključne države možen
19

KFOR: angl. Kosovo Force; je oborožena sila, ustanovljena pod poveljstvom NATA.
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zgolj en kompromis - ustanovitev ad hoc 20 sodišča. Pri oblikovanju ponujene rešitve ter
ustanovitvi sodišča je obstajalo več vrst alternativnih načinov (Bošnjak, 1997, str. 6- 9):
-

ustanovitev
ustanovitev
ustanovitev
ustanovitev

z mednarodno pogodbo;
v okviru pristojnosti Generalne skupščine OZN;
v okviru pristojnosti Varnostnega sveta OZN;
v okviru OZN z amandmajem k Ustanovni listini.

Po preučitvah alternativnih idej je prevladalo stališče, da je za ustanovitev najprimernejša
ustanovitev v okviru pristojnosti VS OZN.
3.7.1 USTANOVITEV V OKVIRU PRISTOJNOSTI VARNOSTNEGA SVETA OZN
Zaradi želje po hitri vzpostavitvi miru ter pravičnem sojenju za kršitve je bilo sodišče
ustanovljeno v manj kot enem letu. Z resolucijo 764 je 13. julija 1992 VS pričel z
ustanovitvijo sodišča, v njej pa opozoril, da je potrebno v celoti upoštevati mednarodno
humanitarno pravo ter da so osebe vseh vpletenih strani individualno odgovorne v primeru
izvršitve ali ukaza k dejanju, s katerim je kršena Ženevska konvencija. Ker kršitve kljub
opozorilom niso ponehale, je VS 13. avgusta 1992 z resolucijo 771 sprte strani pozval k
prenehanju izvajanja kršitev, človekoljubne organizacije pa pozval k zbiranju podatkov o
morebitnih kršitvah. Z resolucijo 780 je VS 6. oktobra 1992 v tretjem koraku ustanovil
nepristransko komisijo izvedencev, katere sklepe je moral upoštevati generalni sekretar pri
pripravi poročil o nadaljnjem reševanju krizne situacije. Sledila je odločitev komisije, ki je
glede na tedanjo situacijo in zbrano gradivo, podala priporočilo o ustanovitvi ad hoc
mednarodnega kazenskega sodišča ter sama nadaljevala z zbiranjem dokazov, ki so jih nato
predali prvo imenovanemu tožilcu MKSJ. Priporočilo je bila podlaga za četrti korak, s katerim
je VS 22. februarja 1993 pričela z ustanavljanjem mednarodnega sodišča »za pregon oseb,
odgovornih za hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava, storjene na ozemlju
nekdanje Jugoslavije od leta 1991 dalje21«. Generalni sekretar ZN je pri tem dobil nalogo
izdelave konkretnih predlogov za ustanovitev sodišča, pri čemer je bilo potrebno upoštevati
mnenja in predloge držav članic organizacije. VS je z resolucijo 827 brez sprememb sprejel
poročila generalnega sekretarja in predlog statuta predlaganega sodišča z razlago členov ter
na podlagi VII. poglavja Ustanovne listine ZN 25. maja 1993 ustanovil MKSJ. (Zagorac,
2003b, str. 78- 79)
Ustanovitev MSKJ je dala zagon razvoju mednarodnega prava ter kasnejši ustanovitvi
mednarodnega kazenskega sodišča. Sodišču je »pripadla čast« kot prvemu soditi genocidna
dejanja, kaznivo dejanje posilstva pa postavila v skupino hudodelstev zoper človečnost ter ga
s tem uvrstila ob bok dejanjem mučenja in umora. Zaradi pravičnosti in del, ki jih sodišče
20

Ad hoc: lat. Pomeni ustanovljeno »za ta namen«. Gre za rešitev, ki je uporabljena specifično za določen
primer in je neuporabna v druge namene.
21
Angl. International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of
International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia Since 1991 (skrajšano
ICTY).
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opravlja, so države v pravni red pričele vključevati humanitarno kazensko pravo. Statut MKSJ
je bil uporabljen kot model oblikovanja rimskega statuta, ki predstavlja pravno podlago
mednarodnega kazenskega sodišča. (Murgel, 2002, str. 208- 211)
3.7.2 STVARNE PRISTOJNOSTI MKSJ
»Mednarodno sodišče je pristojno za kazenski pregon oseb, domnevno odgovornih za hude
kršitve mednarodnega humanitarnega prava, storjene na ozemlju nekdanje Jugoslavije od
leta 1991 dalje, v skladu z določbami tega statuta.« (Statut MKSJ-ja, 1. člen)
Pristojnosti MKSJ so opredeljene od 1. do 5. člena Statuta MKSJ, glede na vrsto kršitev
humanitarnega prava pa se pristojnosti za kazenski pregon oseb razvršča v štiri kategorije:
-

hude kršitve ženevskih konvencij iz leta 1949;
kršitve zakonov in običajev v vojni;
genocid;
hudodelstva zoper človečnost.

3.7.2.1 Hude kršitve ženevskih konvencij iz leta 1949
Sodišče je specializirano za sodni pregon oseb, ki so ukazale ali storile dejanje ali dejanja
zoper druge osebe ali lastnino, ki so po določbah ženevske konvencije22 zaščitene. Kazenski
pregon se vrši nad osebami, ki so obtožene za sledeča dejanja (Status MKSJ, 2. člen):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

»naklepno pobijanje;
mučenje ali nečloveško ravnanje, vključno z biološkimi poskusi;
naklepno povzročanje velikega trpljenja ali hudih telesnih poškodb ali okvar zdravja;
obsežno uničevanje in prilaščanje premoženja, ki ni upravičeno z vojaško nujnostjo in
je izvršeno protipravno ali samovoljno;
prisiljevanje vojnih ujetnikov ali civilistov, da služijo v sovražnih silah;
naklepno kratenje pravice do poštenega in pravilnega sojenja vojnim ujetnikom ali
civilistom;
protipravna deportacija ali premestitev ali protipraven odvzem prostosti civilistom;
jemanje civilistov za talce.«

3.7.2.2 Kršitve zakonov in običajev v vojni
Sodišče izvaja kazenski pregon nad osebami, ki so kršile zakone ali običaje v vojni (Statut
MKSJ, 3. člen):
a) »uporabe strupenega orožja ali drugih vrst orožja, katerih namen je prizadejati
nepotrebno trpljenje;

22

Ženevsko konvencijo predstavljajo štiri konvencije, sprejete 12. avgusta 1949, ki predstavljajo osnovo za
mednarodno humanitarno pravo. Z njo se je celovito uredilo status oseb, ki ne sodelujejo ali ne sodelujejo več v
oboroženih spopadih.
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b) samovoljno uničenje mest, naseli ali vasi ali pustošenje, ki ni upravičeno z vojaško
nujnostjo;
c) napad ali bombardiranje nezaščitenih mest, vasi, bivališč ali zgradb s kakršnimi koli
sredstvi;
d) prilastitev, uničenje ali naklepno povzročanje škode institucijam, ki so posvečene
religiji, dobrodelnim namenov in izobraževanju, umetnosti in znanosti, zgodovinskim
spomenikom in delom umetniške in znanstvene vrednosti;
e) plenjenje javne ali zasebne lastnine.«
Kršitve zakonov in običajev v vojni so opredeljene v haaškem pravu in izvirajo iz haaške
konvencije leta 1907. V praksi je bilo uporabljeno v postopkih pred nürnberškim sodiščem23
po koncu 2. svetovne vojne. Temelj akta je urejanje razmerja med stranmi v spopadu ter
določanje metod, ki so v vojnah prepovedane.
3.7.2.3 Genocid
V kolikor je dejanje, storjeno z namenom deloma ali popolnoma uničiti kako etnično, rasno,
versko ali narodnostno skupino, gre za primer genocida. MKSJ v tem primeru kazensko
preganja osebe, ki so storile genocid ali opravile kaznivo dejanje, ki vodi h genocidu.
Navedena dejanja zajemajo (Statut MKSJ, drugi odstavek 4. člen):
-

»pobijanje pripadnikov katere od skupin;
prizadejanje hude telesne ali duševne poškodbe članom take skupine;
naklepno spravljanje prizadete skupine v take življenjske razmere, ki vodijo k
njenemu popolnemu ali delnemu uničenju;
uvajanje ukrepov, ki imajo namen preprečevati rojstva v pripadnikih take skupine;
prisilno preseljevanje otrok iz ene skupine v drugo skupino.«

V kazniva dejanja, katere se kazensko preganja, spadajo (Statut MKSJ, tretji odstavek 4.
člen):
-

»genocid;
združevanje za storitev genocida;
neposredno in javno ščuvanje h genocidu;
poskus storitve genocida;
udeležba pri genocidu.«

Hudodelstva genocida opredeljuje konvencija o preprečevanju in kaznovanju hudodelstva
genocida iz leta 1948, ki je v svetovnem merilu najpogosteje ratificirana konvencija. V
primeru nepodpisane ratifikacije so napisana načela konvencije kljub temu za vse države
obvezujoča.
23

Nürnberško sodišče: sodišče, ustanovljeno za kazenski pregon vojnih zločincev druge svetovne vojne (19451949).
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Za genocid velja, da se razlikuje od sorodnega kaznivega dejanja hudodelstva zoper
človečnost v tem, da vsebuje vestno sestavino dejanja oz. specifičen naklep storilca, da
delno ali v celoti uniči določeno skupino. V tem primeru se v obliko genocida uvrščata tako
storitev kot opustitev le tega.
3.7.2.4 Hudodelstvo zoper človečnost
V to skupino hudodelstev, zoper katere se kazensko preganja osebe, spadajo najhujša
dejanja, storjena znotraj oboroženih bojev ter usmerjena zoper katero koli civilno
prebivalstvo (Status MKSJ, 5. člen):
-

»umor;
iztrebljanje;
zasužnjevanje;
deportacija;
odvzem prostosti;
mučenje;
posilstvo;
preganjanje na politični, rasni ali verski osnovi;
druga nečlovečna dejanja.«

Hudodelstva zoper človečnost so bila prvič sodno priznana v nürnberškemu statutu in sodbi.
Pri tem morata biti za ugotovitev enega izmed naštetih dejanj 5. člena izpolnjena dva
pogoja. Prvi pogoj obravnava hudodelstvo zoper človečnost v primeru, da je bilo hudodelstvo
storjeno v kontekstu oboroženega spopada, ne glede na to ali je ta meddržavne ali notranje
narave. Za izpolnitev drugega pogoja, mora biti storjeno dejanje usmerjeno zoper civilno
prebivalstvo.
3.7.3 ČASOVNA IN KRAJEVNA PRISTOJNOST
Za krajevno pristojnost je bistven podatek območje, kjer je potekala vojna. V obravnavanem
primeru gre za območje nekdanje Jugoslavije, ki je v času pričetka razpadanja ter bližjem
obdobju pred tem zavzemala območje Slovenije, Srbije, Hrvaške, Črne Gore, BiH, Makedonije
ter Kosova. Za časovno obdobje pristojnosti MKSJ je začetni datum nastavljen na 1. januar
1991, traja pa do datuma, ko bo VS ocenil, da na ogroženem ozemlju ni nikakršne
ogroženosti varnosti ter mednarodnega miru. Slovenija se je od pričetka ustanovitve MKSJ
zavzemala za izvzetost iz pristojnosti MKSJ, z zagovorom stališča določitve kasnejšega
datuma pristojnosti (Zagorac, 2003b, str. 84).
3.7.4 OSEBNA PRISTOJNOST TER OSEBNA KAZENSKA OGOVORNOST
6. člen Statuta MKSJ opredeljuje osebno pristojnost sodišča, ki je omejena zgolj na fizične
osebe ter v nasprotju z nürnberškimi procesi do pravnih oseb nima nikakršne pristojnosti.
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Vsaka oseba, ki je storila kaznivo dejanje, je delovala kot sostorilec pri dejanju, napeljevala k
dejanju, bila pomočnik ali izvrševalec dejanja, nosi kazensko odgovornost. Ne glede na
položaj, katerega oseba zaseda v državnopravni ali vojaški hierarhiji, je oseba kazensko
odgovorna in v postopkih zoper njo ne uživa nikakršne imunitete. Ravno tako velja kazenska
odgovornost vsakega nadrejenega v primeru, da je vedel oz. bi moral vedeti, da bo ali je
njegov podrejeni storil kaznivo dejanje, vendar kljub temu ni ustrezno ukrepal ter preprečil
dejanja ali bi dejanje sankcioniral (Krapac, 1996, str. 622).
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4 MEDVOJNI ZLOČINI
Raznolikost na območju nekdanje Jugoslavije je bila prisotna že več stoletij pred pričetkom
spopada. Nekakšen začetek skupne države predstavlja Država Slovencev, Hrvatov in Srbov,
ki se je po porazu Avstro - Ogrske oblikovala 29. oktobra 1918, ter se po pritisku Srbov po
zaščiti pred zunanjimi napadalci pridružila Kraljevini Srbiji in 1. decembra 1918 oblikovala
skupno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1929 je kralj Aleksander I. Karađorđević
razveljavil tedanjo ustavo ter diktatorsko prevzel oblast, s čemer se je država preimenovala v
Kraljevino Jugoslavijo. Druga svetovna vojna je prinesla razkosanje ozemlja, saj je bilo po
kapitulaciji Jugoslavije ozemlje razdeljeno med Nemčijo, Italijo, Bolgarijo, Madžarsko in
Albanijo. Povojna država je bila 1943 zasnovana v federacijo petih narodov, ki so jo
sestavljali Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci in Črnogorci in se je 10. avgusta 1945
preimenovala v DFJ. V zgolj treh mesecih je na čelo stopil Josip Broz Tito, ki je na volitvah
prepričljivo slavil z Ljudsko fronto in s čemer je bilo razglašeno ime FLRJ. S tem se je začelo
po vzoru Sovjetske zveze preoblikovanje države v socialističen sistem, ki ni odgovarjal
predvsem Srbom, saj jim je bila vzeta Makedonija, medtem ko sta Vojvodina in Kosovo
postali avtonomni pokrajini. S tem je Srbija izgubila del moči, muslimanom je bila priznana
pravica postati eden izmed konstitutivnih narodov v republiki, komunistična oblast pa se je s
tem posledično krepila.
Tovrstni sistem je prinesel prvo negodovanje, saj so si Hrvati in Srbi v skladu s svojimi
prepričanji lastili ozemlje BiH. Ker so komunisti živeli v svojem prepričanju, da z načinom
organizacije države ustvarjajo novo družbo, v kateri ni prostora za narode in nacije,
predvsem pa ni razlikovanje znotraj prostora, so morali za tovrstno vodenje uporabiti
avtoritativni način vzdrževanja države, kjer red (predvsem s čistkami srbskih, hrvaških in
slovenskih liberalcev) zagotavljata močna vojska in tajne službe. Sistem varnostnika je sicer
deloval, vendar je glavni slogan o bratstvu in enotnosti bil večkrat izrečen in mišljen zgolj
zaradi lastne varnosti in ne zaradi pravega etničnega sožitja. (Pirjevec, 2003, str. 65- 70)
Ime FLRJ je veljavo vse do 7. aprila 1963, ko se je z novo ustavo država preimenovala v
SFRJ, obliko in ime, ki se je obdržalo vse do razpada leta 1992. Do leta 1980 in njegove
smrti je Jugoslavijo vodil Tito, nakar je vodstvo prevzelo Predsedstvo SFRJ. Smrt
dotedanjega »lepila« in avtoritete države je v izbruhih uporov kosovskih Albancev
predstavljala prvo razpoko pri razbitju Jugoslavije.

4.1 SPECIFIČNOSTI VOJNE NA OBMOČJU NEKDANJE JUGOSLAVIJE
4.1.1 ETNIČNA RAZNOLIKOST
Kot je razvidno iz slike 1 je bilo območje Jugoslavije etnično zelo raznoliko ter razkropljeno
po celotnem ozemlju. Pravo mešanico pa je predstavljajo ozemlje BiH, ki je bilo tedaj nekako
nikogaršnja zemlja, a so si jo želeli lastiti vsi. Hrvati, Srbi in Muslimani so si skozi zgodovino
vedno stali nasproti. Ko je Otomansko cesarstvo pokrivalo ozemlje BiH, so bili pravoslavni
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Srbi in katoliški Hrvati sužnji, v času Avstro-Ogrske monarhije pa so bili v premoči Hrvati, ki
so bili po kriterijih okupatorjev edini prave veroizpovedi. To obdobje je v dobrem zapisano
tudi pri Srbih, saj je Srbiji kot varovanki Habsburške monarhije Avstro-Ogrska odobrila
sporazum s katerim je Srbija postala kraljevina in s čimer so muslimani izgubili vse privilegije.
Srbi so željo »velike Srbije« predstavljali že skozi prvo in drugo svetovno vojno, ko so se
predstavljali kot rešitelji vseh jugoslovanskih narodov, ki je s svojimi žrtvami osvobodil
državo ter jo kljub temu napravil enakopravno. Hrvati in Bošnjaki tega nikoli niso videli kot
rešitev, temveč so to zgolj dojemali kot željo Srbije po lastni rasti. Tako na treh različnih
bregovih, ki so zrastli na različnih zgodovinskih spominih, nikoli ni bilo mogoče zgraditi
enotne politične kulture, ki bi ustvarila homogeno državo. Tako je mogoče dojeti, da v kolikor
po drugi svetovni vojni ne bi ozemlja prevzela in ga vzdrževala komunistična oblast s Titom
na čelu, bi se neizogibno najverjetneje zgodilo že leta pred kritičnim 1992.
Slika 1: Etnična sestava prebivalstva v nekdanji Jugoslaviji leta 1991

Vir: University of Texas Libraries (2016)
4.1.2 NACIONALIZEM
Nacionalizem je prepričanje o večvrednosti lastnega naroda ter istočasno prizadevanje za
uveljavljanje teh koristi z neupoštevanjem pravic drugih narodov. Pri tem se s ciljem
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postavljanja lastnega naroda v središče zagotavlja nacionalna avtonomnost, nacionalna
identiteta in nacionalna enotnost. Narod pri tem ne predstavlja države, temveč vrsto
skupnosti z lastnimi atributi kot so ime, skupna zgodovina, kultura, jezik, gospodarska
povezanost in zavest. Ta povezanost med vsemi ljudmi kljub neenakopravni relaciji
predstavlja skupnost in bratstvo, za katero so ljudje pripravljeni ubijati in se podrediti v tej
predstavi ideologije. V večini primerov oz. terminov nacija predstavlja državljanstvo in ne
pripadnost regiji ali skupini. V tem primeru bi Bošnjake (terminološko gledano Bosance), kot
prebivalce Bosne, lahko edine šteli pod univerzalne in upravičene prebivalce BiH, medtem ko
so Hrvati in Srbi v tem primeru tujci, ki želijo vstopiti v državo. Vendar to le stežka drži, saj
se navedeni narodi na tem območju prepletajo že stoletja in bi bilo zato težko določiti, komu
bi območje BiH moralo pripasti.
Ravno tako je vse od začetka spopadov pa do sedanjosti moč prepoznati močno versko
identifikacijo vseh treh vpletenih strani, ki pred razpadom ni bila tako izrazita in prisotna. Po
razpadu je vsak narod vedno bolj silil k priključitvi in identifikaciji k svoji širši skupnosti (velja
predvsem za območje BiH, ki je bilo etnično raznoliko). Pri tem so bosanski Hrvati postali
hrvaški nacionalisti, ki so ozemlje, kjer so živeli šteli k Hrvaški, pri tem pa poudarjali
katolištvo in se povezovali z Zahodom. Bosanski Srbi so v povezavi z Srbijo postali skrajni
nacionalisti z željo po uveljavitvi ideje »velike Srbije« in razširitvijo pravoslavne cerkve. A
največji premik so morda napravili muslimani, kjer je bila identifikacija Islama najmočnejša,
kljub temu, da so bili pred pričetkom vojne ravno oni največji zagovorniki sožitja etničnih
skupin. Sprevrženje v ekstremiste nacionalizma najlažje predstavljajo primeri, ko so različne
etnične skupine, različnih veroizpovedi, živele desetletja na skupnem ozemlju kot sosed
sosedu in brat bratu, a so v vojni te iste osebe ubili kljub dotedanji skupni preteklosti.
Etnične pripadnosti so prišle do izraza tudi na volitvah leta 1990, ko so vse skupine zavrnile
stranke, ki so podpirale programe z večnarodno skupnostjo. Tako je bil med Muslimani
zmagovalec Alija Izetbegović, ki je bil zaradi islamskega aktivizma v času komunizma v
zaporu. (Huntigton, 1997, str. 339- 346)
Ravno Izetbegović je na tem območju veljal kot eden največjih ekstremistov. Pri tem je svoja
nagnjenja k ekstremizmu leta 1970 izdal v knjigi Islamska deklaracija, v kateri je izrazil
mnenje, da ne bodo neislamski sistemi in skupine nikoli v sožitju in miru z islamsko vero in
da bo islamsko gibanje moralo prevzeti oblast in zgraditi islamsko republiko. (Izetbegović,
2016, str. 1- 5). Ta prepričanja so pri nemuslimanskem narodu vlivala največ strahu, zato se
je ob začetku ter skozi vojno večina Hrvatov in Srbov izselila iz območij, ki jih je nadzirala
muslimanska vlada. Vojsko BiH je v času vojne sestavljalo kar 90% Bošnjakov, v šole so
vključevali verski pouk, z željo po zaščiti svoje entitete pa so se obračali na vzhodni
muslimanski svet. Konflikt in vojna sta tako predstavljala trk treh religijskih velikanov rimskokatoliškega, islama in pravoslavnega, ki so imeli stičišče na ozemlju BiH. (Huntigton,
1997, str. 339- 346)
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4.1.3 ETNIČNO ČIŠČENJE
Posebnost jugoslovanskih vojn je etnično čiščenje. To je še posebej prišlo do izraza na
območju Hrvaške in BiH. Skupina strokovnjakov ZN je etnično čiščenje definirala kot etnično
homogenizacijo določene oblasti, ki želi z uporabo sile in zastraševanja želi doseči cilj
podreditve drugih oseb, naroda ali verske skupine. Poleg umora, izgona, zapiranja, mučenja,
seksualnega nasilja, uničevanja lastnine, izobraževalnih in verskih objektov določene
skupine…, se za etnično čiščenje uporablja tudi mehkejše prijeme, kot so omejitev svobode
gibanja, odstranitev oseb z vodilnih položajev v bistvenih institucijah, kot so javna uprava ali
policija, odpuščanje, odvzem koriščenja zdravstvene pomoči, brezobzirne preiskave
stanovanj… Etnično čiščenje tako predstavlja vse nasilne in nenasilne prijeme, katere
uporabijo določeni ljudje, skupine ali narodi, z namenom odstranitve določene etnične
skupine z določenega območja. Dejstvo je, da so pri teh željah in namenih prav vse sprte
strani z izvajanjem navedenih aktivnosti hudo kršile Ženevsko konvencijo in pravila
mednarodnega humanitarnega prava. Kršitve zajemajo ubijanje civilnega prebivalstva,
posilstva, mučenja, namerno uničevanje lastnine civilnega prebivalstva ter uničevanje
kulturnih in verskih institucij, kot so cerkve in džamije. Številčno gledano je bilo največ
zločinov oz. kršitev storjenih s strani Srbov zoper bosanske Muslimane, na drugem mestu pa
je število kršitev Srbov zoper hrvaško prebivalstvo. Ravno tako so bili zločini storjeni s strani
Muslimanov in Hrvatov, z zatiranjem Srbov na Hrvaškem in BiH, vendar v manjši meri, kot so
to počeli Srbi. Ideja etničnega čiščenja je bila v prvi meri zasnovana s strani Srbov, z
namenom očiščenja določenih območij BiH ter Hrvaške, vendar so jo v nadaljevanju uporabili
tudi Hrvati za očiščenje Srbov z območja Hrvaške in Muslimanov z območja Hercegovine.
Prisilne premestitve in izgoni so bili storjeni tudi s strani bosansko-hercegovskih sil, vendar je
pri tem šlo za delo organiziranih skupin in ni bilo del načrtovane politike. (Radović, 2016, str.
37- 38)
Skupina ZN je pri raziskovanju namena in sredstev za omogočanje etničnega čiščenja prišla
do zaključka, da je večji del operacij etničnega čiščenja pripadel srbskim silam, ki so zločine
kot so masovno ubijanje civilistov, mučenje, posilstva, bombardiranja mest in izobraževalnih
ter verskih objektov, izkoristile zaradi večjega števila razpoložljivih sredstev. Razpoložljiva
sredstva za vojno so bila med stranmi Srbov, Hrvatov in Muslimanov povsem različna in
neuravnotežena. Razliko je predstavljal predvsem stek dogodkov, ko so se ob osamosvojitvi
Hrvaške sile JLA morale umakniti z območja Hrvaške. Pri tem so se skupaj z drugimi srbskimi
silami, ki so sodelovale v vojni na območju Hrvaške, umaknile na območje BiH. Ob
demobilizaciji JLA so zaloge vojnega materiala ostale pod nadzorom bosanskih Srbov, ravno
tako pa je na tem območju ostalo večje število vojakov zaradi formiranja vojske novonastale
srbske vlade. Oborožitev predvsem muslimanskega dela je bila tako v primerjavi z drugimi
izredno slaba.
Radović navaja, da med Srbi, Hrvati in bosanskimi Muslimani ne obstaja bistvena razlika v
mentaliteti in bi se v primeru drugačnega spleta zgodovinskih dogodkov lahko razvili povsem
drugačni scenariji, kjer bi Hrvati ali bosanski Muslimani z večjo količino orožja storil podobno
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kot Srbi. Dokaz za to so dogodki in ravnanje hrvaških vojnih sil v operacijah Blisk in Nevihta
ter vojnih sil BiH pri osvajanju muslimanskih enklav Bihać in Zahodna Bosna. Zanimivo pri
vsem skupaj je, da je v številu skupnih beguncev statistično najmočnejše ravno srbsko
prebivalstvo. Tako so začetek vojne, operacije hrvaških sil (ko sta operacija Blisk in Strela
območje Krajine očistila srbskega prebivalstva) in vojna na Kosovu pripeljale do rezultatov,
ko ima Srbija 650.000 beguncev, kar jo uvršča v sam vrh Evrope. (Radović, 2016, str. 3839)
Slika 2: Verska raznolikost

Vir: World without genocide (12. 10. 2015)
Etnično čiščenje območja BiH so Srbi izvajali preko sil JLA in tolp, ki so bile v podporo. Z
namero popolnega očiščenja območja »Turkov« so poleg ubojev in izgonov rušili vse, kar je
povezano z muslimansko vero. Tako so med čistkami uničili tudi džamijo Aladzo, ki je veljala
za eno najstarejših v Evropi. Napadalci, med katerimi je bilo tudi mnogo žensk, so se po
zavzetih strateških točkah in oporiščih razkropili na bližnjo okolico ter s terorjem preganjali
muslimansko prebivalstvo ter tudi srbsko, v kolikor le ti niso bili zagovorniki nacionalnih idej.
Tako so večkrat izsilili, da so srbski prebivalci ubili svoje muslimanske sosede, saj bi bile sicer
ogrožene njihove družine, poleg tega pa so morale družine podpisati izjavo o lojalnosti.
Moške, sposobne za boj so zbirali za lastno vojsko, predstavnike političnih, kulturnih ali
gospodarskih elit so ubili, preostalo prebivalstvo pa zaprli v koncentracijska taborišča.
Ujetniki so se morali odpovedati vsemu imetju in v najboljših primerih zaprositi za izselitveno
dovoljenje. Starejše, otroke in ženske so večkrat razgnali in jih s pomočjo Rdečega križa
deportirali s po njihovo srbskega območja. V tem času so tako imenovani »vojni psi«
naplenili vse kar je bilo vredno, preostanek so mnogokrat oplenili sosedje ali celo družinski
prijatelji, stavbe pa nato sežgali, v kolikor ni šlo za vredne nepremičnine. Tak način
bojevanja je bila nekakšna zmes sodobne vojne z izpopolnjenim orožjem ter kmečkih bojev,
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na čelu katerih so bile osebe, vajene klanja drobnice. In ta mešanica je predstavljala
učinkovit strup. Po ocenah OZN je pomladi 1992 srbska ofenziva pustila za seboj kar 35.000
mrtvih, 420.000 pregnanih in približno 200 porušenih hiš dnevno. Obleganje Sarajeva je v
tem času predstavljalo zakulisje za preusmerjanje pozornosti svetovnih medijev, s čimer je
bilo lažje opravljati čistke na ostalih območjih, brez obremenitve zgražanja in obsojanja
svetovne javnosti. (Pirjevec, 2003, str. 143- 145)
»Nasilje zoper »Turke«, ki jih je bilo treba uničiti v njihovem človeškem dostojanstvu, ni
poznalo meja še zlasti v krajih, kjer so sestavljali večino prebivalstva. V mestecu Bratunac so
Muslimane odvedli na nogometno igrišče, kjer so četniki skušali prisiliti lokalnega imama, da
se prekriža. Ker se je upiral, so ga pretepli, mu v grlo nalili mešanico piva in žagovine in mu
nato prerezali vrat. Ženske so brezobzirno posiljevali, da bi tako razgrebli družbeno in
družinsko tkivo okolja, v katerem se je žrtev nemalokrat čutila kriva: »v Bosni hočemo
zasejati srbsko seme.« V koncentracijskem taborišču nedaleč od Sanskega mosta so 15 živih
otrok vrgli v peč. »Spočetka so kričali,« pripoveduje očividec, »potem so utihnili.«« (Pirjevec,
2003, str. 144- 145)
Slika 3: Etnična sestava prebivalstva BiH pred in po vojni

Vir: World without genocide (12. 10. 2015)

4.2 OBMOČJA NAJOBSEŽNEJŠIH ZLOČINOV
4.2.1 KONCENTRACIJSKA TABORIŠČA
Morda največje kršitve človekovih pravic in dostojanstva so se dogajale v koncentracijskih
taboriščih. Ustanove oz. organizacije, ki so vso negativnost in krutost predstavile predvsem v
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drugi svetovni vojni, so bile med vojno na Balkanu zasejane predvsem na območju BiH, ker
so jih za potrebe prisilnih zapiranj odpirali bosanski Srbi. Med vojno je bilo v taboriščih
zaprtih preko 200.000 civilistov, pri čemer je bilo ubitih 10.000 ljudi, medtem ko je še vedno
več kot 20.000 oseb pogrešanih. Taborišča so za ujetnike predstavljala pekel, saj je poleg
pomanjkanja hrane in vode ter ostalih nehumanih pogojev (nekateri se niso umili po več
mesecev in so bili v istih oblačilih od vstopa v taborišče), dnevno prihajalo do mučenj,
umorov, spolnega nasilja in posilstev. Po zadnjih podatkih je bilo na območju BiH
registriranih 657 krajev pridržanja (za najbolj znano tragično taborišče velja Omarska, kjer je
bilo zaprtih 13.000 in ubitih 5.000 ljudi).
Koncentracijska taborišča oz. mesta za zapiranje so se med seboj razlikovala (Radović, 2016,
str. 43):
-

-

po nivojih formalnosti (nekatera taborišča so bila pod kontrolo vojnih sil sprtih strani,
metem ko so bila neformalna pod privatno kontrolo lokalno vojnih sil);
po dolžini obratovanja (določena taborišča so bila postavljena začasno, medtem ko so
druga obratovala ves čas vojne);
po številu zapornikov (nekatera taborišča so sprejela nekaj deset zapornikov, medtem
ko so jih večja nekaj sto);
po namenu (določena taborišča so delovala kot običajna mesta za zapiranje, medtem
ko so bila druga uporabljena za posebne, specialne namene, kot so zapiranje žensk z
namenom izvajanja seksualnega nasilja ali posilstev);
po raznovrstnosti objektov, ki so služili za zapiranje (za potrebe zapiranja so bili poleg
klasičnih zaporov in popravnih domov uporabljeni tudi objekti kot so policijske
postaje, vojašnice, osnovne in srednje šole, športne in proizvodnje hale, zapuščeni
rudniki, silosi, hoteli in moteli, diskoteke in privatne hiše).

V večini naštetih taborišč je prihajalo do hudih kršitev Ženevske konvencije in kršitev
humanitarnega prava. Fizično nasilje v nehumanih in zdravju škodljivih prostorih je
predstavljalo minimum vsakega zapornika. V večini primerov je bilo mnogo huje, saj so bili
zaporniki prepuščeni na nemilost objestnim in mnogokrat perverznim paznikom. Najslabši
sloves so zaradi najštevilčnejših hudih kršitev Ženevske konvencije in humanitarnega prava
prejela sledeča taborišča (Radović, 2016, str. 44):
pod srbsko kontrolo:
-

Manjaca v občini Banja Luka,
Batković u občini Bijeljina,
šola Vuk Karadžić v občini Bratunac,
luka v občini Brčko,
skladišče orožje Bare,
zapor Spreča,
policijska postaja Doboj,
diskoteka Percinov,
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-

vojašnica JNA Ševarlije,
hangarji JNA Doboj,
kulturni dom Foča,
Omarska v občini Prijedor,
Keraterm v občini Prijedor,
Trnopolje v občini Prijedor,
Sladara v občini Rogatica,
šola Veljko Vlahović v občini Rogatica,
betonirka v občini Sanski Most,
Sušica v občini Vlasenica,
Dom kulture Celopek v občini Zvornik,
Ekonomija v občini Zvornik,
tehnična šola Karakaj v občini Zvornik,
taborišče Rajlovac v občini Novi Grad.

pod kontrolo bosanskih Hrvatov:
-

zapor Kaonik v kraju Busovače,
kinodvorana v Vitezu,
prostori kulturnega doma in šahovskega kluba Vitez,
osnovna šola v Dubravici,
občinska zgradba v Kiseljaku,
vojašnica v Kiseljaku,
vas Rotilj,
veterinarska postaja v Vitezu,
hiše v Gačicama,
taborišče Heliodrom v občini Mostar,
osnovna šola v Dobrkovicima,
postaja ministrstva za notranje zadeve v občini Lištica- Široki Brijeg,
zapor v občini Ljubuško,
Dretelj v občini Capljina,
zapor v občini Split,
taborišče v Kupresu,
taboriše v Kozarskoj Dubici,
baze Hrvaškega obrambnega sveta v občina Mostar, občini Lišica- Široki Brijeg in
občini Ljubuško.

Pod kontrolo bosanskih Muslimanov:
-

Celebić v občini Konjić,
bivša vojašnica JNA Viktor Bubanj v Sarajevu,
restavracija Sunce v Sarajevu,
taborišča v Tarcinu, Bihaču, Pazariču, na Igmanu, v Hrasnici in Mostarju.
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Po podatkih strokovnjakov ZN je bilo v maju 1994 na območju Jugoslavije, kjer so potekali
boji, znanih 960 objektov zapiranja. Od tega naj bi nad skoraj polovico (48,5%) imeli
kontrolo bosanski Srbi ali vojne enote ZRJ, 12,6% jih je bilo pod nadzorom bosanskih
Hrvatov ali hrvaške vojske, 8,8% pod kontrolo vojske BiH ali bosanskih Muslimanov, 3,3% pa
pod skupno kontrolo bosanskih Muslimanov in bosanskih Hrvatov. Nad določenim delom
taborišč so imele nadzor privatne skupine, 4 prostori za zapiranje so po podatkih spadali pod
domeno vlade in oboroženih sil Slovenije, kar 25,4% taborišč pa je bilo pod neidentificiranim
nadzorom.
Slika 4: Koncentracijska taborišča v BiH

Vir: Amnesty International (22. 9. 2013)
Točno število taborišč in zaprtih ljudi ne bo nikoli znano. Vse vpletene strani glede taborišč,
števila le teh in števila zapornikov, izdajajo različne ocene in poročila. Bosanski Muslimani
navajajo, da je obstajalo 600 taborišč z 250.000 zaporniki. Od tega naj bi jih bilo 39.000 v
taboriščih ubitih, sami pa naj bi pri tem nadzirali zgolj 3 taborišča. Srbska stran podaja
podatke o 778 taboriščih, pri čemer točnega podatka o številu taboriščnikov ni (v zvezi
taboriščnikov Republike Srbske je 55.000 srbskih članov), medtem ko Hrvaška točnih
podatkov nima, vendar izhajajo iz podatkov, da je bilo 8060 Hrvatov zaprtih v srbskih zaporih
in taboriščih (podatkov o zapornikih na področju, ki so jih nadzirali bosanski Muslimani, ni).
Glede na velika razlikovanja v objavljenih podatkih (960 taborišč po podatkih ZN proti 1378
taboriščem po skupnih podatkih bosanskih Muslimanov in Srbov) so možni trije scenariji. V
prvi je ta, da komisija ZN ni odkrila vseh taborišč in jih posledično ni navedla v svojih
poročilih. Po drugem scenariju teoretično obstaja možnost, da je po letu 1994, ko je bilo
izdano poročilo ZN, do 2001, na novoustanovljenih 418 taborišč. Glede na to, da se je vojna
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v BiH končala leta 1995, je ta teorija skorajda nemogoča. Tretja, najverjetnejša možnost pa
je ta, da so se želele sprte strani medijsko predstaviti kot žrtve in posledično lastne grehe
minimizirajo. O verjetnosti govorijo podatki, po katerih bosanski Muslimani trdijo, da so
nadzorovali zgolj 3 taborišča, medtem ko je komisija ZN odkrila 84 taborišč, ki so jih
nadzorovali sami, poleg 32, ki so jih nadzirali skupaj z bosanskimi Hrvati.
4.2.2 ZLOČINI V TABORIŠČIH
Pogoji bivanja in odnosi do zapornikov so bili v večini primerov popolnoma nečloveški ter
težko predstavljivi. Zaporniki so bili zaprti v majhne prenatrpane prostore brez
prezračevanja, v mnogo primerih so morali spati na tleh, z izjemno redkimi obroki (nekateri
so do prve hrane prišli šele po desetih dneh od privedbe v taborišče) in manjšimi količinami
vode, za katero so bili večkrat prisiljeni prositi. Zaradi tega so v želji po tekočini večkrat lizali
stene, ob prejetju hrane pa je prihajalo do fizičnih obračunavanj. Potrebe so opravljali, kjer
so spali, v posebej pripravljenih sodih, za katere so sami skrbeli, v določenih primerih pa so
bili s strani paznikov prisiljeni potrebo opraviti v svoja oblačila. Obleke so največkrat imeli
iste od samega začetka bivanja, poleg nezmožnosti umivanja pa v večini taborišč niso imeli
nikakršne zdravstvene oskrbe (imeli so jo zgolj v primerih, ko je bil med taboriščniki zaprt
zdravnik). Tako je prihajalo do velikega števila žrtev zaradi izkrvavitev in zastrupitev,
določeno število ljudi pa je pričelo halucinirati ali so postali psihični bolniki.
Pazniki pri vsakodnevnem izživljanju nad taboriščniki niso poznali meja in so uporabili vse
mogoče načine za ponižanje, pohabljanje ali umore taboriščnikov. Pri fizičnem izživljanju so
poleg rok in nog uporabili vsa možna orodja ter pri svojih namerah pri tem poškodovali prav
vse predele telesa. V primeru umora ali smrti taboriščnikov so te ostali taboriščniki
natovarjali na kamione ter jih odpeljali do jam, kjer so jih zakopali. Pri tem so bili največkrat
ob zaključku ukazanega dela ubiti. Grobišča so zaradi prikrivanja zločinov večkrat prekopali
ter s tem zakrivali realno stanje žrtev. Za mučenje so pazniki večkrat uporabljali nože, s
katerimi so vrezali v telo ali odrezali dele telesa taboriščnikom. Največkrat so to bili prsti,
ušesa, nosovi ali spolni udi, katere so bili taboriščniki prisiljeni pojesti. Ker so večji delež
taboriščnikov predstavljali ljudje muslimanske vere, so jim pazniki v znak religije v čela in
hrbte vrezovali križe. Napad na človekovo dostojanstvo je v večini taborišč vključeval
slabšalna imena, s katerimi so bili oblegani hrvaški in muslimanski zaporniki. Pri tem so bili
prisiljeni v petje četniških24 pesmi, kazati tri prste v zrak kot znak srbskega pozdrava in kazati
naklonjenost srbskim nacionalnim simbolom. Pripadnike muslimanske vere so prisilili v pitje
alkohola, ravno tako pa so bili deležni mučenja vsi, ki so v primeru pisanj (večina je
predstavljala izjave o odpovedi od premoženja) kot pisavo uporabili latinico in ne cirilice.
(Human Rights Watch, 2006, str. 299- 300)
Med najokrutnejša dejanja vojne se uvrščajo posilstva. Ta niso potekala zgolj v taboriščih,
temveč tudi na vojnih območjih, kjer so napadalci želeli s posilstvi psihično uničiti osebe in z
24

Četniki: prostovoljne enote, ki so v Osmanskem cesarstvu nastale z namenom bojevanja proti Turkom in
njihovi oblasti. V času vojne na območju Jugoslavije je ime simboliziralo Srbe, ki so imeli namen in cilj
izkoreninjenja muslimanske vere z območje Jugoslavije.
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namenom prisilne nosečnosti, s katerimi bi ustvarili otroke mešane krvi, popolnoma
izpodriniti drugo vero. Tovrstna dejanja še danes puščajo posledice, saj so ženske priča
družbenega obsojanja, na območjih z versko mešanim prebivalstvom pa se žrtve celo
srečujejo s svojimi mučitelji zaradi česar prihaja do strahu in psihičnih težav. Posilstva so se
dogajala tako v ženskih kot tudi moških taboriščih. V ženskih taboriščih so bila posilstva
največkrat množična z navzočnostjo drugih žensk (za še večjo krutost so bile navzoče mame
ali hčere). Pri tem je šlo do popolnega razvrednotenja žensk, saj je vsakdo počel z njim kar
je želel. V moških taboriščih so bili taboriščniki največkrat prisiljeni v občevanje med seboj.
Pri tem so jih celo prisilili v občevanje med sorodstvom (očetje, sinovi, bratje, sorodniki). Po
prisiljenih dejanjih so jih v mnogo primerih ubili.
Stalne grožnje, demoraliziranje in pritiski na zapornike v utesnjenih in okuženih prostorih so
bili jasni načrti »osvajalcev«, kako psihološko zlomiti in uničiti pridržane ter s tem izriniti njim
nasprotujočo religijo. Ponižujoče ravnanje do civilnega prebivalstva, ki ima diskriminatorno
podlago, je v povezavi z drugimi kaznivi dejanji ali kot samostojni primer dejanje, ki ga je
bilo in ga je potrebno preganjati.
Koncentracijska taborišča bi morda pustila še večje število žrtev, v kolikor v njihovega
odkrivanja in zločinov v njih ne bi posegli mednarodni mediji. Ob prenosu posnetkov živih
okostnjakov je mednarodna skupnost zaradi vse večjih primerjav s holokavstom druge
svetovne vojne enostavno morala ukrepati.
Slika 5: Množična grobišča v BiH

Vir: Zveza taboriščnikov (Savez logoraša) v BiH (2016)
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4.2.3 SARAJEVO
Srbi so v vojno krenili prepričani, da mednarodna skupnost odreka Srbom pravico do
samoodločbe. Zato so imeli namen razdelitve BiH s Hrvati, Muslimanom pa pustiti rezervat v
osrčju republike. JLA je pri tem napovedovala bliskovito vojno, ki se bo v Sarajevu končala
najkasneje v desetih dneh, na območju republike pa v največ štirih tednih. Sarajevo je v
tistem času imelo okoli 526.000 prebivalcev, med katerimi je 49% sestavljalo muslimansko
prebivalstvo, 30% je bilo Srbov in 7% Hrvatov. Kar 11% se jih je opredeljevalo kot
Jugoslovani in se niso šteli k nobeni od etničnih skupin ter so poudarjali pripadnost skupni
državi. Ob pričetku vojne je Sarajevo postalo mesto protestov in shodov za mir. Pri tem je
prišlo do več žrtev, saj so srbski ostrostrelci in srbski miličniki prežali na vsakršno možnost
priklica incidentov, ki bi privedli do večjih spopadov s katerimi bi upravičili vojno. Leta 1992
je JLA iz strateško obkroženih hribov stisnila Sarajevo v oklep ter pričela z obstreljevanjem
mesta (pri tem je kot izgovor navajala skrb za zaščito Srbov). Zanimivo pri tem je bilo, da so
nekateri, predvsem intelektualni Srbi, v začetku nasprotovali Karadžićevemu nacionalizmu ter
pomagali pri branjenju mesta. Tako se je osnovala fronta, dolga 46km, ki je razdelila mesto
vse do konca vojne. Mesto je hitro postalo vadišče ostrostrelcev, ki so streljali na civilno
prebivalstvo, pri čemer je predstavljal razčlovečenje podatek, da so strelci prejemali od 100
do 500 nemških mark za vsako zadeto tarčo (strelci so zaradi lastnega veselja večkrat
streljali v ude in s tem zgolj pohabili ljudi), v lov pa so se spustili celo petični zahodni lovci.
(Pirjevec, 2003, str. 136- 140)
Mesto je v naslednjih mesecih obstreljevalo med 600 in 1000 topov, z namenom čim hujšega
prizadetja (tarče so bile telefonske zveze, bolnice, kulturne in religiozne stavbe…) in
psihičnega uničenja branilcev. Pomanjkanje vsega je tako prišlo že v mesecu po začetku
spopadov. Krutost napadalcev je prikazalo dejanje 27. maja 1992, ko je kakšnih dvesto ljudi
čakalo pred pekarno v prepričanju premirja, ki sta ga dali JLA in Srbska demokratska
stranka, a temu ni bilo tako. Na čakajoče so bili izstreljeni trije izstrelki, ki so ubili 16 ljudi,
število žrtev pa so povečali ostrostrelci, ki so streljali na ranjence in osebe, ki so priskočile na
pomoč. Mednarodno javnost so posnetki dogodka surovosti pretresli, Srbi pa so se pri tem
odzvali presenečeno in muslimane, ki naj bi sami izvedli atentat, obtožili podtikanja. Kljub
obsojajočim dogodkom in katastrofalnim razmeram Unprofor ni naredil prav ničesar, da bi
zaščitil civilno prebivalstvo. Leta 1993 je po nenehnem obstreljevanju mesto obiskala visoka
komisarka, ki je opozorila, da je 38.000 ljudi na robu lakote, po mestu pa so zagospodarile
tolpe. Ker so bile vse poti do Sarajeva zaprte, humanitarno pomoč so prestrezali Srbi in so se
Muslimani vedno težje branili, je bil Izetbegović pripravljen sesti s Karadžićem in sprejeti
kompromis o delitvi ozemlja. S tem je bil dosežen papirnati mir, ki pa ga Srbi niso upoštevali.
Mladić je z močno ofenzivo zavzel bližnja hriba, s katerih so Muslimani pred tem nadzirali
letališče. S tem se je krog okoli mesta dokončno sklenil, vlada pa je zgradila edini tunel
odrešitve (675 metrov), ki je predstavljal popkovino mesta in je potekal pod letališčem do
vasi Hrasnića. Avgusta 1993 se je Nato le zdramil in Srbom zagrozil z letalskimi napadi, v
kolikor ne bodo ustavili agresije in to podkrepili s prvo vajo, zato so se Srbi z osvojenih
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hribov umaknili in jih prepustili modrim čeladam Tujske legije. Sprememba je omogočila
otvoritev poti in dobavo življenjskih potrebščin (Pirjevec, 2003, str. 267- 273)
Ko je izgledalo, da se bo situacija umirila, so januarja 1994 ulico ponovno zadele štiri granate
in ubile šest otrok (kar je povečalo spisek 1500 otrok, ki so od začetka vojne v mestu izgubili
življenje). Ko sta se na obisku mudili predsednici pakistanske in turške vlade in zahtevale
Natov poseg in oboroževanje Muslimanov (da se bodo lahko borili), je to Karadžiću
predstavljalo kapljo čez rob. Tako so 4. februarja 1994 granate zadele vrste ljudi, ki so čakali
na delitev hrane in ubila 10 ljudi, naslednji dan pa je granata odjeknila na tržnici v središču
mesta in povzročila 68 mrtvih in 197 ranjenih. S tem je bil izvršen najhujši pokol v Sarajevu.
Po zahtevah Nata in predvsem Rusije so se Srbi konec februarja umaknili s hribov ter s tem
sprostili krog okoli Sarajeva. Bombni napadi so potekali še nekaj časa vendar ne več v takšni
intenziteti kot do tedaj. (Pirjevec, 2003, str. 303- 305)
4.2.4 SREBRENICA
Vzhodno območje BiH, okvirno 20 kilometrov od jugoslovanske meje, je bilo eno od redkih
enklav, ki niso padle pod etničnim čiščenjem Srbov leta 1990 in 1991. Občina je imela tedaj
približno 37.000 prebivalcev, od katerih je bilo 73% Muslimanov. Na začetku spopada so
območje zasedle srbske sile, vendar je Muslimanom z združitvijo raznih lokalnih skupnosti
uspelo prevzeti in vzpostaviti nadzor nad mestom. V letih 1992 in 1993 so izvedli vrsto
napadov na okoliška območja in jih ponovno osvobodili iz primeža srbskih enot. Vendar so
Srbi s pomočjo jugoslovanske vojske ponovno obkolili območja in prešli na načrt sestradanja
prebivalstva. Ko so se v želji po begu begunci večkrat poskusili na varna območja prebiti
skozi gozdove, so jih v večini primerov srbski vojaki prestregli ter ubili. Zato se je večina
beguncev začela zbirati v edinih treh nenadzorovanih naseljih: Srebrenica, Žepe in Goražda.
Predvsem Srebrenica je s tem doživela kaos, saj je v določenem času v mestu živelo 60.000
ljudi. Zaradi mnogih žrtev mraza in lakote so se v želji po odkupitvi zaradi dotedanjih slabih
intervencij in pritisku prestrašenih ljudi, modre čelade odločile, da priskrbijo humanitarno
pomoč in omogočijo odvoz ranjencev. Po treh konvojih, s katerimi so odvažali ranjence na
varna območja se je zgodila intervencija zaradi prepirov med Muslimani in osebjem OZN.
Aprila 1993 so Srbi napovedali, da bodo zasedli Srebrenico, v kolikor se muslimansko
prebivalstvo ne preda. Napoved je imela vpliv na VS, ki je bosanskim Srbom ukazal, naj
ustavijo ofenzivo ter Beograd pozval, da neha z oboroževanjem napadalnih sil. Agresivni
napadi so bili za nekaj časa ustavljeni, a je bilo območje še vedno pod nadzorom srbskih
vojakov, ki so nadzorovale vse dostope do mesta. Ker je mirovni načrt pade v vodo, je VS
sprejel odločitev, da v Srebrenico pošlje delegacijo za ugotovitev dejanskega stanja. Ta je
enklavo primerjala z ječo na prostem in Srbe celo obtožila izvajanja počasnega genocida. Na
podlagi izdanih dokumentov je bila sprejeta resolucija 824, ki je maja 1993 Srebrenico
razglasila za zaščiteno območje. Pri tem je bil atentator ponovno pozvan k ustavitvi, a sankcij
v primeru neupoštevanja poziva ponovno ni bilo.
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Marca 1995 so se bosanski Srbi odločili končati vojno do konca leta. Zato se je pripravljal
intenziven načrt na napad Srebrenice in Žepe, ki sta se do tedaj upirali. Napad se je pričel 6.
julija 1995, pri čemer so Srbi pod vodstvom generalov Mladića ter Karadžića napadli
opazovalno točko modrih čelad in v treh dneh prevzeli nadzor nad vsemi postojankami ter jih
pri tem prisilili k predaji orožja. Pri tem so modre čelade večkrat zaprosile za pomoč NATA, a
vsakič brez uspeha. Srebrenica je s tem postala lahka tarča, njeni prebivalci, ki so v obupu
poskusili z begom, pa žrtve topov in kemičnega orožja (od 12.500 ljudi, ki so poskusili
ubežati jih je preživelo okoli 5.000). Preostali so po umiku preostanka modrih čelad zbežali v
bližnje Potočare, kjer so jih nato Srbi zasedli. Mladić je pri tem nizozemskim modrim čeladam
celo zagotovil umik žensk, otrok in starejših na varna območja, medtem ko bi može med
sedemnajstim in šestdesetim letom identificirali. Ujete (v večini moške) so prepeljali v bližnji
Bratunac, kjer so jih zbrali v manjše skupine in jih pretepli, kamenjali, mučili ali poklali. Med
drugim so v manjše skupine ujetnikov za lastno zabavo metali granate. Množični poboji so
trajali nadaljnje štiri dni, pri čemer so se Srbi posluževali vseh možnih načinov ubijanja z
namenom ponižanja in izkoreninjenja muslimanskega naroda. S tem je bil z več kot 8.000
žrtvami opravljen največji poboj po drugi svetovni vojni. (Pirjevec, 2003, str. 402- 404)

4.3 KRŠITVE OSEBNEGA DOSTOJANSTVA
V primeru Kunarac, Kovać in Vuković je sodišče kršitev definiralo kot napad na osebno
dostojanstvo, za katero morata biti izpolnjena dva pogoja:
-

-

da je oseba namerno storila ali je sodelovala v dejanju ali dopustitvi, za katerega na
splošno velja, da povzroča resno ponižanje, degradacijo ali drugačen resen napad na
človekovo dostojanstvo,
da je oseba vedela, da ima tovrstno dejanje ali dopustitev takšen efekt.

Napad na osebno dostojanstvo zahteva ponižanje tako visoke intenzitete, da bi bila vsaka
razumna oseba ogorčena. V primeru Kunarac, Kovać in Vuković je pritožbeni senat poudaril,
da se je obravnavni senat pravilno skliceval ne zgolj na povsem subjektivno oceno žrtve
dejanja, da je prišlo do kršenja osebnega dostojanstva, temveč da je pri odločitvi uporabil
objektivna merila za določitev meje, ko dejanje predstavlja zločin napada na osebno
dostojanstvo. V primeru Aleksovski (IT-95-14/1) je bilo navedeno, da morajo pri podlagi za
presojo kršenja osebnega dostojanstva biti uporabljene determinante kot so oblika, resnost
in trajanje nasilja, intenzivnost in trajanje telesne ali duševne bolečine. (Human Rights
Watch, 2006, str. 102)
Obravnavni senat je pri odločanju navedel, da dokler je ponižanje ali degradacija resna in
stvarna, ni nobenega razloga, da bi morala biti tudi trajna. Kljub dejstvu, da je lahko žrtev
okrevala ali premagala posledice dejanj, to ne odpira nikakršne diskusije, da takšna dejanja
ne bi pomenila kršenja osebnega dostojanstva. Očitno je, da je ponižanje in trpljenje zaradi
storjenih dejanj lahko naravno minljivo, zato je včasih težje predstavljivo kot resnično in
resno. Vendar to ne pomeni, da je kakršno koli minimalno zahtevano časovno obdobje že
kršitev osebnega dostojanstva in element kaznivega dejanja.
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V primeru Aleksovski je tožilstvo navedlo, da je kršenje osebnega dostojanstva v skladu s 3.
členom Statuta, nehumano in obžalovanja vredno dejanje, pri katerem je prisotno močnejše
trpljenje, kot pri večini prepovedanih dejanj, ki spadajo v tovrstno skupino. Kršitev osebnega
dostojanstva je dejanje, ki je spodbujeno s prezirom osebnega dostojanstva druge osebe.
Posledica je, da mora dejanje žrtvi povzročiti resno ponižanje ali degradacijo. Pri tem ni
potrebno, da gre pri dejanju za neposredno škodovanje telesnega ali duševnega stanja žrtve,
temveč je dovolj, da dejanje povzroči dejansko in trajno trpljenje posameznika, ki izhaja iz
ponižanja ali zasmeha. Stopnja in časovno interval trpljenja žrtve je pri tem povsem odvisen
od njenega oz. njegovega temperamenta. (Human Rights Watch, 2006, str. 102)
V primeru Kvočka in ostali je sodišče razsojalo o kršenju osebnega dostojanstva v primeru
umora. Pri tem je dan zaključek, da umor ne more biti označen kot kršitev osebnega
dostojanstva, saj dejanje umora za posledico povzroči smrt, ki se razlikuje od konceptov
resnega ponižanja, degradacije ali napada na osebno dostojanstvo. Poudarek pri kršitvah
dostojanstva je predvsem na dejanjih, opustitvah ali besedah, ki nujno ne vključujejo
dolgotrajne telesne poškodbe, vendar so huda kazniva dejanja, ki zaslužijo pravne posledice.
(Human Rights Watch, 2006, str. 103) Zahteva prepovedanega namena, ki je značilnost
kaznivega dejanja mučenja in je materialno drugačen element, se ne zahteva v dejanju
napada na osebno dostojanstvo.
Kršitev osebnega človekovega dostojanstva mora za pravno izpolnitev termina vsebovati
koncept mens rea25. Kaznivo dejanja kršitve osebnega dostojanstva zahteva, da je obtoženi
vedel, da njegova dejanja ali opustitve dejanja povzročajo hudo ponižanje, degradacijo ali
drugačen resen napad na človekovo dostojanstvo. Zločin zahteva zgolj znanje o možnih
posledicah obremenjujočega dejanja ali opustitve dejanja. Za dosego potrebne stopnje mens
rea, mora storilec dejanje storiti namerno ali dopustiti namero dejanja. Zgolj diskriminatoren
namen ali motiv ne predstavlja elementa kaznivega dejanja iz 3. člena Statuta, niti kaznivega
dejanja kršenja osebnega dostojanstva, temveč mora biti za izpolnitev kršitve opravljeno
dejanje ali dopustitev dejanja.

4.4 KRŠITVE DOSTOJANSTVA SKOZI DRUGA KAZNIVA DEJANJA
4.4.1 POSILSTVO
Nekatera dejanja, kot so denimo posilstvo, predstavljajo po definiciji resno mejno vrednost.
Tako kot mučenje je tudi posilstvo kršitev osebnega dostojanstva in se uporablja za namene,
kot so ustrahovanje, degradacija, poniževanje, diskriminacija, kaznovanje, nadzor ali
enostavno uničevanje osebe. Huda bolečina ali trpljenje, kot to zahteva opredelitev
kaznivega dejanja mučenja, bi lahko rekli, da je določena, ko je posilstvo dokazano, saj
dejanje posilstva nujno pomeni tovrstno bolečino ali trpljenje. Sodišče je posilstvo uvrstilo v
skupino kršitev vojnih običajev ter dejanje označilo kot kršitev osebnega dostojanstva.
(Human Rights Watch, 2006, str. 43)
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4.4.2 SPOLNO NASILJE
Kakršen koli spolni napad, ki zaostaja oz. je manjši od dejanja posilstva, se lahko kaznuje kot
preganjanje v okviru mednarodnega kazenskega prava, pod pogojem, da doseže neko
stopnjo resnosti, kot drugi zločini proti človeštvu, navedeno v 5. členu Statuta. Ta kazniva
dejanja zajemajo vsa dejanja spolne narave, ki prizadenejo integriteto osebe z uporabo
prisile, sile ali ustrahovanja na način ponižanja ali degradiranja žrtvinega dostojanstva.
4.4.3 NEHUMANO RAVNANJE
Pritožbeni senat je opozarjal, da nečloveško ravnanje v skladu z 2. členom Statuta
predstavlja namerno dejanje ali opustitev dejanja zoper zaščiteno osebo, ter povzroča hudo
duševno škodo, fizično trpljenje, poškodbe ali resen napad na človekovo dostojanstvo. To
nečloveško ravnanje je naklepno dejanje, ki ni v skladu s temeljnim načelom humanosti in
tvori nekakšen »dežnik«, pod katerega padejo druge naštete hude kršitve Ženevske
konvencije. Zato se dejanja, ki so navedena v Ženevski konvenciji kot nehumana in ostala
dejanja, ki so v nasprotju z načelom humanosti, vodijo kot nehumano ravnanje. Nehumano
ravnanje ne vključuje zgolj dejanj kot so mučenje, namerno povzročanje velikega trpljenja ali
povzročanje hudih poškodb telesa, uma ali zdravja, temveč se razširja na področja in
dejanja, ki so v nasprotju s temeljnim načelom humanega ravnanja, zlasti tistih, ki bi
pomenili napad na človekovo dostojanstvo. (Human Rights Watch, 2006, str. 44)
V primeru Vasiljević je obravnavni senat podal mnenje, da je pogoj mens rea nečloveškega
ravnanja izpolnjen, ko ima storilec v času dejanja ali dopustitve dejanja namen povzročitve
hude telesne ali psihične poškodbe, ko se zaveže k napadu na človekovo dostojanstvo žrtve
ali ko je vedel, da njegovo dejanje ali dopustitev dejanja predstavlja in povzroča hude
telesne ali psihične poškodbe ali resen napad na človekovo dostojanstvo. Pritožbeni senat je
pod nehumano ravnanje uvrstil tudi uporabo osebe kot človeški ščit, saj le ta povzroča
duševne napade in predstavlja resen napad na človekovo dostojanstvo.
4.4.4 NADLEGOVANJE, PONIŽANJE IN PSIHOLOŠKE ZLORABE
Obravnavni senat je v primeru Kvoćka preveril dejanja nadlegovanja, poniževanja in psihične
zlorabe, saj dejanja niso bila izrecno navedena v 5. členu, niti niso predstavljena kot posebna
kazniva dejanja v katerem izmed drugih členov Statuta. Sodišče je pri tem ugotovilo: grozne
razmere v zaporih in demoralizirana obravnava pripornikov v taboriščih so bile ponižujoče in
travmatične in predstavljajo same po sebi kršitev osebnega dostojanstva, kar izpolnjuje
pogoje za preganjanje, saj je bilo dejanje očitno storjeno na podlagi diskriminatornih
razlogov. Poleg nadlegovanja, ponižanja in povzročanja psiholoških travm, ki so jih zaprti
trpeli vsakodnevno, so bile psihološke zlorabe storjene pasivno, ko so morali gledati in
poslušati mučenje sozapornikov. Obravnavni senat je pri tem podal, da dejanja
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nadlegovanja, mučenja in psihološke zlorabe izpolnjujejo pogoje in sodijo v actus reus26, ki
zahteva preganjanje. (Human Rights Watch, 2006, str. 298)
Pritožbeni senat ugotavlja, da 3. člen Ženevske konvencije prepoveduje napad na osebno
dostojanstvo, predvsem s poniževalnim in zaničevalnim ravnanjem. Posebno kaznivo dejanje
napada na osebno dostojanstvo se prav tako pojavi v 75. členu Dodatnega protokola I.
Senat meni, da dejanja nadlegovanja in drugih psiholoških zlorab, glede na okoliščine, lahko
izenačimo s kršitvami duševno-dobrega počutja oseb, ki so prepovedane v skladu z
dopolnilnim Protokolom I.
4.4.5 PRISILNO DELO
Obravnavni senat meni, da lahko nekatere vrste prisilnega dela predstavljajo kruto in
nehumano ravnanje (dejanje krutosti in nehumanega ravnanja predstavlja manjšo oz. lažjo
obliko kaznivega dejanja mučenja), če so izpolnjeni pogoji, pod katerim se delo opravlja
tako, da se ustvarja nevarnost za življenje ali zdravje civilistov ali se vzbudi v njih občutek
strahu in ponižanja. Pri tem je poudarjeno, da načelo humanega ravnanja, opredeljeno z
Ženevsko konvencijo, pomeni obveznost za okupatorske sile, da zaščitijo civilno prebivalstvo
pred nečloveškimi dejanji. Prisila dela zaščitenega prebivalstva v življenjsko nevarnih
okoliščinah ne izpolnjuje zahteve za zaščito pred nasilnimi dejanji in lahko povzroči posledice
osebam v oblikah duševnega in telesnega trpljenja. Pomembno je poudariti, da nečloveško
ravnanje ne zajema samo dejanja in opustitve dejanj, ki povzročajo hudo psihično ali fizično
trpljenje, ampak tudi dejanja in opustitve dejanj, ki predstavljajo resen napad na človekovo
dostojanstvo. Med določbe, ki prepovedujejo zaničevalno in poniževalno ravnanje, spada 2.
odstavek 52. člena Ženevskih konvencij III, ki zakonsko prepoveduje prisilo vojnih ujetnikov
v ponižujoče delo. Komentar Ženevskih konvencij pri tem navaja, da prepoved preprečuje
prisilo ujetnika, s katero bi postal tarča posmeha. Pri vsakem primeru so potrebne preiskave
posebnih okoliščin z namenom ugotovitve, ali pogoji, pod katerimi so bili civilisti prisiljeni
delati, predstavljajo resen napad na človekovo dostojanstvo. (Human Rights Watch, 2006,
str. 308)

4.5 SODNA PRAKSA MEDNARODNEGA SODIŠČA ZA VOJNE ZLOČINE NA
OBMOČJU NEKDANJE JUGOSLAVIJE
MKSJ je bilo ustanovljeno z namenom prikaza pravičnosti in dejstva, da bo mednarodna
javnost zahtevala sojenje ter sodila vsakemu posamezniku (ne glede na njegov državni
položaj), ki je v času vojne na območju nekdanje Jugoslavije storil kazniva dejanja ali kršil
humanitarno pravo ali je zgolj dal povelje za kršitve. Sodišče je obravnavalo 161 oseb, pri
čemer je kot začasno sodišče imelo namen procese zaključiti do konca leta 2014, vendar se
je zaradi izmikanja določenih obtožencev rok ukinitve sodišča prestavil.
V postopku je zgolj še zadnji primer: Ratko Mladić (IT-09-92), za katerega predvidevajo
obsodbo novembra 2017. Med postopki ali pred začetki postopkov je umrlo šestnajst
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obtožencev, trinajst postopkov je MKSJ v odločanje predal nacionalnim sodiščem, en
postopek pa se je zaključil zaradi nezmožnosti sodelovanja na sojenju. Sodišče je v
enaindvajsetih primerih obtožnico umaknilo, triindvajset oseb je bilo oproščenih, kljub
razsežnosti in krutosti vojne pa je bilo do sedaj izrečenih zgolj pet dosmrtnih obsodb.
Sodišče je v svojem poteku dela vložilo triindvajset obtožnic zaradi genocida ali dejanj, ki jih
uvršča v kategorijo zločinov genocida, do sedaj pa je bilo za storjeno dejanje izrečenih
sedem obsodb. Največjo število obtožnic je vsebovalo kategorijo kršitev zakonov in običajev
v vojni, v katero je sodišče uvrstilo tudi napad na osebno dostojanstvo.
Tabela 1: Število obtožnic in obsodb po kategorijah zločinov
KATEGORIJE ZLOČINOV
genocid
hude kršitve ženevskih konvencij
hudodelstvo zoper človečnost
kršitve zakonov in običajev v vojni
SKUPAJ

ŠTEVILO OBTOŽNIC
23
56
138
154
371
Vir: lastna raziskava

ŠTEVILO OBSODB
7
16
81
72
176

Analiza sodb MKSJ kaže na to, da je sodišče vložilo triindvajset obtožnic zaradi genocida ali
dejanj, ki jih uvršča v kategorijo zločinov genocida, do sedaj pa je bilo izrečenih sedem
obsodb. Največjo število obtožnic je bilo vsebovalo kategorijo kršitev zakonov in običajev v
vojni, v katero je sodišče uvrstilo tudi napad na osebno dostojanstvo, pri čemer je manj kot
polovico obsodb vsebovalo kršitev navedene kategorije. Največje število obsodb je vsebovalo
zločine, ki se uvrščajo v kategorijo hudodelstev zoper človečnost.
Tabela 2: Število obtožnic in obsodb po kaznivih dejanjih
KAZNIVO DEJANJE
brezobzirno uničevanje mest, krajev in vasi
genocid
izgon
iztrebljanje
jemanje civilistov za talce
mučenje
naklepno ubijanje
namerno povzročanje škode na institucijah,
namenjenih izobraževanju ali veri
namerno povzročanje velikega trpljenja in
hudih telesnih poškodb ali zdravja
napad na osebno dostojanstvo
nasilje nad življenjem in telesom
nečloveško ravnanje
nezakonit napad na civiliste
nezakoniti napadi na civilne objekte
prisilno delo
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ŠTEVILO
OBTOŽNIC
28
19
54
31
5
82
40
26

ŠTEVILO
OBSODB
3
5
21
13
1
33
13
11

33

6

18
4
106
24
7
8

4
1
43
14
3
8

nezakonito pridržanje civilistov
10
obsežno uničevanje premoženja
7
okrutno dejanje
89
plenjenje javne in zasebne lastnine
29
pomoč in napeljevanje k umoru
2
ponižanje in ponižujoče ravnanje
2
posilstvo
33
preganjanje
15
preganjanje na politični, rasni in verski
84
podlagi
prilaščanje premoženja
2
prisilna preselitev
42
razdejanje, neupravičeno z vojaško
21
nujnostjo
sokrivda pri genocidu
21
spolno nasilje
10
teror
3
ubijanje članov skupin
1
umor
228
zapiranje
19
zasužnjevanje
7
SKUPAJ
1110
Vir: lastna raziskava

2
0
25
13
2
1
14
6
59
1
23
11
6
6
2
0
82
11
7
450

Kaznivo dejanje, ki se je največkrat pojavilo v obtožnicah je umor, ki je bilo kot dejanje tudi
največkrat obsojeno. Umoru sledita v številu obtožnic in obsodb dejanji nečloveškega
ravnanja in preganjanja na politični, rasni in verski podlagi.
Sodišče je poleg petih dosmrtnih zapornih kazni izreklo še štiriindevetdeset kazni, v skupni
višini 1530 let. Najnižja kazen dveh let je bila dosojena Kubura Amirju, najvišje, štirideset
letne kazni pa so bile dosojene v treh primerih (Goran Jelišić, Milomir Stakić in Radovan
Karadžić). V povprečju je zaporna kazen znašala šestnajst let in tri mesece.

4.6 NAPADI NA OSEBNO DOSTOJANSTVO
Kaznivo dejanje napada na osebno dostojanstvo se je pojavilo v osemnajst obtožnicah zoper
naslednje obtožence:

-

Zlatko Aleksovski (primer IT-95-14/1),
Miroslav Bralo (primer IT-95-17),
Anto Furundžija (primer IT-95-17/1),
Dragoljub Kunarac (primer IT-96-23 in 23/1),
Radomir Kovač (primer IT-96-23 in 23/1),
Miroslav Kvočka (primer IT-98-30/1),
Dragoljub Prcać (primer IT-98-30/1),
Milojica Kos (primer IT-98-30/1),
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-

Mlađo Radić (primer IT-98-30/1),
Zoran Žigić (primer IT-98-30/1),
Ivica Rajić (primer IT-95-12),
Duško Sikirica (primer IT-95-8),
Damir Došen (primer IT-95-8),
Dragan Kolundžija (primer IT-95-8),
Radovan Stanković (primer IT-96-23/2),
Ivan Šantić (primer IT-95-14),
Pero Skopljak (primer IT-95-14),
Dragan Gagović (primer IT-96-23/2).

Kljub osemnajstim primerom, ki so v obtožnicah vsebovali kršitev osebnega dostojanstva, so
bile zgolj štiri osebe obsojene za navedeno kršitev. V primerih Šantić in Skopljak je bila
zaradi pomanjkanja dokazov obtožnica umaknjena, primer Gagović pa se je zaključil zaradi
smrti obtoženca. Obsojeni za napad na osebno dostojanstvo so Zlatko Aleksovski (sedem
let), Anto Furundžija (deset let), Radomir Kovač (dvajset let) in Radovan Stanković (dvajset
let). Enajsterica preostalih je bila obsojena in so bile izrečene zaporne kazni od treh do
osemindvajset let, vendar obsodbe niso vsebovale kršitev osebnega dostojanstva.
4.6.1 ZLATKO ALEKSOVSKI (IT-95-14/1)
Aleksovski je med januarjem in majem 1993 poveljeval zaporu Kaonik, blizu kraja Busovača.
Pri tem je približno 500 nehrvaških zapornikov izpostavil fizičnemu in psihičnemu trpinčenju.
Pri tem je ukaze dajal ali dovoljeval in podpiral vsa nasilna dejanja, ki so se dogajala znotraj
zapora. Sam je sodeloval pri izbiri zapornikov, ki so jih uporabljali kot ščit ali za prisilna dela
(kopanje jarkov), pri čemer je vedel, da so ogrožena življenja, ki so mu bila zaupana ob
predaji v pripor. Poleg tega je s svojimi dejanji kot vodja zapora ter z diskriminacijskimi
motivi, spodbudil svoje podrejene v izvajanje podobnih kaznivih dejanj. Kot nadzorni se je
zavedal storjenih kaznivih dejanj, pri čemer ni opravil nobenega ukrepa za preprečitev ali
kaznovanje storilcev kaznivih dejanj.
4.6.2 ANTO FURUNDŽIJA (IT-95-17/1)
V času kaznivih dejanj je bil poveljnik enote »Jokers« Hrvaškega obrambnega Sveta v občini
Vitez v centralni BiH. Obsojeni je bil spoznan za izvajanje mučenja in kršenja človekovega
dostojanstva. Obsodba temelji na dogodkih maja 1993, ko se je v stavbi enote »Jokers«
dogajalo zaslišanje prič. Pri tem na bi Furundžija zasliševal žrtev A, medtem ko je bila ta
gola. Namen izpraševalcev je bilo pridobiti informacije o družini in njihovih aktivnostih in
sodelovanju z vojsko BiH. Pri tem je pričo A z namenom pridobitve informacij soočil z žrtvijo
D, pri čemer mu je pomagal obtoženi B, ki je pričam grozil, da jim bo odrezal genitalije. V
nadaljevanju je obtoženi žrtev D posilil pred skupino vojakov, česar Furundžija ni ustavil,
temveč je po izvedenem dejanju zgolj nadaljeval z izpraševanjem. Tako je želel s fizičnim in
psihičnim pritiskom priti do informacij, dejanja pa so predstavljala psihični pritisk tudi za
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žrtev D, ki je žrtev A poznala in je morala spremljati spolno nasilje. Furundžija pri posilstvu
ter spolnemu nasilju po prejetih podatkih ni sodeloval, vendar je zaradi položaja, ki ga je
imel in ker dejanj ni ustavil, kriv kot pomočnik in soudeleženec napada na človekovo
dostojanstvo.
4.6.3 RADOMIR KOVAĆ (IT-96-23 in 23/1)
V času izvršenih dejanj je bil obtoženi eden od podpoveljnikov vojaške policije in paravojaški
vodja v mestu Foča. Kovać je med decembrom 1992 ter februarjem 1993 v stanovanje zaprl
dve ženski, skupaj z dvema ženskama, ki jih je prejel s strani drugih obtožencev. Pri tem so
morale ženske skrbeti za hišna opravila in spolno zadovoljevati srbske vojake. Pri tem je
Kovać žrtve večkrat posilil ter jih poniževal, tri od njih pa je enkrat prisilil da gole plešejo na
mizah, medtem ko jih je gledal. Eno žrtev je na koncu prodal za 200 nemških mark, medtem
ko je dve žrtvi prodal črnogorskemu vojaku za 500 nemških mark. Zaradi napada na osebno
dostojanstvo (razčlovečenja žrtev), posilstev in zasužnjevanja je bil spoznan za krivega in
obsojen na 20 let zapora.
4.6.4 RADOVAN STANKOVIĆ (IT-96-23/2)
Stanković je bil član srbske paravojaške enote v Foči. Med izganjanjem muslimanskega in
hrvaškega prebivalstva je uporabil zapuščeno hišo Karaman (lastnik je bil Nusret Karaman)
kot lastno rezidenco. Pri tem je bilo v hiši med avgustom in oktobrom 1992 pridržanih vsaj
devet muslimanskih žensk (nekatere naj bi bile stare med dvanajst in štirinajst let), nad
katerimi je bilo izvajano spolno nasilje. Ženske so morale biti srbskim vojakom nenehno na
razpolago, pri čemer niso smele zavrniti ukazov, saj so jih sicer pretepli. Ravno tako so bile
ustrahovane s smrtjo, saj naj bi poznale preveč informacij, zato so bile v stalnem strahu za
življenje. Stanković je ženske obravnaval kot svojo lastnino, zato so morale žrtve po ukazu
delati zanj ter ostale srbske vojake. Obtoženi je konstantno posiljeval, napadal ter poniževal
dve žrtvi, medtem ko je posilil ter dovoljeval posilstva drugih žrtev. Zaradi zasužnjevanja,
posilstev in drugih dejanj, ki so posegale v osebno dostojanstvo žrtev, je bil obsojen na
dvajset let zapora.
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5 REZULTATI RAZISKAV
5.1 PREVERITEV HIPOTEZ
V magistrski nalogi sta bili postavljeni dve temeljni hipotezi, katerih glavni namen je bil
preučitev mednarodno - pravne ureditve varovanja človekovega dostojanstva ter njen vpliv
na obseg kršitev človekovega dostojanstva na območju nekdanje Jugoslavije. Hkrati sem
želel preveriti sodno prakso MKSJ ter izluščiti rezultate neposredno ugotovljenih kršitev
človekovega dostojanstva. V nadaljevanju sta predstavljeni hipotezi z ugotovitvami, do
katerih sem prišel z raziskavo v magistrskem delu.
Hipoteza 1: Mednarodno-pravna ureditev varovanja človekovega dostojanstva ni
vplivala na obseg kršitev človekovega dostojanstva v času vojne na območju
nekdanje Jugoslavije.
Obsežno mednarodno varovanje človekovega dostojanstva se je v večji meri pričelo po drugi
svetovni vojni. Sprejetje SDČP je v mednarodni prostor uvedlo smernice ter minimalne
standarde, katere naj bi države uvedle v lastne pravne sisteme varovanja dostojanstva.
Vendar ti standardi niso dosegli SFRJ, ki je se vzdržala že pri glasovanju o sprejemu SDČP.
Ustava SFRJ je sicer določevala pravice, svoboščine in dolžnosti, s katerimi se zaščiti lastno
osebnost in človekovo dostojanstvo. Vendar so bile pri tem istočasno človekove pravice in
svoboščine omejene z interesi socialistične družbe, kar pomeni, da so bile omejene na nivo,
ki so ga določile vodilne osebe. Politika SFRJ je leta pred pričetkom vojne močno omejevala
pravice in posegala v človekovo dostojanstvo, vendar se je pri tem sklicevala na temeljno
misel socializma, da cilj države opravičuje vsakršna sredstva. Tako se je ob verskem
fanatizmu, etnični raznolikosti in idejah vodilnih pričela vojna narodov znotraj bivše države, ki
je glede na zgodovino nenehnega zatiranja prinesla spopade, v katerih človekovo
dostojanstvo in človekove pravice niso imeli nikakršnega pomena, ne glede na mednarodno
ureditev varovanja le teh. Ravno tako je mednarodna javnost zatajila pri začetnem reševanju
konfliktov ter vojne in preprečevanju vojnih zločinov, s čemer je glede na lastno postavljene
standarde varovanja človekovega dostojanstva in pravic sama sebi naredila škodo. Prva
hipoteza je s tem potrjena.
Hipoteza 2: Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje
Jugoslavije ni neposredno ugotavljalo kršitev človekovega dostojanstva.
Med 161 primeri je bil v osemnajstih obtožnicah opredeljen napad na človekovo
dostojanstvo. Med obtoženci so bili zgolj štirje primeri spoznani za krive navedenega
kaznivega dejanja. Dejanja, ki so povzročila kaznivo dejanja napada na človekovo
dostojanstvo, so bila fizično in psihično trpinčenje, poniževanje, prisilno delo, uporaba osebe
kot ščit, posilstvo, spolno nasilje in zasužnjevanje. Pri tem napad na osebno dostojanstvo
predstavlja izjemno majhen delež glede na število obsodb kaznivih dejanj - zgolj štiri
obsodbe napada na osebno dostojanstvo v primerjavi z štiristo petdeset obsodbami različnih
kaznivih dejanj. V oči bodejo dejanja, ki so v primeru obsodb povzročila napad na človekovo
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dostojanstvo, saj so le ta v veliko večjem številu predmet obsodb. Za napad na osebno
dostojanstvo mora za pravno izpolnitev kršitev vsebovati koncept mens rea, torej namen
povzročitve kaznivega dejanja, pri čemer zadostno stopnjo predstavlja zavedanje obtoženca,
da je njegovo dejanje ali opustitev dejanja resen napad na človekovo dostojanstvo. Sodišče
je definiralo, da morata biti za napad izpolnjena pogoja, da je oseba dejanje storila namerno
ali ga je dopustila, čeprav je splošno znano, da dejanje povzroča ponižanje, degradacijo ali
drug resen napad na dostojanstvo ter da je oseba vedela, da tovrstno dejanje ali dopustitev
povzroča navedeni efekt. Pri tem je v primeru Aleksovski navedlo, da je potrebno za presojo
napada na osebno dostojanstvo uporabiti determinante kot so oblika, resnost in trajanje
nasilja, intenzivnost in trajanje telesne ali duševne bolečine. V teh primerih je sodišče očitno
na podlagi determinant odločalo, da dejanja, ki so posredno povzročala napad na osebno
dostojanstvo, niso imela zadostnega vpliva ali efekta, da bi bilo s tem dejanja označiti kot
napad na osebno dostojanstvo. Druga hipoteza je s tem zavržena.

5.2 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI
V magistrski nalogi sem preveril ter analiziral predhodne raziskave s področja kršenja
človekovega dostojanstva v času vojne na območju nekdanje Jugoslavije. Pri tem sem ob
razjasnitvi pojma dostojanstva povzel teoretike ter predstavil zgodovinski razvoj pojma.
Vsebinski del zavzema tudi vojno dogajanje in številne vojne zločine, strnjene tako s strani
teoretikov kot avtobiografij.
Za pregled kršitev človekovega dostojanstva sem povzel vseh 161 primerov MKSJ, ter
povzetek strnjeno predstavil v razpredelnici priloge, rezultate sodne prakse pa predstavil v
tabeli. Tako razpredelnico primerov kot tabelo je moč uporabiti pri nadaljnjih raziskavah
delovanja MKSJ. Rezultate analize sem primerjal z dogajanjem v času vojne na območju
nekdanje Jugoslavije ter povzel kršitve človekovega dostojanstva. Končni rezultati prikazujejo
število kršitev, razjasnitev postavljenih hipotez ter s tem dodatno informacijo nadaljnjim
raziskavam, kolikšna je bila razsežnost kršitev človekovega dostojanstva v času vojne na
območju nekdanje Jugoslavije.
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6 ZAKLJUČEK
Jasno je, da je dostojanstvo potrebno dojemati kot koncept, na katerega lahko vežemo vrsto
pomenov in pojmovanj, pri tem pa je bistveno, da ga zaradi njegove poroznosti in krhkosti
gradimo od primera do primera. Gre za izraz, ki je uporabljen v okviru človekovih pravic, kot
njegov sinonim, podlaga ali kot nadpravica, ki človekovim pravicam daje jasno interpretacijo.
Je vrednost posameznika, ki ga izraža v družbi in ki ga družba lahko izrabi. Skozi zgodovino
je dobil več opredelitev - od tega, da je plod družbenega položaja, do tega da je vrednost, ki
je dana prav vsem človeškim bitjem. Predstavlja temelj demokratičnih držav, težave s
sprejemanjem in varovanjem dostojanstva pa imajo največkrat države s totalitarno
preteklostjo, ki navadno delujejo po načelu »kar je dobro za državo«.
Dostojanstvo je bilo skozi lastno zgodovino gledano ter zagovarjano z več zornih kotov in
strategij: verskega, filozofskega in zgodovinskega. V verskem pogledu je bilo dostojanstvo
dano človeku s strani Boga, s čemer je dobil nadvlado nad drugimi bitji. V filozofskem
obdobju, katerega je morda najbolje predstavljal Immanuel Kant, je človek predstavljal
razumno svobodno bitje, kateremu dostojanstvo pripada v tolikšni meri, kot si z lastnimi
upoštevanji načel predpiše sam. Zgodovinska opredelitev pa je s strani raziskovalcev in
teoretikov najbolj razdeljena. Nekateri dostojanstvo razvrščajo v tri razmerja - med Boga in
človeštvo, med družbo in posameznika ter med predoločenostjo in svobodo, medtem ko
drugi razdeljujejo ideje v štiri faze, vstavljene v določen časovni okvir in s temeljnimi
zastopniki faz- Cicero, Thomas Aquias, Immanuel Kant in Mary Wollstonecraft. Vsekakor pa
vrh zgodovinskega razvoja za sedaj predstavlja SDČP, ki je nastal kot posledica druge
svetovne vojne. S tem je dostojanstvo dobilo prvi pravi temelj standardov in varovanja, ki ga
je z dodatnimi mednarodnimi pakti in konvencijami zgolj okrepilo.
Ne glede na različna tolmačenja bo dostojanstvo vedno hote ali nehote povezano s
človekovimi pravicami. Vedno bodo obstajali dvomi, kaj vsak zase predstavljata, vendar je
jasno, da oba plujeta v isto smer in imata skupni imenovalec - osebstvo. Le to pa nikoli ni
predstavljalo bistva v SFRJ, ki je zaradi interesov države in totalitarnega sistema nemalokrat
ljudem kršila človekovo dostojanstvo ter človekove pravice.
Načrti vodilnih, nacionalizem, etnična raznolikost in zaničevanje določenih skupin so privedli
do razpada SFRJ in razdelitve nekdanje skupne države v več območij, ki so jih zasedle nekdaj
povezane ali večno različne etnične skupine. Po hitro končani vojni na območju Slovenije se
je ta razplamtela na območju BiH ter Hrvaške, po končanju na omenjenih območjih pa celo v
Makedoniji ter na Kosovem. Najbolj krvavo območje je bilo BiH, ki je zaradi multietnične
sestave vsebovala vse nasprotujoče se strani (Srbi, Muslimani, Hrvati). Rezultat tega so bile
najštevilčnejše smrtne žrtve, genocid ter nešteto kršitev vojnega in humanitarnega prava.
Zaradi navedenega je bilo z željo pravičnega sojenja vsem vpletenim stranem ustanovljeno
MKSJ, ki je kršitve uvrstilo v skupine štirih kategorij: hude kršitve ženevskih konvencij iz leta
1949, kršitve zakonov in običajev v vojni, genocid ter hudodelstva zoper človečnost.
Mednarodni sodniki so tako dobili nalogo strokovno in nepristransko soditi osebam,
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osumljenim kršitev, ne glede na položaj, ki so ga zasedali v vojaški ali državnopravni
hierarhiji. S tem je sodišče dalo podlago ter primer prihodnjim mednarodnim sodiščem ter
pokazalo, da mednarodna javnost ne bo dopuščala nekaznovanosti za storjene zločine.
Vojna na območju Jugoslavije je zaradi močnega etničnega čiščenja dobila priokus druge
svetovne vojne. Etnična raznolikost ter podpihovanje nacionalizma sta pripeljala do krutosti,
katere je zaradi negativne narave že skoraj težko uvrstiti med kršitve in bi jih uvrstili v
skupino »skoraj nemogoče«. Nešteto žrtev je tako umrlo pod streli in neprestanim
bombardiranjem v mnogih mestih, med katerima sta po številu prebivalstva ter žrtev
prevladovala obkoljeno Sarajevo ter Srebrenica, kraj največjega genocida, storjenega po
drugi svetovni vojni. Kraje največjih krutosti in nehumanosti so po vzoru druge svetovne
vojne zasedla koncentracijska taborišča. Stradanje in nehumane razmere so poleg fizičnega
in psihičnega izživljanja v obliki mučenj, posilstev, spolnih napadov… ustvarile pekel, v
katerem je bilo ubitih več kot 10.000 pridržanih, več kot 20.000 pa je pogrešanih. S tem je
bilo vsakršno življenje razčlovečeno, ter osebno dostojanstvo poteptano.
Ločnica, ko kaznivo dejanje prestopi mejo in postane kršitev osebnega dostojanstva, je v
osnovi zaradi širšega koncepta pojma dostojanstva težko postavljena. MKSJ je v primeru
Kunarac, Kovać in Vuković kot napad na dostojanstvo definiralo kršitev, za katero morata biti
izpolnjena dva pogoja - da oseba namerno stori ali sodeluje v dejanju ali dopustitvi, ki velja
za resno ponižanje, degradacijo ali drugačen resen napad na človekovo dostojanstvo ter da
je oseba vedela, da takšno dejanje pusti tak efekt. Pri tem mora imeti napad takšno
intenziteto, da je vsaka razumna oseba ogorčena, napadena oseba pa resno ponižana ter v
nenehnem trpljenju. Tu se (po mojem lastnem mišljenju) po zgolj štirih obsodbah napada na
človekovo dostojanstvo v 161 primerih postavi vprašanje, kako natančno določiti ali vedeti
kako napadena oseba res trpi in kolikšna je stopnja ponižanja, da bo dejanje predstavljalo
napad na osebno dostojanstvo. Ali vsako namerno povzročanje hudih psihičnih in fizičnih
poškodb, mučenje, posilstvo, spolni napad ali ponižanje istočasno šteti kot napad na osebno
dostojanstvo? V tem primeru je zaradi razdeljenosti koncepta kot kaže najboljša in edina
možna rešitev reševanja in analiziranja mej človekovega dostojanstva presoja od primera do
primera, ter s tem ustvarjanje sodne prakse, primerne za lažjo varovanje prihodnosti.
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PRILOGE
Tabela 3: Povzetek sodne prakse Mednarodnega sodišča za vojne zločine na
območju nekdanje Jugoslavije
OBTOŽNICA
PRIMER

IT-9514/1

IT-03-72

IME IN
PRIIMEK

Zlatko
Aleksovski

Milan Babić

KATEGORI
JA
ZLOČINA

OBSODBA

OBTOŽEN
DEJANJA:

hude kršitve
ženevskih
konvencij
nečloveško ravnanje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
napad na osebno
vojni
dostojanstvo
hudodelstvo
zoper
človečnost
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

KAZEN (v
letih)

OBSOJEN
DEJANJA:

KATEGORIJA
ZLOČINA

7

napad na osebno
dostojanstvo

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

13

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

8

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

15

pomoč in
napeljevanje k
umoru

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

prisilna preselitev

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor
okrutno dejanje
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

IT-0265/1)

Predrag
Banović

hudodelstvo
zoper
človečnost
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor
okrutno dejanje

IT-02-60

Vidoje
Blagojević

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

pomoč in
napeljevanje k
umoru

umor
genocid

sokrivda pri genocidu

73

hudodelstvo
zoper
človečnost
prisilna preselitev

IT-02-60

IT-95-14

Dragan Jokić

Tihomir Blaškić

hudodelstvo
zoper
človečnost
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

iztrebljanje

9

pomoč in
napeljevanje k
umoru

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
obsežno uničevanje
premoženja

9

nečloveško ravnanje
jemanje civilistov za
talce
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
nezakoniti napadi na
civilne objekte
nezakonit napad na
civiliste
umor
nasilje nad
življenjem in telesom
plenjenje javne in
zasebne lastnine
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
okrutno dejanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
nečloveško ravnanje
umor

IT-02-62

Janko Bobetko

hudodelstvo
zoper
človečnost
preganjanje
umor
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
plenjenje javne in
zasebne lastnine

74

umrl

iztrebljanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

pomoč in
napeljevanje k
umoru

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

nečloveško ravnanje

hude kršitve
ženevskih
konvencij

okrutno dejanje

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi

IT-04-82

Ljube Boškoski

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

Johan
Tarčulovski

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi

oproščen

nečloveško ravnanje

IT-04-82

umor
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi

12

umor
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

nečloveško ravnanje

IT-95-17

Miroslav Bralo

hude kršitve
ženevskih
nezakonito pridržanje
konvencij
civilistov
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
umor

20

mučenje

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

posilstvo

napad na osebno
dostojanstvo

mučenje

posilstvo

nečloveško ravnanje

hude kršitve
ženevskih
konvencij

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

IT-99-36

Radoslav
Brđanin

genocid

sokrivda pri genocidu

hudodelstvo
zoper
človečnost
preganjanje
mučenje

mučenje

izgon
prisilna preselitev

izgon
prisilna preselitev
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

30

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
mučenje

75

hudodelstvo
zoper
človečnost

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
prilaščanje
premoženja
IT-9510/1

Ranko Češić

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
ponižanje in
ponižujoče ravnanje

18

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

umor

posilstvo

IT-04-83

Rasim Delić

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
ponižanje in
ponižujoče ravnanje

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

hudodelstvo
zoper
človečnost

posilstvo

okrutno dejanje

3

okrutno dejanje

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

10

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

izgon

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor
posilstvo

IT-02-61
IT-9513a

Miroslav
Deronjić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

Slavko
Dokmanović

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

umrl

nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

okrutno dejanje
namerno
povzročanje velikega
hude kršitve trpljenja in hudih
ženevskih
telesnih poškodb ali
konvencij
zdravja
naklepno ubijanje
IT-0587/1

Vlastimir
Đorđević

hudodelstvo
zoper
človečnost
izgon

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-96-20

IT-96-22

18

prisilna preselitev

prisilna preselitev

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor

Đorđe Đukić

hudodelstvo
zoper
človečnost
nečloveško ravnanje

Dražen
Erdemović

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

umrl

5

76

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

IT-9517/1

kršitve
zakonov
običajev
vojni
kršitve
zakonov
običajev
Anto Furundžija vojni

in
v

umor

in
v
mučenje
napad na osebno
dostojanstvo

10

posilstvo

IT-98-29

Stanislav Galić

IT-06-90

Ante Gotovina

posilstvo

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

nezakonit napad na
civiliste

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

nečloveško ravnanje

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost

nezakonit napad na
civiliste

nečloveško ravnanje

dosmrtna

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

oproščen

izgon
nečloveško ravnanje
umor
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
plenjenje javne in
zasebne lastnine
umor
okrutno dejanje

IT-06-90

Ivan Čermak

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

oproščen

izgon
nečloveško ravnanje
umor
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
plenjenje javne in
zasebne lastnine
umor
okrutno dejanje

IT-06-90

Mladen Markač

mučenje
napad na osebno
dostojanstvo

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
izgon
nečloveško ravnanje

77

oproščen

umor
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
plenjenje javne in
zasebne lastnine
umor
okrutno dejanje

IT-04-75

Goran Hadžić

hudodelstvo
zoper
človečnost
preganjanje

umrl

iztrebljanje
umor
zapiranje
mučenje
nečloveško ravnanje
izgon
prisilna preselitev
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
mučenje
okrutno dejanje
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine

IT-01-47

Enver
Hadžihasanović

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

3,5

okrutno dejanje

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

plenjenje javne in
zasebne lastnine

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

okrutno dejanje
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

IT-01-47

Amir Kubura

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

2

okrutno dejanje
brezobzirno
uničevanje mest,

78

krajev in vasi
plenjenje javne in
zasebne lastnine

IT-01-47

Mehmed Alagić

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
nasilje nad
življenjem in telesom

umrl

okrutno dejanje
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
naklepno ubijanje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
nečloveško ravnanje

IT-01-48

Sefer Halilović

hude kršitve
ženevskih
nezakonito pridržanje
konvencij
civilistov
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
umor

IT-04-84

Ramush
Haradinaj

hudodelstvo
zoper
človečnost
preganjanje

oproščen

oproščen

mučenje
prisilna preselitev
umor
posilstvo
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

okrutno dejanje
umor
mučenje
posilstvo

IT-04-84

Idriz Balaj

hudodelstvo
zoper
človečnost
preganjanje
mučenje
prisilna preselitev
umor
posilstvo

79

oproščen

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

okrutno dejanje
umor
mučenje
posilstvo

IT-04-84

Lahi Brahimaj

hudodelstvo
zoper
človečnost
preganjanje

6

prisilna preselitev

mučenje

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

okrutno dejanje

umor
posilstvo
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

okrutno dejanje
umor
mučenje

IT-95-10

Goran Jelišić

genocid
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

ubijanje članov
skupin

40

umor

umor

okrutno dejanje

okrutno dejanje

plenjenje javne in
zasebne lastnine

plenjenje javne in
zasebne lastnine

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

hudodelstvo
zoper
človečnost

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje
IT-0142/1

IT-9514/2

Miodrag Jokić

Dario Kordić

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

7

umor

okrutno dejanje
nezakonit napad na
civiliste
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

okrutno dejanje
nezakonit napad na
civiliste
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

nezakoniti napadi na
civilne objekte
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

nezakoniti napadi na
civilne objekte
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje

80

25

nezakonit napad na
civiliste

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja

nezakoniti napadi na
civilne objekte
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

nečloveško ravnanje
nezakonito pridržanje
civilistov

plenjenje javne in
zasebne lastnine
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

obsežno uničevanje
premoženja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

nezakonit napad na
civiliste
nezakoniti napadi na
civilne objekte

naklepno ubijanje

hude kršitve
ženevskih
konvencij

nečloveško ravnanje
nezakonito pridržanje
civilistov

umor
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

okrutno dejanje
jemanje civilistov za
talce
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
plenjenje javne in
zasebne lastnine
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor
nečloveško ravnanje
zapiranje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
umor
nečloveško ravnanje
zapiranje
IT-9514/2

Mario Čerkez

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
nečloveško ravnanje
nezakonito pridržanje
civilistov

81

6

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

zapiranje
nezakonit napad na
civiliste

hudodelstvo
zoper
človečnost

obsežno uničevanje
premoženja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

nezakonit napad na
civiliste
nezakoniti napadi na
civilne objekte
umor
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
okrutno dejanje
jemanje civilistov za
talce
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
plenjenje javne in
zasebne lastnine
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
umor
nečloveško ravnanje
zapiranje
IT-96-24

Simo Drljača

genocid

sokrivda pri genocidu

umrl

genocid

IT-97-24

Milan Kovačević genocid

sokrivda pri genocidu
genocid

hudodelstvo
zoper
človečnost
iztrebljanje
preganjanje
mučenje
izgon
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
okrutno dejanje
mučenje
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi

82

umrl

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
mučenje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
prisilna preselitev
obsežno uničevanje
premoženja

IT-00-39

Momčilo
Krajišnik

genocid

genocid

20

sokrivda pri genocidu

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

izgon

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

nečloveško ravnanje

iztrebljanje
umor
izgon
nečloveško ravnanje

IT-97-25

Milorad
Krnojelac

kršitve
zakonov
običajev
vojni
kršitve
zakonov
običajev
vojni

in
v

umor

in
v
okrutno dejanje

15

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

mučenje

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

nečloveško ravnanje

zapiranje

okrutno dejanje

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

mučenje
umor
IT-98-33

Radislav Krstić

genocid

genocid

35

sokrivda pri genocidu
hudodelstvo
zoper
človečnost
iztrebljanje
umor

sokrivda pri genocidu genocid

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

iztrebljanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

preganjanje

preganjanje
nečloveško ravnanje
izgon

83

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
IT-96-23
in 23/1

Dragoljub
Kunarac

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost
mučenje

28

posilstvo

zasužnjevanje

zasužnjevanje

IT-96-23
in 23/1

Radomir Kovač

kršitve
zakonov
običajev
vojni
kršitve
zakonov
običajev
vojni

in
v

mučenje

hudodelstvo
zoper
človečnost

posilstvo

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

zasužnjevanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

posilstvo

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

napad na osebno
dostojanstvo

in
v
posilstvo

20

napad na osebno
dostojanstvo
hudodelstvo
zoper
človečnost
zasužnjevanje

napad na osebno
dostojanstvo

posilstvo
IT-96-23
in 23/1

Zoran Vuković

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

mučenje

12

hudodelstvo
zoper
človečnost
posilstvo

IT-95-16

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
Drago Josipović človečnost
verski podlagi

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

12

Vlatko
Kupreškić

nečloveško ravnanje

umor

oproščen

nečloveško ravnanje

umor
okrutno dejanje

Dragan Papić

hudodelstvo
zoper
človečnost

nečloveško ravnanje

umor

IT-95-16

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi
umor

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

posilstvo

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

umor

okrutno dejanje

IT-95-16

mučenje

hudodelstvo
zoper
človečnost

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

84

oproščen

umor
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
okrutno dejanje

IT-95-16

Vladimir Šantić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

18

umor

umor

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

umor
okrutno dejanje

IT-95-16

Mirjan
Kupreškić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

oproščen

umor
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-95-16

Zoran
Kupreškić

okrutno dejanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

oproščen

umor
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

okrutno dejanje
nečloveško ravnanje

IT-95-16

IT-95-16

Stipo Alilović

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
umor
nezakonit napad na
civiliste

hude kršitve
ženevskih
Marinko Katana konvencij
naklepno ubijanje
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

85

umrl

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-9830/1

kršitve
zakonov in
običajev v
Miroslav Kvočka vojni

umor
nezakonit napad na
civiliste
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

mučenje

mučenje

napad na osebno
dostojanstvo

7

okrutno dejanje
hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
nečloveško ravnanje
umor
mučenje
IT-9830/1

kršitve
zakonov in
običajev v
Dragoljub Prcać vojni

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

okrutno dejanje

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

umor
napad na osebno
dostojanstvo

mučenje

mučenje

5

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
nečloveško ravnanje
umor
mučenje
IT-9830/1

Milojica Kos

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

napad na osebno
dostojanstvo

6

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor

umor

mučenje

nečloveško ravnanje

okrutno dejanje
hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
nečloveško ravnanje
umor
mučenje

86

umor

mučenje

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

IT-9830/1

Mlađo Radić

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

mučenje
napad na osebno
dostojanstvo

20

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor

umor

nečloveško ravnanje

okrutno dejanje

umor

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

mučenje

nečloveško ravnanje
umor
posilstvo
mučenje
IT-9830/1

Zoran Žigić

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor

mučenje

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

mučenje

okrutno dejanje

napad na osebno
dostojanstvo

25

okrutno dejanje
hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
nečloveško ravnanje
umor
mučenje

IT-03-66

Fatmir Limaj

hudodelstvo
zoper
človečnost
zapiranje

oproščen

mučenje
nečloveško ravnanje
umor
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

okrutno dejanje
mučenje
umor

IT-03-66

Haradin Bala

hudodelstvo
zoper
človečnost
zapiranje

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

13

mučenje

nečloveško ravnanje

umor

umor

okrutno dejanje

okrutno dejanje

87

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

mučenje
umor

IT-03-66

Isak Musliu

hudodelstvo
zoper
človečnost
zapiranje

oproščen

nečloveško ravnanje
umor
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

okrutno dejanje
mučenje
umor

IT-03-66

Agim Murtezi

hudodelstvo
zoper
človečnost
zapiranje

obtožnica
umaknjena

mučenje
umor
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

okrutno dejanje
umor

IT-9832/1

Milan Lukić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-9832/1

Sredoje Lukić

umor

umor

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

iztrebljanje

iztrebljanje

umor

umor

okrutno dejanje

okrutno dejanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

dosmrtna

27

iztrebljanje

nečloveško ravnanje
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor

umor

nečloveško ravnanje

okrutno dejanje

umor

umor

okrutno dejanje

IT-95-15

Zoran Marinić

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje

88

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni
hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
okrutno dejanje

IT-95-11

Milan Martić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

35

iztrebljanje

umor

umor

zapiranje

zapiranje

mučenje

mučenje

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

prisilna preselitev

prisilna preselitev

izgon

izgon

umor

umor

mučenje
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

mučenje

okrutno dejanje
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine
nezakonit napad na
civiliste
IT-9829/1

Dragomir
Milošević

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

teror
nezakonit napad na
civiliste

89

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

plenjenje javne in
zasebne lastnine

nezakonit napad na
civiliste

29

nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost

nečloveško ravnanje

teror

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

IT-02-54

Slobodan
Milošević

hudodelstvo
zoper
človečnost
izgon

umrl

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi
nečloveško ravnanje
prisilna preselitev
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
iztrebljanje
umor
zapiranje
mučenje
nečloveško ravnanje
izgon
prisilna preselitev
hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
nezakonito pridržanje
civilistov
mučenje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
prisilna preselitev
obsežno uničevanje
premoženja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
mučenje
okrutno dejanje
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine
nezakonit napad na
civiliste

90

genocid

genocid
sokrivda pri genocidu

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
iztrebljanje
umor
zapiranje
mučenje
izgon
nečloveško ravnanje
prisilna preselitev
hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
nezakonito pridržanje
civilistov
mučenje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
prisilna preselitev
obsežno uničevanje
premoženja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
mučenje
okrutno dejanje
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine
nezakonit napad na
civiliste

IT-02-59

Darko Mrđa

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

17

hudodelstvo
zoper
človečnost
nečloveško ravnanje
IT-9513/1

Mile Mrkšić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
iztrebljanje

20

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

nečloveško ravnanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

mučenje

91

umor

okrutno dejanje

mučenje
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
mučenje
okrutno dejanje

IT-9513/1

Miroslav Radić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

oproščen

iztrebljanje
umor
mučenje
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
mučenje
okrutno dejanje

IT-9513/1

Veselin
Šljivančanin

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

10

mučenje

9

namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
hude kršitve
telesnih poškodb ali
ženevskih
zdravja
konvencij
nezakonito pridržanje
civilistov

iztrebljanje
umor
mučenje
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
mučenje
okrutno dejanje

IT-96-21

Zdravko Mucić

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
mučenje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
nečloveško ravnanje
nezakonito pridržanje
civilistov
kršitve
zakonov in
običajev v

okrutno dejanje

92

naklepno ubijanje
nečloveško ravnanje
mučenje

vojni

plenjenje javne in
zasebne lastnine
umor
mučenje

IT-96-21

Hazim Delić

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

18

naklepno ubijanje

mučenje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja

mučenje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja

nečloveško ravnanje
nezakonito pridržanje
civilistov

nečloveško ravnanje

hude kršitve
ženevskih
konvencij

okrutno dejanje
plenjenje javne in
zasebne lastnine
umor
mučenje

IT-96-21

Esad Landžo

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje

15

mučenje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

mučenje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja

umor
mučenje
okrutno dejanje

IT-96-21

Zejnil Delalić

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
mučenje
nečloveško ravnanje
nezakonito pridržanje
civilistov
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja

93

naklepno ubijanje

oproščen

hude kršitve
ženevskih
konvencij

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

okrutno dejanje
umor
mučenje

IT-98-34

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
Mladen Naletilić človečnost
verski podlagi

20

nečloveško ravnanje

mučenje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja

mučenje

prisilna preselitev

umor

prisilno delo

hude kršitve
ženevskih
konvencij
nečloveško ravnanje

hude kršitve
ženevskih
konvencij

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

mučenje

plenjenje javne in
zasebne lastnine

prisilna preselitev

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja

hude kršitve
ženevskih
konvencij

naklepno ubijanje
obsežno uničevanje
premoženja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

okrutno dejanje
prisilno delo
umor
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine

IT-98-34

Vinko
Martinović

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

18

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

umor

naklepno ubijanje

94

hude kršitve
ženevskih
konvencij
nečloveško ravnanje

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-94-2

IT-0260/1

Dragan Nikolić

Momir Nikolić

prisilna preselitev

prisilno delo

naklepno ubijanje

plenjenje javne in
zasebne lastnine

okrutno dejanje

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

prisilno delo

nečloveško ravnanje

umor
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
plenjenje javne in
zasebne lastnine
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

umor

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

genocid

prisilna preselitev

20

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

hudodelstvo
zoper
človečnost

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor

umor

spolno nasilje

spolno nasilje

mučenje

mučenje

genocid

20

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

17

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

hudodelstvo
zoper
človečnost
iztrebljanje
umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
IT-0260/2

Dragan
Obrenović

genocid

umor

sokrivda pri genocidu

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor
iztrebljanje
preganjanje na
politični, rasni in

95

verski podlagi
nečloveško ravnanje

IT-03-68

Naser Orić

kršitve
zakonov
običajev
vojni
kršitve
zakonov
običajev
vojni

in
v
umor
in
v

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi

oproščen

umor
okrutno dejanje

IT-04-81

Momčilo Perišić

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

oproščen

nečloveško ravnanje
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi
iztrebljanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-00-39

Biljana Plavšić

genocid

umor
nezakonit napad na
civiliste

genocid

11

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

genocid

genocid

sokrivda pri genocidu
hudodelstvo
zoper
človečnost
iztrebljanje
umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi
izgon
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
IT-05-88

Vujadin Popović genocid

umor
genocid

dosmrtna

sokrivda pri genocidu
hudodelstvo
zoper
človečnost
iztrebljanje

sokrivda pri genocidu

iztrebljanje
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

96

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

nečloveško ravnanje
izgon

IT-05-88

Ljubiša Beara

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

genocid

genocid

dosmrtna

sokrivda pri genocidu

genocid

genocid

sokrivda pri genocidu

hudodelstvo
zoper
človečnost
iztrebljanje

iztrebljanje
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

nečloveško ravnanje
izgon

IT-05-88

Drago Nikolić

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

genocid

genocid

35

sokrivda pri genocidu

sokrivda pri genocidu genocid

iztrebljanje

hudodelstvo
zoper
človečnost
iztrebljanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

nečloveško ravnanje
izgon

IT-05-88

Vinko
Pandurević

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

genocid

genocid

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

sokrivda pri genocidu

prisilna preselitev

13

hudodelstvo
zoper
človečnost
iztrebljanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

iztrebljanje

umor

umor

preganjanje na
politični, rasni in

97

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

verski podlagi
nečloveško ravnanje
izgon

IT-05-88

Ljubomir
Borovčanin

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

genocid

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

genocid

iztrebljanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

sokrivda pri genocidu

umor

umor

17

hudodelstvo
zoper
človečnost
iztrebljanje

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

nečloveško ravnanje
izgon

nečloveško ravnanje
izgon

IT-05-88

hudodelstvo
zoper
Radivoje Miletić človečnost
umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

18

prisilna preselitev

prisilna preselitev

izgon
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-05-88

Milan Gvero

IT-95-12

Ivica Rajić

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

5

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

prisilna preselitev

prisilna preselitev

izgon

izgon

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje

12

naklepno ubijanje

spolno nasilje
nezakonito pridržanje
civilistov

spolno nasilje
prilaščanje
premoženja

prilaščanje
premoženja

razdejanje,
neupravičeno z

98

hude kršitve
ženevskih
konvencij

vojaško nujnostjo
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
napad na osebno
dostojanstvo
okrutno dejanje
plenjenje javne in
zasebne lastnine
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

IT-97-27

Željko
Ražnatović

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

umrl

nečloveško ravnanje
posilstvo
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
posilstvo

okrutno dejanje
namerno
povzročanje velikega
hude kršitve trpljenja in hudih
ženevskih
telesnih poškodb ali
konvencij
zdravja
naklepno ubijanje

IT-05-87

Nikola Šainović

hudodelstvo
zoper
človečnost
izgon

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-05-87

Dragoljub
Ojdanić

18

izgon

prisilna preselitev

prisilna preselitev

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost
izgon

15

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

izgon

hudodelstvo
zoper
človečnost

prisilna preselitev

prisilna preselitev

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

99

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-05-87

Nebojša
Pavković

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-05-87

Vladimir
Lazarević

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost
izgon

22

izgon

prisilna preselitev

prisilna preselitev

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost
izgon

14

prisilna preselitev

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

izgon

hudodelstvo
zoper
človečnost

prisilna preselitev

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-05-87

Sreten Lukić

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-05-87

Milan
Milutinović

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost
izgon

20

izgon

prisilna preselitev

prisilna preselitev

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost
izgon

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

oproščen

prisilna preselitev
umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-95-8

Duško Sikirica

genocid

umor

genocid

15

sokrivda pri genocidu

100

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
umor
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

napad na osebno
dostojanstvo
umor
okrutno dejanje

IT-95-8

Damir Došen

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

5

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

3

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

nečloveško ravnanje
mučenje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

napad na osebno
dostojanstvo
mučenje
okrutno dejanje

IT-95-8

Dragan
Kolundžija

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
nečloveško ravnanje
umor
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

napad na osebno
dostojanstvo
umor

IT-95-8

Nenad Banović

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
umor

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor
nečloveško ravnanje

IT-95-8

Goran Lajić

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
umor

101

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor
nečloveško ravnanje
okrutno dejanje

IT-95-8

Dragan Kondić

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
umor

obtožnica
umaknjena

mučenje
hudodelstvo
zoper
človečnost
umor
nečloveško ravnanje
okrutno dejanje

IT-95-8

Nedjeljko
Timarac

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
umor

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor
nečloveško ravnanje
okrutno dejanje

IT-95-9

Blagoje Simić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

15

izgon

IT-95-9

Miroslav Tadić

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

prisilna preselitev

hude kršitve
ženevskih
konvencij
prisilna preselitev

izgon

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

izgon

8

izgon

hude kršitve
ženevskih
konvencij
prisilna preselitev

102

prisilna preselitev

hudodelstvo
zoper
človečnost

IT-95-9

Simo Zarić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

6

izgon

IT-95-9

Slobodan
Miljković

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

nečloveško ravnanje

hude kršitve
ženevskih
konvencij
prisilna preselitev
namerno
povzročanje velikega
hude kršitve trpljenja in hudih
ženevskih
telesnih poškodb ali
konvencij
zdravja

mučenje

umrl

naklepno ubijanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
okrutno dejanje

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor
nečloveško ravnanje
IT-959/2

Milan Simić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

5

mučenje

hudodelstvo
zoper
človečnost

40

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

mučenje
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-97-24

Milomir Stakić

genocid

okrutno dejanje

genocid
sokrivda pri genocidu

iztrebljanje

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

umor

iztrebljanje
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi
izgon
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-03-69

Jovica Stanišić

umor

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
umor
izgon
prisilna preselitev

103

oproščen

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-03-69

Franko
Simatović

umor

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

oproščen

umor
izgon
prisilna preselitev
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-08-91

Mićo Stanišić

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost
preganjanje

preganjanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

iztrebljanje

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

umor

mučenje

22

mučenje
nečloveško ravnanje
izgon
prisilna preselitev
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
mučenje
okrutno dejanje

IT-08-91

Stojan
Župljanin

hudodelstvo
zoper
človečnost
preganjanje

22

iztrebljanje

preganjanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

iztrebljanje

umor

umor

mučenje

mučenje

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

nečloveško ravnanje
izgon
prisilna preselitev
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
mučenje
okrutno dejanje

IT-01-42

Pavle Strugar

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

7,5

104

nezakonit napad na
civiliste

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

okrutno dejanje
nezakonit napad na
civiliste
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
nezakoniti napadi na
civilne objekte
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

IT-01-42

Milan Zec

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

nezakoniti napadi na
civilne objekte
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

obtožnica
umaknjena

umor
okrutno dejanje
nezakonit napad na
civiliste
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
nezakoniti napadi na
civilne objekte
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine

hude kršitve razdejanje,
ženevskih
neupravičeno z
konvencij
vojaško nujnostjo

IT-94/1

Duško Tadić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

20

namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja

posilstvo

naklepno ubijanje

umor

mučenje

nečloveško ravnanje

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
mučenje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja

105

hude kršitve
ženevskih
konvencij

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor
posilstvo

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

okrutno dejanje

okrutno dejanje

umor

IT-94/1

Goran
Borovnica

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

umrl

okrutno dejanje
hudodelstvo
zoper
človečnost
umor
nečloveško ravnanje
namerno
povzročanje velikega
hude kršitve trpljenja in hudih
ženevskih
telesnih poškodb ali
konvencij
zdravja
naklepno ubijanje
IT-9936/1

Momir Talić

genocid

genocid

umrl

sokrivda pri genocidu
hudodelstvo
zoper
človečnost
preganjanje
izgon
nečloveško ravnanje
iztrebljanje
naklepno ubijanje
mučenje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

hude kršitve razdejanje,
ženevskih
neupravičeno z
konvencij
vojaško nujnostjo
IT-959/1

Stevan
Todorović

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
izgon
umor
nečloveško ravnanje
posilstvo
mučenje

106

10

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

hude kršitve
ženevskih
konvencij
prisilna preselitev
naklepno ubijanje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
mučenje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
okrutno dejanje
ponižanje in
ponižujoče ravnanje
mučenje

IT-0588/2

Zdravko Tolimir genocid

genocid

dosmrtna

sokrivda pri genocidu

genocid

genocid

sokrivda pri genocidu

hudodelstvo
zoper
človečnost
iztrebljanje

iztrebljanje

umor

preganjanje

preganjanje

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

umor

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

mučenje

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

posilstvo

hudodelstvo
zoper
človečnost

izgon
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-98-32

Mitar Vasiljević

umor

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

15

iztrebljanje
umor
nečloveško ravnanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-9623/2

Dragan
Zelenović

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
nasilje nad
življenjem in telesom

mučenje

15

hudodelstvo
zoper
človečnost
posilstvo

107

IT-9623/2

Janko Janjić

hudodelstvo
zoper
človečnost
posilstvo

umrl

mučenje
hude kršitve
ženevskih
konvencij
mučenje
IT-9623/2

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
Dragan Gagović človečnost
verski podlagi

umrl

posilstvo
mučenje
namerno
povzročanje velikega
hude kršitve trpljenja in hudih
ženevskih
telesnih poškodb ali
konvencij
zdravja
mučenje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

napad na osebno
dostojanstvo
mučenje

IT-04-78

Rahim Ademi

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

oproščen

umor
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-04-78

Mirko Norac

umor
plenjenje javne in
zasebne lastnine
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

oproščen

umor
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-0142/2

Vladimir
Kovačević

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
plenjenje javne in
zasebne lastnine
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi

nezmožen
obravnave

umor
okrutno dejanje
nezakonit napad na
civiliste
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razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
nezakoniti napadi na
civilne objekte
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

IT-00-41

Paško Ljubičić

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
umor

umor

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

nezakonit napad na
civiliste

nezakonit napad na
civiliste

umor
nasilje nad
življenjem in telesom
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

umor
nasilje nad
življenjem in telesom
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

plenjenje javne in
zasebne lastnine

plenjenje javne in
zasebne lastnine

okrutno dejanje

okrutno dejanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-02-65

Željko Mejakić

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-02-65

Momčilo
Gruban

Dušan Fuštar

21

umor

umor

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

umor

umor

okrutno dejanje

okrutno dejanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-02-65

10

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

7

umor

umor

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

umor

umor

okrutno dejanje

okrutno dejanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi
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9

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni
hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni
hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-02-65

umor

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

umor

umor

okrutno dejanje

okrutno dejanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
Dušan Knežević človečnost
verski podlagi

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-9623/2

umor

Gojko Janković

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

31

umor

umor

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

umor

umor

okrutno dejanje

okrutno dejanje

mučenje

34

hudodelstvo
zoper
človečnost
posilstvo
IT-9623/2

Radovan
Stanković

hudodelstvo
zoper
človečnost
zasužnjevanje

20

posilstvo
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-9725/1

Mitar Rašević

IT-9725/1

Savo Todović

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

mučenje

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

posilstvo

hudodelstvo
zoper
človečnost

zasužnjevanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

posilstvo

posilstvo
napad na osebno
dostojanstvo

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

8,5

napad na osebno
dostojanstvo

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

hudodelstvo
zoper
človečnost

mučenje

mučenje

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

umor

umor

zapiranje

zapiranje

zasužnjevanje

zasužnjevanje

mučenje

mučenje

okrutno dejanje

okrutno dejanje

umor

umor

zasužnjevanje

zasužnjevanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi
mučenje

12,5

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi
mučenje
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kršitve zakonov
in običajev v
vojni

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

IT-0588/1

Milorad Trbić

genocid

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

umor

umor

zapiranje

zapiranje

zasužnjevanje

zasužnjevanje

mučenje

mučenje

okrutno dejanje

okrutno dejanje

umor

umor

zasužnjevanje

zasužnjevanje

genocid

30

sokrivda pri genocidu

Radovan
Karadžić

iztrebljanje

umor

umor

preganjanje

preganjanje

prisilna preselitev

prisilna preselitev

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

genocid

genocid

40

sokrivda pri genocidu
hudodelstvo
zoper
človečnost
preganjanje

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

Jadranko Prlić

umor
genocid

genocid

preganjanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

iztrebljanje
umor

umor

izgon

izgon

prisilna preselitev

prisilna preselitev

umor

umor

teror
nezakonit napad na
civiliste
jemanje civilistov za
talce

teror
nezakonit napad na
civiliste
jemanje civilistov za
talce

IT-04-74

25

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

spolno nasilje

umor

izgon

posilstvo
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hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

iztrebljanje

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje

genocid

sokrivda pri genocidu

hudodelstvo
zoper
človečnost
iztrebljanje

IT-955/18

genocid

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

prisilna preselitev

izgon

nečloveško ravnanje
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

zapiranje
nečloveško ravnanje

okrutno dejanje

okrutno dejanje

prisilno delo

prisilno delo
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

plenjenje javne in
zasebne lastnine
nezakonit napad na
civiliste

nezakonit napad na
civiliste

naklepno ubijanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

hude kršitve
ženevskih
konvencij

spolno nasilje

umor

prisilna preselitev

posilstvo

nečloveško ravnanje
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

izgon
zapiranje
nečloveško ravnanje

IT-04-74

Bruno Stojić

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

20

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

spolno nasilje

umor

izgon

posilstvo

prisilna preselitev

izgon

nečloveško ravnanje
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

zapiranje
nečloveško ravnanje

okrutno dejanje

nečloveško ravnanje

prisilno delo

prisilno delo
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
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hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine

plenjenje javne in
zasebne lastnine
nezakonit napad na
civiliste

nezakonit napad na
civiliste

naklepno ubijanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

hude kršitve
ženevskih
konvencij

spolno nasilje

umor

prisilna preselitev

posilstvo

nečloveško ravnanje
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

izgon
zapiranje
nečloveško ravnanje

IT-04-74

Slobodan
Praljak

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
spolno nasilje

umor

izgon

izgon

prisilna preselitev

zapiranje

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

20

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

okrutno dejanje

prisilno delo
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine
nezakonit napad na
civiliste
hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

113

okrutno dejanje

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

prisilno delo
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine

nezakonit napad na
civiliste

naklepno ubijanje
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi

izgon

hude kršitve
ženevskih
konvencij

umor

nečloveško ravnanje

posilstvo
izgon
zapiranje
nečloveško ravnanje

IT-04-74

Milivoj Petković

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

20

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

spolno nasilje

umor

izgon

posilstvo

prisilna preselitev

izgon

nečloveško ravnanje
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

zapiranje

hudodelstvo
zoper
človečnost

nečloveško ravnanje

okrutno dejanje

okrutno dejanje

prisilno delo

prisilno delo
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

plenjenje javne in
zasebne lastnine
nezakonit napad na
civiliste

nezakonit napad na
civiliste

naklepno ubijanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

hude kršitve
ženevskih
konvencij

spolno nasilje

umor

prisilna preselitev

posilstvo

nečloveško ravnanje
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

izgon
zapiranje
nečloveško ravnanje

IT-04-74

Valentin Čorić

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje

16

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

spolno nasilje

umor

izgon

posilstvo

prisilna preselitev

izgon

nečloveško ravnanje

zapiranje

114

hudodelstvo
zoper
človečnost

razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

nečloveško ravnanje

okrutno dejanje

okrutno dejanje

prisilno delo

prisilno delo
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri

brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

plenjenje javne in
zasebne lastnine
nezakonit napad na
civiliste

nezakonit napad na
civiliste

naklepno ubijanje

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

hude kršitve
ženevskih
konvencij

spolno nasilje

umor

prisilna preselitev

posilstvo

nečloveško ravnanje
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

izgon
zapiranje
nečloveško ravnanje

IT-04-74

Berislav Pušić

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

10

preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi

spolno nasilje

umor

izgon

izgon

prisilna preselitev

zapiranje

nečloveško ravnanje

nečloveško ravnanje

razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

okrutno dejanje

okrutno dejanje

prisilno delo

prisilno delo
brezobzirno
uničevanje mest,
krajev in vasi
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
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plenjenje javne in
zasebne lastnine
nezakonit napad na
civiliste
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih

hudodelstvo
zoper
človečnost

kršitve zakonov
in običajev v
vojni

izobraževanju ali veri

izobraževanju ali veri

plenjenje javne in
zasebne lastnine
nezakonit napad na
civiliste

naklepno ubijanje
prisilna preselitev

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

nečloveško ravnanje
razdejanje,
neupravičeno z
vojaško nujnostjo

umor
posilstvo
izgon
zapiranje
nečloveško ravnanje

IT-03-67

Vojislav Šešelj

hudodelstvo preganjanje na
zoper
politični, rasni in
človečnost
verski podlagi

oproščen

izgon
prisilna preselitev
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
mučenje
okrutno dejanje
namerno
povzročanje škode
na institucijah,
namenjenih
izobraževanju ali veri
plenjenje javne in
zasebne lastnine

IT-09-92

Ratko Mladić

genocid

genocid

v postopku

sokrivda pri genocidu
hudodelstvo
zoper
človečnost
preganjanje
iztrebljanje
umor
izgon
prisilna preselitev
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor
teror
nezakonit napad na
civiliste
jemanje civilistov za
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hude kršitve
ženevskih
konvencij

talce

IT-95-4

IT-95-4

Dragomir
Šaponja

Nikica Janjić

namerno
povzročanje velikega
hude kršitve trpljenja in hudih
ženevskih
telesnih poškodb ali
konvencij
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
okrutno dejanje
hudodelstvo
zoper
človečnost
nečloveško ravnanje
namerno
povzročanje velikega
hude kršitve trpljenja in hudih
ženevskih
telesnih poškodb ali
konvencij
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
okrutno dejanje

obtožnica
umaknjena

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost
nečloveško ravnanje

IT-95-4

Gruban (ime
neznano)

hude kršitve
ženevskih
konvencij
spolno nasilje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
okrutno dejanje

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost
posilstvo

IT-95-4

Predrag Kostić

hude kršitve
ženevskih
konvencij
spolno nasilje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
okrutno dejanje

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost
posilstvo

IT-95-4

Milutin Popović

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
umor

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

IT-95-4

Draženko
Predojević

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
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obtožnica
umaknjena

kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

IT-95-4

Željko Savić

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
umor

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

IT-95-4

Nedeljko
Paspalj

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
umor

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost
umor

IT-95-4

IT-95-4

IT-95-4

Milan Pavlić

Zdravko
Govedarica

Mirko Babić

hude kršitve
ženevskih
konvencij
naklepno ubijanje
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
umor
hudodelstvo
zoper
človečnost
umor
namerno
povzročanje velikega
hude kršitve trpljenja in hudih
ženevskih
telesnih poškodb ali
konvencij
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
okrutno dejanje
hudodelstvo
zoper
človečnost
nečloveško ravnanje
namerno
povzročanje velikega
hude kršitve trpljenja in hudih
ženevskih
telesnih poškodb ali
konvencij
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni
okrutno dejanje

118

obtožnica
umaknjena

obtožnica
umaknjena

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost
posilstvo

IT-95-14

Ivan Šantić

IT-95-14

Pero Skopljak

IT-99-33

Vlajko
Stojiljković

hude kršitve
ženevskih
konvencij
nečloveško ravnanje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
napad na osebno
vojni
dostojanstvo
hude kršitve
ženevskih
konvencij
nečloveško ravnanje
namerno
povzročanje velikega
trpljenja in hudih
telesnih poškodb ali
zdravja
kršitve
zakonov in
običajev v
napad na osebno
vojni
dostojanstvo

obtožnica
umaknjena

obtožnica
umaknjena

hudodelstvo
zoper
človečnost
izgon

umrl

umor
preganjanje na
politični, rasni in
verski podlagi
kršitve
zakonov in
običajev v
vojni

umor

Vir: lastna raziskava
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