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POVZETEK
Pravice žrtve in priče v mednarodnih kazenskih postopkih so novejše področje, ki postaja
vedno bolj pomembno. Skozi analize in ugotovljene pomankljivosti sistemov mednarodnih
pravnih in nacionalnih sistemov lahko pridemo do zelo zanimivih in ustreznih rešitev za
naš nacionalni pravni red pri ureditvi področja pravic žrtev mednarodnih kaznivih dejanj,
upoštevajoč pravice obdolženca do pravičnega in hitrega sojenja.
Naloga temelji na analizi določb podlag Mednarodnega sodišča za vojne zločine na
območju nekdanje Jugoslavije (v nadaljevanju ICTY), Mednarodnega kazenskega sodišča
(v nadaljevanju ICC), našega nacionalnega reda RS ter sodni praksi vseh treh sistemov.
Njen namen in cilj je pripomoči k boljšemu razumevanju lastnega pravnega sistema,
postopkov in njegovih inštitutov ter k boljšemu razumevanju posebnosti mednarodnega
kazenskega prava in mednarodnih kaznivih dejanj v luči pravic in obveznosti žrtev ter prič.
Skozi pomankljivosti vsakega sistema smo prišli tudi do predlogov za spremembo oz.
dopolnitve zakonodaje Republike Slovenije (v nadaljevanju RS).
Dikcije mednarodnih dokumentov po večini niso samoizvršljive. Treba jih je prenesti oz.
implementirati v nacionalni kaznovalni sistem. Pri tem se pojavijo vprašanja o ustreznosti
ureditve tj. ali implementacija dejansko zagotavlja ustrezne rešitve, kot jih predvidevajo
statuti in pravila mednarodnih sodišč, v tem primeru ICC in ICTY.
Naloga zajema predstavitev ureditve položaja, pravic (vrste in oblike povrnitve škode) in
obveznosti žrtve in priče v mednarodnih kazenskih postopkih ter slovenski kazenski
zakonodaji, predstavitev in kritično opredelitev do stališč teorije v zvezi z navedeno
tematiko, analizira primere iz sodne prakse, predvsem mednarodno pravne, ter je poskus
odgovora ureditve pravic in dolžnosti žrtev in prič v primeru pregona mednarodnih
kaznivih dejanj v povezavi z načelom komplementarnosti Rimskega statuta, načelom
prvenstvenosti in pravili ICTY ter slovenske kazenske zakonodaje.
ICC se v mednarodnem kazenskem sistemu bistveno razlikuje od ostalih mednarodno
pravno kazenskih ureditev, saj poskuša uveljavljati načela restorativne pravičnosti
(pravičnost je dosežena, ko se sliši glas žrtve in se njihovo trpljenje vzame v obzir pred
sodiščem). ICTY ima v zvezi z zagotavljanjem pravic žrtvi kar nekaj pomanjkljivosti, ki pa
jih je odpravil ICC.
Po primerjalno pravni analizi vseh treh sistemov se je pokazalo, da slovenski pravni red
ne ureja pravic žrtve genocida, kazniva dejanja zoper človečnost in vojne zločine drugače
od pravic žrtev katerega koli kaznivega dejanja, čeprav so značilnosti mednarodnih
kaznivih dejanj drugačne.
Ustrezna ureditev pravic in statusa žrtve je nujna za zagotovitev učinkovitega pregona
mednarodnih kaznivih dejanj. Diskurz o pravičnosti v mednarodnih kazenskih postopkih ni
več omejen samo na obtoženca, pač pa vključuje tudi priznanje pravice drugih strank v
postopku.
V sklepnem delu so povzete ključne misli in ugotovitve, ki izhajajo iz primerjalne analize.
Nacionalni pravni red RS še vedno zagotavlja več pravic žrtvam in pričam kot ostala dva
mednarodno pravna sistema, upoštevajoč možnosti prevzema pregona s strani
subsdiarnega tožilca ter pravico do udeležbe vsake žrtve v postopku in neomejevanjem
pravic udeležbe žrtve na zastopanje s strani pravnega zastopnika. Vendar pa nacionalni
sistem ni brez pomankljivosti. Izsledki te naloge lahko služijo kot uporabna informacija

zakonodajalcu, saj mu je s strnjeno in izčrpno predstavitvijo pravic in obveznosti žrtve v
kazenskem postopku omogočen vpogled v pomen oz. vsebino posameznih ureditev. V
nalogi pa je tudi nakazano, v katerih določbah in za katere primere bi bilo treba
nacionalno zakonodajo dopolniti.
Ključne besede: pravice žrtve in priče, mednarodno kazensko pravo, mednarodna
kazniva dejanja, ICTY, ICC, pravni red RS, kazniva dejanja zoper človečnost, genocid,
agresija, hudodelstva zoper človečnost, vojna hudodelstva.

ABSTRACT
The rights of victims and witnesses in international criminal proceedings are a recent field,
which is becoming increasingly important. Through analysis and the identified
shortcomings of international and national legal systems we can ascertain some very
interesting and relevant solutions for our national law for the regulation of the rights of
victims of international crimes, taking into account the rights of the accused to a fair and
speedy trial.
My thesis is based on an analysis of the provisions under the International Criminal
Tribunal for the former Yugoslavia (hereinafter ICTY), the International Criminal Court
(hereinafter ICC), national law of the Republic of Slovenia and the case law of all three
systems. Its purpose and objective is to contribute to a better understanding of our own
legal system and its procedures and institutes and to a better understanding the specifics
of international criminal law and international criminal acts in light of the rights and
obligations of victims and witnesses. The identification of disadvantages of each system
has enabled us to propose some amendments of national law.
Provisions of international documents are generally not self-executable. They must be
implemented respectively in the national punitive system. In doing so, there are questions
about the adequacy of or if implementation actually provides an appropriate solution as
defined in the statutes and rules of international courts (ICTY and ICC).
My thesis includes the provisions and regulations of status, rights (types and forms of
reparation) and liabilities of victims and witnesses in international criminal proceedings
and the Slovenian penal legislation. It also includes the presentation and critical definition
of the theoretical views in relation to the subject, analysis of case law examples, in
particular international ones. It is an attempt to answer how to the best defend the rights
and duties of victims and witnesses in the prosecution of international crimes in
connection with the principle of complementarity of the Rome Statute, the principle of the
primacy of the ICTY and Slovenian criminal law.
The ICC differs significantly from other international legal criminal organizations, as it tries
to apply the principles of restorative justice (fairness is achieved when a voice for the
victims is heard and their suffering is taken into account before a court). The ICTY has,
with respect to ensuring the rights of victims, some shortcomings, which the ICC had
abolished.
The comparative legal analysis of all three systems displayed that Slovenian law does not
regulate the rights of victims of genocide, crimes against humanity and war crimes
differently than the rights of victims of any criminal offense, although the characteristics of
international crimes are different.
Appropriate regulation of the rights and status of victims is essential to ensure effective
prosecution of international crimes. Discourse on justice in international criminal
proceedings is no longer limited only to the accused but also includes the recognition of
the rights of other parties to the proceedings.
In the conclusion of the thesis the key thoughts and findings resulting from the
comparative analysis are summarized. RS National legislation still provides more rights to
victims and witnesses than the other two international criminal legal systems, taking into
account the possibility of taking over the prosecution by a subsdiary prosecutor, the right

of any victim to participate in the process and the non existing restriction of the
participation rights of victims regarding legal counsel. However, the national system is not
without drawbacks. The results of this thesis may serve as useful information for the
legislature, since it is a concise and comprehensive presentation of the rights and
obligations of victims in criminal proceedings and enables good insight into the
interpretation and the content of the individual systems. The thesis also indicates which
provisions and in which cases the national law should be amended.
Keywords: victims and witnesses rights, international criminal law, international crimes,
ICTY, ICC, RS criminal law, genocide, aggression, crimes against humanity, war crimes.
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1 UVOD
Magistrsko delo je prvo celovito delo v slovenskem pravnem prostoru, ki bo predstavilo
poglobljeno analizo položaja in statusa žrtve ter priče v pomembnejših mednarodnih
kazenskih postopkih in slovenski kazenski zakonodaji.
Ugotovitve in rešitve bodo dobrodošle za pravno teorijo, saj se s položajem žrtve in priče,
njihovimi pravicami v kazenskem postopku in oblikami reparacij v mednarodnih kazenskih
postopkih v povezavi z našim nacionalnim kazenskim postopkom, ni podrobno in
poglobljeno ukvarjala, kot tudi za vse subjekte, ki se bodo v praksi srečevali z vprašanji,
povezanimi z navedeno tematiko. Naloga naj bi pripomogla k boljšemu razumevanju
lastnega pravnega sistema, postopkov in njegovih inštitutov ter k boljšemu razumevanju
posebnosti mednarodnega kazenskega prava s poudarkom na Rimskem statutu 1 in
postopkih Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (v
nadaljevanju ICTY), še posebej upoštevajoč načelo komplementarnosti v povezavi s
pristojnostjo Mednarodnega kazenskega sodišča (v nadaljevanju ICC) in načelo
konkurenčnosti in prvenstvenosti v povezavi s pristojnostjo ICTY. Primerjalna analiza
poda odgovore na zastavljena vprašanja v delu, še ali je smiselno in če, v katerih delih
drugače urediti pravice in status žrtev mednarodnih kaznivih dejanj v primerjavi s
preostalimi kaznivimi dejanji.
V tej nalogi smo v luči pravic žrtev analizirali določbe Statuta ICTY (v nadaljevanju Statut
ICTY)2, Pravila o postopku in dokazih v ICTY (v nadaljevanju RPE ICTY)3, Rimski statut,
Pravila o postopku in dokazih ICC (v nadaljevanju RPE ICC) 4 ter druge dokumente, ki so
relevantni za določitev in preučitev pojma, pravic in obveznosti žrtev. Glede na to, da
imajo žrtve tudi vlogo priče, bomo analizirali tudi pravne določbe, ki se nanašajo na priče,
vendar le v povezavi s pravicami in obveznostmi žrtev v kazenskem postopku.
V okviru slovenske kazenske zakonodaje smo analizirali relevantne določbe Kazenskega
zakonika (v nadaljevanju KZ-1)5 in Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP)6,
Zakona o sodelovanju med Republiko Slovenijo in mednarodnim kazenskim sodiščem za
nekdanjo Jugoslavijo ter mednarodnim kazenskim sodiščem za Ruando (ZSMKSR),
Zakona o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem
(ZSMKS) ter druge relevantne predpise; torej pravice in dolžnosti žrtve, ki so relevantne z
vidika pregona mednarodnih kaznivih dejanj.
Glede na to, da dikcije mednarodnih dokumentov po večini niso samoizvršljive, jih je treba
prenesti oziroma implementirati v nacionalni kaznovalni sistem. Pri tem se pojavijo
vprašanja o ustreznosti ureditve t.j. ali implementacija dejansko zagotavlja rešitve, kot jih
predvidevajo statuti in pravila mednarodnih sodišč, v tem primeru ICC in ICTY, saj smo
1 Rome Statute of International Criminal Court, Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July
1998 and corrected by process-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January
2001 and 16 January 2002. Statut je začel veljati s 1. julijem 2002.
2 Statute of the International Criminal Court for the Former Yugoslavia (v nadaljevanju Statut ICTY), Resolucija
Varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN) št. 827 z dne 25. 5. 1993, dopolnjena z Resolucijo VS ZN št. 1166 z dne 13.
5. 1998, št. 1329 z dne 30. 11. 2000 in št. 1411 z dne 17. 5. 2002.
3 Pravila o postopku in dokazih (v nadaljevanju RPE ICTY), sprejeta 11. 2. 1994; rev. 49 z dne 22. 5. 2013, novelirana 10.
7. 2015.
4 Rules of Procedure and Evidence, Reference Number // ICC-ASP/1/3 (Part.II-A), sprejeta 9. 9. 2002, začela veljati: 9. 9.
2002.
5 Uradni list RS, št. 50/2012 – uradno prečiščeno besedilo in 54/2015.
6 Uradni list RS, št. 32/2012 ‒ uradno prečiščeno besedilo, 47/2013 in 87/2014).
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navedena pravila in status implementirali v pravni sistem Republike Slovenije (v
nadaljevanju RS).
Pri analizi smo se uprli na spoznanja in dognanja tujih kot domačih pravnikov,
predstavljena v znanstveni in strokovni literaturi ter analizirali rešitve, sprejete predvsem v
mednarodni sodni praksi (ICTY, ICC in Evropskega sodišča za človekove pravice (v
nadaljevanju ESČP)) in sodni praksi RS.
Cilji dela so:
- predstavitev ureditve položaja, pravic (vrste in oblike povrnitve škode) in
obveznosti žrtve in priče v mednarodnih kazenskih postopkih ter slovenski
kazenski zakonodaji, predstavitev in kritična opredelitev do stališč teorije v zvezi
z navedeno tematiko, analiza primerov iz sodne prakse, predvsem mednarodno
pravne, ter poskus odgovora v povezavi z načelom komplementarnosti
Rimskega statuta, načelom prvenstvenosti in pravili ICTY ter slovenske
kazenske zakonodaje,
- primerjalna analiza ureditve položaja, pravic in obveznosti žrtve in priče v
mednarodnih kazenskih postopkih ter slovenski kazenski zakonodaji, z
namenom ugotovitve, v kakšni meri so ureditve med seboj primerljive oziroma ali
so pravila mednarodnega prava zadostno implementirana v notranjo
zakonodajo, v katerih točkah se sprejete rešitve ujemajo in v katerih se
razlikujejo, katere so rešitve, ki jih posamezna ureditev vsebuje, druga(i) pa ne,
predstavitev prednosti in slabosti posameznih ureditev ter predstavitev razmerja
med njimi,
- ugotovitev v kolikšni meri je mogoče uporabiti stališča tuje pravne teorije in
sodne prakse v zvezi s tematiko pravic in vključevanja žrtev in prič v postopku,
njihovo zaščito ter vrste in oblike povrnitve škode za presojo v okviru
slovenskega kazenskega postopka,
- ali bi bilo smiselno upoštevajoč naravo in težo mednarodnih kaznivih dejanj
urejati status in pravice žrtve t.i. mednarodnih kaznivih dejanj (genocida, agresije
...) v nacionalni zakonodaji drugače od pravic žrtev drugih kaznivih dejanj ter v
katerih delih in
- možni predlogi za dopolnitev nacionalne zakonodaje.
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MEDNARODNA KAZNIVA DEJANJA IN PRAVICE TER OBVEZNOSTI
ŽRTEV

2.1 SPLOŠNO
Pravice žrtve in priče v mednarodnih kazenskih postopkih so dokaj novo področje. Gre za
vidik mednarodnega kazenskega prava, ki trenutno doživlja pomembno preobrazbo. Do
ustanovitve ICC je večina mednarodnih kazenskih sodišč in tribunalov, ki so bili
ustanovljeni po Nürnbergu, naklonila malo pozornosti in skrbi žrtvam. Njihovo aktivno
sodelovanje na sodiščih oz. tribunalih je bilo večinoma omejeno le na sodelovanje v
postopku kot priče za tožilstvo7.
Temeljni mednarodni dokumenti, ki urejajo pravice žrtev kaznivih dejanj so Deklaracija
Združenih narodov o osnovnih načelih pravičnosti za žrtve kriminala in zlorabe moči
(Deklaracija ZN)8, Van Boven/Bassiouni načela (Basic Principles and Guidelines on the
Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human
Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law) 9 in
Joinet/Orentlicher načela (The United Nations principles for the protection and promotion
of human rightsthrough action to combat impunity)10.
Deklaracija ZN je nastala kot posledica sodelovanja pri razvoju mednarodne kazenske
politike. Mednarodna skupnost je ugotovila, da področje pravic žrtev ni dovolj urejeno ter
da so pravice žrtev zapostavljene. Van Boven/Bassiouni načela določajo pravice žrtev v
primerih hudih kršitev človekovih pravic in resnih kršitev mednarodnega humanitarnega
prava kot pravico do učinkovitega pravnega sredstva in povračila škode, dolžnost države,
da prepreči kršitve, izvede preiskavo, preganja in kaznuje storilce, pri tem pa omogoči
žrtvam učinkovito sodelovanje v postopku in pravico do povračila škod 11 .
Joinet/Orentlicher načela določajo obveznost države, da preiskuje kršitve človekovih
pravic in mednarodnega humanitarnega prava ter da preganja storilce teh kaznivih dejanj.
Načela opredeljujejo tudi pravico do seznanitve 12 , pravico za dosego pravičnosti 13 ter
pravico do povračila škode in garancijo države za preprečevanje in neponovitev kršitev14.
Na regionalni ravni je Svet Evrope izdal Priporočila (Recommendation on the position of
Victims within the Framework of Criminal Law and Procedure) 15 , ki pozivajo države k
zagotovitvi pravic žrtev v nacionalnem kazenskem postopku npr. pravica do obveščenosti,
pravica do povračila škode idr. Pomembni sta tudi Evropska konvencija človekovih pravic
(v nadaljevanju EKČP)16 in sodna praksa ESČP.
7 Povzeto po Ambrož in drugi, Mednarodno kazensko pravo, str. 478 – 480.
8 General Assembly, A/RES/40/34/z dne 29. novembra 1985.
9 UN General Assembly resolution 60/147, 16. december 2005.
10 Updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity, 8. februar
2005 (E/CN.4/2005/102/add.1).
11 Načelo 3.
12 Načela 2‒18.
13 Prav tam, 19–30.
14 Prav tam, 31–38.
15 Council Of Europe Committee Of Ministers Recommendation No. R (85) 11 Of The Committee Of Ministers To Member
States On The Position Of The Victim In The Framework Of Criminal Law And Procedure (Adopted By The Committee
Ofministers On 28june 1985 At The 387th M Eeting Of The M Inisters' D Eputies).
16 Uradni list RS (13. 6. 1994) MP, št.7-41/1994 (RS 33/1994).
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Tudi Evropska unija (v nadaljevanju EU) ureja pravice žrtev. Med pomembnejšimi
dokumenti v povezavi s pravicami žrtev so: Direktiva 2012/29/EU o določitvi minimalnih
standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj17, Direktiva Sveta
2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, Direktiva iz leta
2011 o evropski odredbi o zaščiti 18 in Uredba iz leta 2013 o vzajemnem priznavanju
zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah 19 . Oba instrumenta se v EU uporabljata od 11.
januarja 2015 20 . V okviru Sveta Evrope pa je bila sprejeta še Evropska konvencija o
odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj21, vendar RS ni članica navedene mednarodne
pogodbe.
Napredek v razvoju pravic je bil izkazan v Rimskem statutu22, v katerem so vsebovane
konkretne določbe o pravicah žrtev, le-te pa so se skozi odločitve ICC še bolj
konkretizirale. Prav tako pa je napredek pravic žrtev do neke mere dosežen tudi v pravilih
senatov Sodišča za Kambodžo in Specializiranega tribunala za Libanon. Zaradi večletne
prakse ICC ter odločitev Sodišča za Kambodžo ter Specialnega tribunala za Libanon,
nadaljnjega razvoja, gibanja za restorativno pravičnost in konkretizacijo pravic žrtev v
postopku, razumevanje pomena samega postopka za žrtve, nove možnosti in oblike
zahtevati reparacije, je navedeno področje postalo zanimivo tako za pravne teoretike kot
tudi za pravno prakso, katerih namen je oceniti vpliv novosti na nadaljnji razvoj
mednarodnega kazenskega prava.
V mednarodni kaznovalni politiki v povezavi z RS izstopata dva mednarodna sodišča in to
ICTY in ICC. ICTY je sodišče Organizacije Združenih narodov (v nadaljevanju OZN), ki
ima pristojnost pregona vojnih zločinov, storjenih med oboroženimi spopadi na Balkanu v
90. letih. RS kot republika nekdanje Jugoslavije spada pod teritorialno pristojnost ICTY.
Varnostni svet OZN je ustanovil ICTY na podlagi VII. poglavja Ustanovne listine 23, kar
pomeni, da so vse države članice na podlagi njenega 25. člena dolžne spoštovati določbe
ICTY. ICTY je po svoji naravi tudi pomožni organ Varnostnega sveta OZN24, obveznost
sodelovanja držav pa tako izhaja tudi iz 7. in 29. člena Ustanovne listine OZN. RS je svoje
obveznosti podrobneje definirala z Zakonom o sodelovanju med Republiko Slovenijo in
Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo ter Mednarodnim kazenskim
sodiščem za Ruando (ZSMKSR)25. ICC je prvo stalno mednarodno kazensko sodišče, ki
temelji na mednarodnem sporazumu ter katerega namen je zaustavitev politike
nekaznovanosti za storilce najhujših zločinov, kar zadeva celotno mednarodno skupnost.
Z razliko od ICTY, ICC ni del sistema OZN in je neodvisna mednarodna organizacija.

17 Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na
področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ.
18 Direktiva 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti,http://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1421935731241&uri=CELEX:32011L0099.
19 Uredba (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih
ukrepov v civilnih zadevah http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1421937125136&uri=CELEX:32013R0606.
20 Prav tam.
21 Sprejeta v Svetu Evrope dne 24. 11. 1983,
http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_int_sl.htm.
22 Zakon o ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (MRSMKS), Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe št. 29/2001 in Ukaz o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sprememb Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega
sodišča, Kampala, 10. in 11. junij 2010 (MRSMKS-A), Uradni list št. 71/2013.
23 Sklep o objavi besedila Ustanovne listine Organizacije združenih narodov in njenih sprememb,Uradni list RS, št. 2/2014.
24 ICTY Prosecutor v. Duško Tadić, IT-94-1-AR72, Odločitev o zahtevi obrambe o odločitvi o pristojnosti (Decision on the
Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction) z dne 2. oktobra 1995, paras. 14‒40 in 143.
25 Uradni list RS, št. 124/2000.
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Pravna podlaga za ustanovitev ICC je Rimski statut, ki je bil sprejet 17. 7. 1998, s strani
120 držav. Rimski statut je začel veljati 1. julija 2002, ko ga je ratificiralo 60 držav.
Trenutno ima ICC 123 članic. RS je Rimski statut notranjepravno ratificirala novembra
2001, listino o ratifikaciji pa deponirala 31. 12. 200126. Tako je bila RS med prvimi 60.
državami, za katere je statut začel veljati 1. 7. 2002. RS je notranjepravno ratificirala
spremembe Rimskega statuta julija 2013, listino o ratifikaciji pa deponirala 25. 9. 201327.
Podobno kot za ICTY je RS svoje obveznosti do ICC konkretizirala z Zakonom o
sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem (ZSMKS)28.
Mednarodno kazensko procesno pravo se je razvilo iz pravne teorije in prakse najbolj
razvitih in civiliziranih držav, ima pa tudi povraten učinek na domače ustavno in kazensko
pravo, zaradi navedenega lahko opredelimo mednarodno procesno pravo “hkrati kot
mednarodno in domače z značilnimi medsebojnimi vplivi” 29. Mednarodno kazensko pravo
tako postaja integralni del nacionalnega prava s sklenitvijo mednarodnih pogodb (s
konsenzom)30. Ker gre torej za dva medseboj povezana sistema, je namen tega dela
analizirati pravice in obveznosti žrtev tako v dokumentih ICC in ICTY kot predpisih
nacionalne pravne zakonodaje RS.
Primarna odgovornost za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, tudi najhujših, je v
pristojnosti držav samih. V večini mednarodna odgovornost nastopi v primerih, ko države
zaradi različnih dejavnikov navedenega ne storijo, bodisi domnevnih storilcev ne želijo
preganjati ali pa pravni sistem v državi zaradi različnih dejavnikov ne funkcionira. V tem
primeru je dolžnost mednarodne skupnosti zagotoviti, da storilci resnejših mednarodnih
kaznivih dejanj ne ostanejo nekaznovani. V tem delu se pojavlja teoretično vprašanje ali
obstaja razlika v pravicah in statusu žrtve/priče skozi kazenski postopek, ki bi ga vodila
mednarodna skupnost (ICTY ali ICC) v primerjavi s postopkom, ki bi se vodil v RS ter ali
gre za velika odstopanja. Na ta in še druga vprašanja bomo poskušali odgovoriti v tem
delu.
2.2

RAZLIKA MED NACIONALNIM KAZENSKIM POSTOPKOM IN MEDNARODNIM
KAZENSKIM POSTOPKOM, S POUDARKOM NA PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH
ŽRTVE

Namen kazenskega postopka je ugotavljanje kazenske odgovornosti storilca in
kaznovanje, torej izrek kazenske sankcije. Kazenski postopek ima tudi varstveno funkcijo,
tj. varuje državo in posameznike pred napadi na pravno ureditev. Kaznivo dejanje pa
predstavlja tudi škodni dogodek in iz tega izhaja pravica oškodovanca do uveljavljanja
premoženjskopravnega zahtevka oz. drugih oblik reparacij31.
V mednarodni kazenski teoriji in praksi je v zadnjem času zaznati spoznanje, da namen
kazenskega postopka ni več samo doseganje pravičnosti v povezavi s kaznovanjem
storilca, ampak tudi povrnitev dostojanstva žrtve (restorativna pravičnost). Le-to pa se
doseže skozi različne oblike aktivnejšega sodelovanja v postopku in ne le v obliki
26 Podatki in povzetek Ministrstva za zunanje zadeve;
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_pravo/dejavnosti_sektorja_za_mednarodno_
pravo_po_podrocjih/mednarodno_kazensko_pravosodje/.
27 Prav tam.
28 Uradni list RS, št. 96/2002 in 110/2002 – ZDT-B.
29 Dežman, Kazensko procesno pravo Republike Slovenije, str.128 in 129.
30 Prav tam.
31 Prav tam, str. 174 - 187.
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sodelovanja kot priča. Podoben razvoj se nakazuje tudi v nacionalnih zakonodajah, med
drugim tudi kot posledica sprejetja osnovnih pravil in usmeritev v okviru OZN ter EU in
ESČP/EKČP.
Skozi sodno prakso in pravila mednarodnih sodišč lahko ugotovimo, da obstajajo razlike
med navadnimi kaznivimi dejanji in mednarodnimi kaznivimi dejanji (t.s. kazniva dejanja z
elementi mednarodnega prava oz. v povezavi z vojnimi zločini).
V mednarodnem prostoru pa imamo po ICTY in ICTR tudi možnost primerjati in ugotavljati
razlike med vodenjem postopkov pred mednarodnimi sodišči in vodenjem postopkov pred
nacionalnimi sodišči. V odnosu so žrtev nekateri kritiki navajajo, da pregon mednarodnih
kaznivih dejanj na nacionalni ravni igra pomembno vlogo v izgradnji mednarodnega
kazenskega sistema ter pri vzpostavljanju zaupanja v pravo. Pregon teh dejanj v okolju,
kjer so bila dejanja povzročena, naj bi povečal tudi učinkovitost programov za spravo,
idr. 32 . Ti razlogi so bili tudi eni od mnogih, ki so prispevali k drugačni ureditvi t.j.
primarnosti nacionalnega pregona, v ICC33.
Posebnosti sodnih primerov, ki vsebujejo različna kazniva dejanja v povezavi z vojnimi
zločini v primerjavi s sodnimi primeri navadnih kaznivih dejanj so34:
-

-

-

-

-

kazniva dejanja so načeloma storjena na območju vojaških konfliktov, razen
kaznivega dejanja hudodelstva zoper človečnost 35 in genocida 36 , katera sta
lahko storjena tudi v miru,
kršitve lahko trajajo tudi po več let, vključenih pa je veliko različnih akterjev (tj.
od vojske, paravojaških enot, plačancev, idr.),
veliko število žrtev, tudi po tisoč in več,
veliko število potencianih dokazov, kar zelo oteži delo organov v fazi preiskave;
komplekstnost in sama širina primera,
v fazi glavne obravnave se pojavlja veliko problemov z zagotavljanjem ustrezne
zaščite prič in žrtev (psevdonimi, zaslišanja z uporabo tehnologije za
spreminjanje glasu ali zakritje slike, pričanje na sejah, kjer je izločena javnost,
relokacija priče in njenih družinskih članov, idr.),
izziv predstavlja tudi zagotavljanje pravice obdolženega, da je seznanjen z
identiteto priče (kdaj mora biti obdolženec dejansko seznanjen z navedenim, da
se mu še ustrezno zagotovi pravica do obrambe),
zaradi komplekstnosti primerov so v mednarodnem pravu drugače določena tudi
pravila za dovolitev in evaluacijo dokazov v povezavi s pričevanjem prič
(problemi: velika časovna odmaknjenost, dejanja so storjena v času obdobij
kaosa in neposrednega strahu), zaradi navedenega so odmiki oz. odstopanja
med pričami sprejemljiva, prav tako so dovoljena pisna pričanja oz. izpovedi,
nezmožnost popolnega izvajanja postopka preiskave mednarodnih sodišč kot to
velja za nacionalna sodišča (mednarodna sodišča se v veliki meri naslanjajo na
pomoč in sodelovanje držav, še posebej pri zbiranju dokazov).

Navedene razlike bi se morale odražati tudi v nacionalnih predpisih.

32 Bassiouni, International Criminal Law, str. 298.
33 Prav tam, str, 299.
34 Povzeto po ICTY in UNICRI, ICTY Manual on Developed Practices (ICTY Manual), str. 7‒10.
35 Glej tudi 101. člen Kazenskega zakonika RS (KZ-1), Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15).
36 Prav tam, 100. člen.
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Na mednarodni kot nacionalni ravni je treba zagotoviti ustrezne pravice žrtvam v
mednarodnem kazenskem pravu pri pregonu na mednarodni in na nacionalni ravni
zaradi37:
- vzpostavitve resnice o dogajanjih, ki so predmet postopka in vzpostavitve
individualne odgovornosti storilcev in
- za doseganje ciljev pregona vojnih zločincev, ki so drugačni kot cilji pregona
storilcev »navadnih kaznivih dejanj« (npr.: zagotovitev mira, sprava med sprtimi
stranmi, ustvarjanje katarze za žrtve ...).
Zaradi vsega zgoraj navedenega, še posebej pa ob dejstvu, da je v resne kriminalne
aktivnosti v oboroženih spopadih vključenih veliko število žrtev, prič in storilcev, je
posledično težko sprejeti odločitev zoper koga uvesti preiskavo v ICTY ali ICC38. Med
odločilnimi faktorji za sprejetje te odločitve so na mednarodnih sodiščih in tribunalih
resnost povzročenih zločinov, število žrtev in časovna komponenta trajanja dejanj in
obseg uničenja39. Vse ostale primere pa morajo ustrezno in primerno izvesti nacionalna
sodišča. Glede na različne pravne podlage, pa seveda pride do razlike tudi v pojmu,
pravicah in obveznostih žrtev v kazenskem postopku na mednarodni kot na nacionalni
ravni.

3 POLOŽAJ ŽRTVE V ICC
3.1 PRAVNI OKVIR POJMA ŽRTVE V ICC
Položaj žrtve in priče je v ICC urejen v Rimskem statutu ter RPE ICC. Tako Rimski statut
kot RPE ICC v veliki meri temeljita na sodni praksi ICTY in Mednarodnega kazenskega
sodišča za Ruando (v nadaljevanju ICTR).
Poseben poudarek in priznavanje žrtev je že v preambuli Rimskega statuta, kjer so države
pogodbenice izrecno zapisale, da ne pozabljajo, da so bili v tem stoletju milijoni otrok,
žensk in moških žrtve nepredstavljivih krutosti, ki globoko pretresajo vest človeštva.
Rimski statut v 17. členu določa načelo komplementarnosti tj. pristojnost ICC, če
nacionalni sistem ne deluje. Ustanovitev ICC je drastično izboljšalo mednarodno
pravosodje in pravičnost, prav tako pa je imelo velik vpliv na nacionalno zakonodajo članic
Rimskega statuta. Namen ICC-ja in Rimskega statuta je bil pospešiti in okrepiti delovanje
nacionalnih sistemov in ne prevzeti vloge nacionalnih sodišč, kot to velja deloma tudi za
ICTY40. Eden izmed ciljev ICC je zagotoviti pravico žrtvam in njihovim družinam, med
drugim tudi z ugotovitvijo resnice v povezavi s storjenimi dejanji. Namen tega procesa,
katerega del je tudi ugotovitev, da so dejanja bila storjena in da se storilci kaznujejo, je
pomoč družbam, ki so bile prizadete zaradi notranjega državnega spora in civilne vojne,
preseči konflikt in nadaljevati življenje drug ob drugem v miru41.

37 Povzeto po Turković, Utjecaj Međunarodnog kaznenog prava na razvoj prava žrtava međunarodnih kaznenih djela te
žrtava općenito u Evropskoj uniji i Republici Hrvatskoj, str. 867.
38 Povzeto po ICTY Manual, str. 14.
39 Prav tam, str. 15.
40 Povzeto po Victim's Guide to the International Criminal Court, Reporters without borders – Damocles Network, 2003, str.
14.
41 Prav tam, str. 16.
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Na podlagi 86. člena Rimskega statuta morajo države pogodbenice v polni meri sodelovati
z ICC pri preiskavi in pregonu kaznivih dejanj, ki so v njegovi pristojnosti.
Pojem žrtve je opredeljen v Pravilu 85 RPE ICC42. V fazi priprave Rimskega statuta ni
prišlo do kompromisa glede samega pojma žrtve, zato ga tudi niso vključili v statut. Pojem
žrtve v RPE ICC v veliki meri sloni na pojmih drugim mednarodnih inštrumentov
(Deklaracija ZN o osnovnih načelih pravičnosti za žrtve kriminala in zlorabe moči, idr.)43.
Kot žrtve ICC priznava posameznike, ki so utrpeli škodo zaradi kaznivega dejanja, ki
spada v pristojnost ICC ter organizacije ali inštitucije, v primeru, da je poškodovano
premoženje namenjeno veri, izobraževanju, umetnosti, znanosti ali dobrodelnosti.
Na podlagi prej citiranega Pravila RPE ICC je žrtev lahko:
1. fizična oseba, ki je utrpela škodo kot posledico kateregakoli kaznivega dejanja, ki
je pod pristojnostjo ICC ter
2. organizacije, ali inštitucije, v primeru, da je poškodovano premoženje namenjeno
veri, izobraževanju, umetnosti, znanosti ali dobrodelnosti, zgodovinski spomeniki,
bolnišnice ali ostali humanitarni objekti.
Sprejetje navedenega pravila je povzročilo veliko debat tako na simbolični kot politični
ravni, predstavlja pa tudi pravne in finančne izzive44. Pri odločitvi v zvezi s pojmom žrtve in
vključitvijo pravnih oseb so sledili Resoluciji VS 687/91, ki določa obveznosti in
odgovornosti Iraka za škodo zaradi nezakonite invazije in okupacije Kuvajta. Do
odškodnine so bila po citirani resoluciji med drugimi upravičena tudi tuja podjetja kot npr.
uvozniki cvetja, lastniki kinodvoran idr.45
Iz sodne
priča46:
-

prakse ICC izhajajo določena pojasnila v zvezi s pogoji, ki jih mora izpolnjevati
žrtev mora biti praviloma naravna tj. fizična oseba,
povzročena ji mora biti škoda,
pregon kaznivega dejanja mora biti v pristojnosti ICC ter
obstajati mora vzročna zveza med storjenim kaznivim dejanjem in povzročeno
škodo.

Predobravnavni senat47 je upoštevajoč RPE ICC zavrnil status žrtev vlagateljem, če niso
izkazali obstoja vzročne zveze med dejanji iz obtožnice in škodo, ali pa niso izkazali
dokazov, na podlagi katerih bi senat lahko utemeljeno domneval, da je storjena škoda
neposredno povzročena z dejanji, ki so del obtožnice. Zavrnjene so bile tudi vloge, v
kolikor niso bili izkazani dokazi, da je bila vlagateljem povzročena škoda, ko so pomagali
direktni žrtvi v postopku ali ko so želeli preprečiti nastanek škode direktni žrtvi.

42 Glej tudi Bassiouni; international Criminal Law, str. 674.
43 Baumgartner, str. 417.
44 Povzeto po Victim's Guide to the International Criminal Court, str. 56‒57.
45 Prav tam, str. 57.
46 Primer ICC, Situation in the Democratic Republic of Congo, Decision on the Applications for Participation in the
Proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6, 17 January 2006, para. 79, str. 41 in Primer ICC,
Situation in Darfur, Sudan, Decision on the Applications for Participation in the Proceedings of Applicants a/0011/06 to
a/0015/06, a/0021/07, a/0023/07 to a/0033/07 and a/0035/07 to a/0038/07, para 2.
47 Primer ICC, Decision on the Applications for Participation in the Proceedings Submitted by VPRS 1 to VPRS 6 in the
Case the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 29 June 2006, PTC I, paras. 7‒9.
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Obravnavni senat48 je v zvezi z odločitvijo ali se vlagateljem dodeli status žrtve ter pravice
do sodelovanja v postopku odločil tudi, da mora biti vlagatelj žrtev kaznivih dejanj, ki so v
pristojnosti ICC, kot to določa Pravilo 85 RPE ICC ter da so prizadeti interesi žrtev v
postopku (tretji odstavek 68. člena Rimskega statuta).
V zvezi s pravnimi osebami kot žrtvami je bilo sprejeto stališče49 oz. razlaga Pravila 85.b
RPE ICC določa, da mora biti pravni osebi prizadejana neposredna škoda, medtem ko se
navedeno ne zahteva za fizično osebo (Pravilo 85.a RPE ICC). Navedeno je potrdil tudi
pritožbeni senat50 ter dodal, da ni nujno, da je povzročena škoda fizični osebi oz. žrtvi
neposredna. Biti žrtev pomeni, da je bila osebi povzročena osebna škoda, ni pa nujno, da
je ta škoda neposredna. Odločitev obravnavnega senata je bila spremenjena v delu, da
mora biti povzročena škoda na podlagi Pravila 85.a. RPE ICC osebna škoda. Kot osebna
škoda se šteje materialna, fizična in psihološka škoda, če je povzročena žrtvi osebno51.
Vključitev pravnih oseb v pojem žrtve izhaja iz ugotovitev, da so pravne osebe velikokrat
cilj in žrtve določenih vojnih zločinov52, kot to določa 8. člen Rimskega statuta. Nasprotniki
vključitve pravnih oseb so se bali, da ICC ne bo imel dovolj sredstev za povrnitev škode
npr. multinacionalnim podjetjem. Zaradi tega so pojem dodelali (nastanek neposredne
škode, poškodovano premoženje namenjeno veri, izobraževanju, umetnosti, znanosti ali
dobrodelnosti, zgodovinski spomeniki, bolnišnice ali ostali humanitarni objekti) in ga zožili.
Pojem škode ni definiran v Rimskem statutu in ne v Pravilu 85.b RPE ICC, zato je pojem
podrobneje definirala sodna praksa. Obravnavni senat se je pri določitvi škode navezal na
načelo 8 Osnovnih načel53. Škodo je opredelil kot individualno ali kolektivno škodo, ki je
lahko povzročena na različne načine tj. fizična ali psihična poškodba, emocionalno
trpljenje, ekonomska izguba ali znatno onemogočanje izvrševanja človekovih pravic 54.
Če je bil osebi že enkrat dodeljen status žrtve, potem senatu za odobritev sodelovanja
žrtve v nadaljevanih postopkih ni treba ponovno ugotavljati statusa, pač pa le, ali so v tem
postopku, ki teče, prizadeti osebni interesi žrtve55.
3.2 PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŽRTVE V ICC
Po vsebini se lahko pravice in dolžnosti žrtve ter priče v RPE ICC razdelijo v naslednje
skupine:
- pravica in dolžnost sodelovanja v postopku,
48 Primer ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on victim's participation, 18 January 2008, para. 86.
49 Prav tam, para. 20.
50 Primer ICC, Judgment on the appeals of The Prosecutor and The Defence against Trial Chamber I's Decision on
Victims' Participation of 18 January 2008, 11 July 2008, in paras. 38 in 107.
51 Prav tam, str. 3, para. 1(ii) in str. 4, paras. 1 in 32 ter Primer ICC, Bemba, Decision on the participation of victims in the
trial and on 86 applications by victims to participate in the proceedings, 19 July 2010, paras. 20‒24.
52 Baumgartner, str. 420.
53 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International
Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (UN General Assembly resolution 60/147, 16
December 2005), http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.
54 Primer ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on victim's participation, 18 January 2008, para. 92.
55 Primeri ICC: Prosecutor v. Lubanga, Decision on victim's participation, ICC T. Ch. I, 18 January 2008, para. 101;
Situation in the Democratic Republic of the Congo, Decision on Victim Participation in the appeal of the Office of Public |
Counsel for the Defence against Pre-Trial Chamber I's Decision of 7 December 2007 and in the appeals of the Prosecutor
and the Office of Public Counsel for the Defence against Pre-Trial Chamber I's Decision of 24 December 2007, ICC App.
Ch., 30 June 2008, para. 92.
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3.2.1

zagotavljanje zaščitnih ukrepov in
pravica do odškodnine.
Pravica in dolžnost sodelovanja v postopku

a. Predkazenski postopek
Na podlagi 15. člena Rimskega statuta začne tožilec preiskavo proprio motu56 na podlagi
obvestil o kaznivih dejanjih v pristojnosti ICC. Tak začetek preiskave je le ena od treh
možnih oblik začetka postopka. Tožilec mora obvestila tehtno analizirati, v ta namen pa
lahko zaprosi za dodatna obvestila tako države kot organe OZN, medvladne ali nevladne
organizacije ali druge zanesljive vire57. Rimski statut ne določa kdo so t. i. zanesljivi viri o
kaznivih dejanjih, vendar pa lahko upravičeno domnevamo, da so v večini primerov to
žrtve in nevladne organizacije 58 . Žrtve lahko tako odigrajo pomembno vlogo v fazi
odločanja tožilca in predobravnavnega senata59.
Žrtve lahko na tožilca naslovijo vloge, ki vključujejo dokaze, na podlagi katerih se lahko
tožilec odloči ali bo začel s preiskavo. Prav tako lahko zaprosijo za sestanek s tožilcem.
Če tožilec ne začne s preiskavo, ker ne obstaja utemeljena podlaga, mora obvestiti tiste,
ki so mu obvestila o kaznivih dejanjih posredovali, torej tudi žrtve60.
Ko se tožilec odloči, da bo začel s preiskavo in zahteva odobritev preiskave s strani
predobravnavnega senata, mora o tem obvestiti žrtve61. Žrtve lahko obvesti posamično ali
skupinsko62, tudi preko organizacij za pomoč žrtvam ali njihovih zastopnikov. Žrtev se ne
obvesti samo v primeru, če bi se s tem ogrozilo integriteto preiskave ali življenje in
dobrobit žrtev ter prič.
Če tožilec ugotovi, da obstaja utemeljena podlaga za nadaljevanje preiskave, od
predobravnavnega senata zahteva odobritev preiskave in predloži zbrano dokazno
gradivo63. V skladu z RPE ICC lahko žrtve dajo izjavo predobravnavnemu senatu64. Žrtve
lahko na predobravnavni senat pisno naslovijo svoje poglede v zvezi z zadevo ter prosijo
za odobritev preiskave. Pri navedenem bi moral predobravnavni senat upoštevati tako
namen sodelovanja žrtev v tej fazi postopka in omejen namen samega postopka65. Žrtve
morajo v vlogi navesti zadostne podatke in dokaze o svoji identiteti oz. identiteti ostalih
žrtev, ki bodo sodelovali v tej fazi postopka na podlagi 15. člena Rimskega statuta. Prav
56 Na podlagi lastne odločitve oz. po lastni presoji.
57 Rimski statut, drugi odstavek 15. člena.
58 Visoki komisar ZN za človekove pravice domneva, da je 90% informacij o masovnih kršitvah človekovih pravic
sporočeno preko nevladnih organizacij, ki so v neposrednem stiku z žrtvami na terenu. Podatek: Victim's Guide to the
International Criminal Court, str. 58.
59 Primer ICC, Situation in Uganda, ICC PT Ch. II, Decision on victims' applications for participation a/0010/06, a/0064/06
to a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06, ICC-02/04-01/05-252, 10 August 2007, str. 33.
60 Rimski statut, šesti odstavek 15. člena.
61 Pravilo 50 RPE ICC.
62 V tem primeru načeloma obvešča žrtve Tajništvo ICC, v skladu s Pravilom 103 Pravil Tajništva.
63 Takšni odločitvi sta bili sprejeti v primerih ‒ situacijah Kenije in Slonokoščene obale. V primeru Kenije je predobravnavni
senat II poudaril, da je 15. člen Rimskega statuta “one of the most delicate provisions of this Statute”; [Situation in the
Republic of Kenya, ICC PT. Ch. II, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an
Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, ICC-01/09-19, 31 March 2010, para. 17].
64 Rimski statut, tretji odstavek 15. člena in Pravilo 50 RPE ICC.
65 Primer ICC, Situation in the Republic of Kenya, ICC PT I, Order to the Victims Participation and Reparation Section
Concerning Victims’ Representations Pursuant to Article 15(3) of the Statute, ICC-01/09-4, 10 December 2009, para. 7‒8.
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tako morajo opisati škodo, ki naj bi jim nastala v povezavi s kaznivimi dejanji, ki so v
pristojnosti ICC66. V primeru kolektivnega zastopanja žrtev, se mora posredovati podatke,
iz katerih bo razvidno, kdo kot žrtev se zastopa ter kakšna škoda je nastala članom
skupnosti v povezavi s kaznivimi dejanji, ki so v pristojnosti ICC67. Ker dejansko v tej fazi
postopka žrtve še niso definirane v skladu s postopkom, sme predobravnavni senat
zahtevati, da Enota za pomoč žrtvam in pričam primarno prima facie preuči, da se na
predobravnalni senat naslovijo le tiste pisne izjave žrtev, ki so dejansko potencialne žrtve
v skladu s Pravilom 85 RPE ICC. Takšna začetna ocena statusa žrtve ni povezana z
ugotavljanjem statusa žrtve za nadaljnje sodelovanje v postopku68.
Predobravnavni senat lahko s strani žrtev zahteva dodatne informacije ter jih pokliče na
zaslišanje69. Pri tem mora predobravnavni senat zagotoviti, da je postopek izpeljan hitro70.
Predobravnavni senat ima obveznost, da žrtvam sporoči svojo odločitev v zvezi z
odobritvijo preiskave. Pri tem jim pomaga Tajništvo. Informacija se lahko sporoči kot
splošno oblikovana informacija namenjena za celotno populacijo, s poudarkom na
posameznih skupnostih, lahko se organizirajo sestanki z žrtvami ali skupinami, pravniki
oziroma združenji, ki žrtve v postopku predstavljajo, lahko pa se sporoči informacija tudi
neposredno žrtvi, če so njeni podatki znani71.
Če predobravnavni senat zavrne zahtevo za odobritev preiskave, lahko tožilec na podlagi
novih dejstev in dokazov ponovno poda zahtevo za odobritev preiskave 72. Enako je v
primeru, če tožilec ne začne s preiskavo na podlagi svoje odločitve. V okviru pridobivanja
novih dejstev in dokazov je veliko teže tudi na žrtvah, saj je tudi v žrtvinem interesu, da
posreduje tožilcu nove dokaze ter dejstva73 v povezavi s situacijo, da se ponovno sproži
postopek utemeljenosti za nadaljevanje preiskave 74 . Če tožilec ne začne s preiskavo,
mora obvestiti razloge za svojo odločitev tistim, ki so mu posredovali podatke, torej tudi
žrtvam, na način, ki preprečuje povzročitev nevarnosti varnosti, dobrobiti in zasebnosti
tistih, ki so zagotovili informacije na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena
Rimskega statuta ali integriteto preiskave oz. nadaljnjih postopkov 75 . Na podlagi
navedenega lahko v povezavi s pravico biti obveščen o nadaljevanju preiskave izluščimo
3 pravice76, in sicer:

66 Primer ICC, Republic of Côte D’Ivoire, PT. Ch. III, ICC-02/11-6, 6 July 2011, para. 10.
67 Primer ICC, Situation in the Republic of Côte D’Ivoire, ICC PT. Ch. III, “Order to the Victims Participation and
Reparations Section Concerning Victims' Representations Pursuant to Article 15(3) of the Statute”, ICC-02/11-6, 6 July
2011, para. 10.
68 Primer ICC, Situation in the Republic of Côte D’Ivoire, 6 July 2011. , PT. Ch. III, ICC-02/11-6, 6 July 2011, para 10.
69 Pravilo 50 RPE ICC, točka 3 in 4.
70 Primer ICC, Situation in the Republic of Côte D’Ivoire, ICC PT. Ch. III, “Order to the Victims Participation and
Reparations Section Concerning Victims' Representations Pursuant to Article 15(3) of the Statute”, ICC-02/11-6, 6 July
2011, para. 6.
71 Primer ICC, Situation in the Republic of Côte D’Ivoire, ICC PT. Ch. III, Public Corrigendum to “Decision Pursuant to
Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte D’Ivoire”,
ICC-02/11-14-Corr, 15. november 2011, paras. 209‒210.
72 Rimski statut, peti odstavek 15. člena.
73 Pravilo 49 RPE ICC.
74 Victim's Guide to the International Criminal Court, str. 60.
75 Commentary on Rules of Procedure and Evidence, https://www.casematrixnetwork.org/cmn-knowledge-hub/klambergcommentary/rules-of-procedure-and-evidence/#c1590.
76 Héctor Olásolo, Expert consultation process on general issues relevant to the ICC Office of the Prosecutor: Issues
Regarding the General Powers of the ICC Prosecutor under Article 42 of the Rome Statute, str. 34.
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-

tožilec lahko začne s predhodnim zbiranjem informacij, na podlagi katerih lahko
preuči prijavo domnevnih kaznivih dejanj,
informiranje o odločitvi tožilstva, da se ne nadaljuje postopek oz. nadaljnja
preveritev situacije in
posredovanje dodatnih informacij (nova dejstva in dokazi) tožilstvu v povezavi s
situacijo in možnostjo, da se postopek nadaljuje.

Pravica žrtve do obveščenosti je urejena s Pravilom 92 RPE ICC, ki določa navedeno
pravico žrtev in njihovih zastopnikov za vse postopke pred ICC, razen za določene izjeme.
Tožilec ima pristojnost, da odloči ali bo začel s preiskavo ali ne. Pri tem mora upoštevati
težo kaznivih dejanj kot tudi interes žrtev. Tožilec lahko začetek preiskave zavrne tudi, če
meni, da preiskava ne bi služila interesu pravičnosti. O navedenem mora obvestiti žrtve, ki
so že sodelovale v postopku ali tiste, ki so bile v stiku z ICC.
b. Sodelovanje žrtev na sojenju
V primerjavi s preostalimi statutarnimi pravili drugih mednarodnih sodišč in tribunalov,
obstajata v ICC dve novosti, in sicer: žrtve imajo pravico do udeležbe v postopku in
pravico zahtevati povrnitev škode.
Osnovna pravna podlaga za določitev vloge in pravic žrtve je tretji odstavek 68. člena
Rimskega statuta. Če so prizadeti osebni interesi žrtev, se lahko dovoli, da se njihova
stališča in pomisleki predstavijo in obravnavajo v fazah postopka, za katere ICC meni, da
so primerni, in na način, ki ne posega v pravice obtoženca ali v pošteno in nepristransko
sojenje in ni v neskladju z njimi. Taka stališča in pomisleke lahko predstavljajo v skladu z
RPE ICC pravni zastopniki žrtev, če ICC meni, da je to ustrezno.
Pravna terminologija tretjega odstavka 68. člena Rimskega statuta je nejasna in
pomanjkljiva, navedeno pa poskuša zelo podrobno odpraviti sodna praksa.
b.1 Osebni interesi žrtve
Če so prizadeti osebni interesi žrtev, se lahko dovoli, da se njihova stališča in pomisleki
predstavijo in obravnavajo v fazah postopka, kot to določa tretji odstavek 68. člena
Rimskega statuta. Kriterij prizadetosti osebnih interesov je dodatni kriterij za določitev
statusa žrtve po Pravilu 85 RPE ICC. Ta kriterij ni pogoj za določitev sodelovanja na
podlagi tretjega odstavka 15. člena in tretjega odstavka 19. člena Rimskega statuta 77.
Navedeni kriterij izključuje sodelovanje žrtev v postopku, ki ne zadeva njihovega interesa,
na drugi strani pa omogoča sodelovanje žrtvam pred ICC, če izpolnjujejo še druge
kriterije. Gre za kriterij lex specialis, tj. da se uporablja samo pri oceni sodelovanja žrtev v
postopku, medtem ko se ne more uporabiti pri odločanju o pravicah sodelovanja drugih
oseb78.
Sodelovanje žrtev je pomembno že v fazi preiskave situacije (že takrat se šteje, da so
prizadeti njeni interesi), saj lahko žrtve v tej fazi razjasnijo določena dejstva, kar lahko
pripelje do kaznovanja storilcev in povrnitve prizadejane škode žrtvam79. Žrtvam pa se ne
77 Primer ICC, Situation in the Democratic Republic of the Congo, Decision on the Applications for Participation in the
Proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6, ICC PT. Ch. I, 17 January 2006, para. 62].
78 Primer ICC, Situation in Kenya, ICC PT. Ch. II, 11 February 2011, para. 12.
79 Primeri ICC: Situation in the Democratic Republic of the Congo, Decision on the Applications for Participation in the
Proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6, ICC PT. Ch. I, 17 January 2006, paras. 63 and
72; Situation in Darfur, ICC PT. Ch. I, 14 December 2007, para. 11; Situation in the Democratic Republic of the Congo, ICC
PT. Ch. I, 3 July 2008, para. 26.
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more dodeliti splošna pravica do sodelovanja v fazi preiskave. Določba tretjega odstavka
68. člena Rimskega statuta določa le sodelovanje žrtve v fazi sodnih postopkov vključujoč
postopke, ki vplivajo na preiskavo, če so prizadeti osebni interesi žrtve80.
Osebni interes žrtve je izkazan v vsakem primeru, v katerem je bila udeležena žrtev ter če
ravna v skladu s Pravilom 85 RPE ICC in vloži zahtevo za sodelovanje v postopku81. Kot
osebni interes se šteje tudi interes žrtve po ugotovitvi resnice s strani neodvisnega
telesa82 ter da so povzročitelji kaznivih dejanj obtoženi, sojeni in obsojeni ter kaznovani83.
Žrtev mora izkazati svoje razloge in interes za sodelovanje v postopku oz. v fazi sojenja z
dokazi 84 (interes za povrnitev škode, ki ji je nastala; za ugotovitev resnice; zaščititi
dostojanstvo; zagotavljanje varnosti, idr.). Navedeno pa je odvisno tudi ali je bila žrtev
neposredno udeležena v incidentu, ki ga preiskuje ICC, ali pa ji je bila iz tega incidenta
povzročena škoda. Žrtev mora za sodelovanje v kateri koli fazi, vključno s pritožbo, pisno
obrazložiti, kako so njeni osebni interesi prizadeti85.
b.2 Predstavitev stališč in pomislekov žrtve
Žrtev lahko ICC-ju predstavi svoja stališča in pomisleke, kar predstavlja pozitivno
obveznost sodišča do žrtve in ji omogoča, da konkretno in učinkovito izvaja svojo pravico
dostopa do ICC-ja86. Dolžnost ima dve dimenziji, in sicer omogočiti žrtvi, da predstavi
svoja stališča in pomisleke ter da jih sodišče preuči87. Tretji odstavek 68. člena Rimskega
statuta daje sodišču pristojnost, da najprej oceni in potem šele odobri zahtevo za
sodelovanje in predstavitev stališč in pomislekov žrtve. Pravica žrtve tako ni absolutna,
ampak je vezana na oceno sodišča, ki naj bi zagotovil ustrezno in učinkovito sodelovanje
žrtev88. Pravica podati svoja stališča in pomisleke garantira žrtvi neodvisni glas in vlogo v
postopku. To neodvisnost želi sodišče obdržati, vključujoč tudi neodvisnost do Tožilca, saj
lahko le tako zastopa svoje interese89.

80 Primeri ICC: Prosecutor v. Lubanga, Judgment on the appeals of The Prosecutor and The Defence against Trial
Chamber I's Decision on Victims' Participation of 18 January 2008, ICC App. Ch., 11 July 2008, paras. 2 in 61-62; Situation
in the Democratic Republic of the Congo, Judgment on victim participation in the investigation stage of the proceedings in
the appeal of the OPCD against the decision of Pre-Trial Chamber I of 7 December 2007 and in the appeals of the OPCD
and the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 24 December 2007, ICC App. Ch., 19 December 2008,
paras. 45 in 56‒57; Prosecutor v. L. Gbagbo, ICC PT. Ch. I, 04 June 2012, para. 46.
81 Primer ICC, Prosecutor v. Kony et al., Decision on victims' applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to
a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06, ICC-02/04-01/05-252, ICC PT. Ch. II, 10 August 2007,
paras. 9‒10.
82 Primer ICC, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on the Set of Procedural Rights Attached to Procedural
Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case, ICC PT. Ch. I, 13 May 2008, paras. 31‒36.
83 Primer ICC, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on the Set of Procedural Rights Attached to Procedural
Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case, ICC PT. Ch. I, 13 May 2008, paras. 37‒44 in 160.
84 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, Decision on victim's participation, ICC T. Ch. I, 18 January 2008, paras. 96‒98.
85 Primeri ICC: Prosecutor v. Lubanga, ICC T. Ch. I, 18 January 2008, para. 102 in Prosecutor v. Lubanga, ICC App. Ch.,
13 February 2007, para. 43; Prosecutor v. Lubanga, Decision of the Appeals Chamber on the Joint Application of Victims
a/0001/06 to a/0003/06 and a/0105/06 concerning the "Directions and Decision of the Appeals Chamber" of 2 February
2007, ICC App. Ch., 13 June 2007, para. 23; Situation in the Democratic Republic of the Congo, ICC App. Ch., 14 February
2008, p. 3; Situation in Darfur, ICC App. Ch., 18 June 2008, para. 49.
86 Commentry to the Rome Statute, Art. 68.
87 Primer ICC, Situation in the Democratic Republic of the Congo, Decision on the Applications for Participation in the
Proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6, ICC PT. Ch. I, 17 January 2006, para. 71.
88 Primer ICC, Situation in Uganda, ICC PT. Ch. II, 19 December 2007, paras. 32 in 35.
89 Primeri ICC: Situation in the Democratic Republic of the Congo, Decision on the Applications for Participation in the
Proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6, ICC PT. Ch. I, 17 January 2006, para. 51]
[Prosecutor v. Kony et al., ICC PT. Ch. II, 9 February 2007, p. 4; Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on the Set
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Sodelovanje žrtve v postopku ne pomeni, da je obtoženi/obdolženi preganjan s strani
dveh tožilcev, saj lahko žrtev sodeluje le, če izpolni vse zahteve iz tretjega odstavka 68.
člena Rimskega statuta, tj. prizadeti so njeni osebni interesi, sodelovanje je ustrezno,
način sodelovanja ne škoduje in je v skladu s pravicami obtoženega ter pravičnega in
neodvisnega sojenja90.
Če imajo žrtve pravico sodelovati v postopku, jim to ne daje avtomatične pravice biti tudi
priča v postopku. Žrtev je lahko priča le, če je pozvana kot priča91.
b. 3 Katere faze postopka so ustrezne?
Senati imajo diskrecijsko pravico odločiti, katera faza postopka je ustrezna za sodelovanje
žrtve v smislu podajanja njenih stališč in pomislekov92. Ustreznost za sodelovanje sloni na
osebnem interesu žrtve, naravi in obsegu postopkov ter osebnih okoliščin žrtve 93.
Sodelovanje žrtve je nedvomno ustrezno, če gre za odločanje o zaščitnih ukrepih94. So pa
senati odločili tudi, da je udeležba žrtve v določenem postopku neustrezna, še posebej, če
bi udeležba povzročila povečano tveganje za žrtev, zaradi stika s pravnimi zastopniki in
izvajanjem njihovih pravic pred sodiščem 95 . Neustrezno je tudi sodelovanje žrtve v
postopku, ki je namenjen izključni udeležbi ene stranke, kot npr. postopek po 58. členu
Rimskega statuta96 (nalog za prijetje osebe).
Pritoženi senat je, sklicujoč se na dikcijo tretjega odstavka 68. člena Rimskega statuta, v
zvezi s fazami postopka in udeležbo žrtve odločil, da status žrtve ne omogoča
sodelovanja žrtve izven sodnega postopka, kar pomeni, da ne morejo sodelovati v fazi
preiskave, saj le ta ni del sodnega postopka97. Za fazo pritožbe je pritožbeni senat sprejel
odločitev, da gre za ločen postopek od glavne obravnave oz. sojenja ter da pritožbeni

of Procedural Rights Attached to Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case, ICC PT. Ch. I, 13 May
2008, para. 155.
90 Primeri ICC: Prosecutor v. Lubanga, ICC App. Ch., 13 February 2007, para. 55; Prosecutor v. Lubanga, Decision, in
limine, on Victim Participation in the appeals of the Prosecutor and the Defence against Trial Chamber I's Decision entitled
"Decision on Victims' Participation", ICC App. Ch., 16 May 2008, para. 36; Situation in Darfur, ICC App. Ch., 18 June 2008,
paras. 51 and 60; Prosecutor v. Lubanga, ICC App. Ch., 06 August 2008, para. 7; Prosecutor v. Mbarushimana, ICC PT.
Ch. I, 11 August 2011, para. 20; Prosecutor v. Bemba, ICC App. Ch., 06 March 2012, para. 11; Prosecutor v. Katanga, ICC
App. Ch., 17 January 2013, para. 6;Prosecutor v. Banda and Jerbo, ICC App. Ch., 06 May 2013, para. 11; Prosecutor v. L.
Gbagbo, ICC App. Ch., 27 August 2013, para. 9; Prosecutor v. L. Gbagbo, ICC App. Ch., 29 August 2013, para. 8].
91 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, Decision on victim's participation, ICC T. Ch. I, 18 January 2008, para. 132.
92 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, Decision on the applications for participation in the proceedings a/0004/06 to
a/0009/06, a/0016/06 to a/0063/06, a/0071/06 to a/0080/06 and a/0105/06 in the case of The Prosecutor v. Thomas
Lubanga Dyilo, ICC PT. Ch. I, 20 October 2006, p. 10.
93 Primer ICC, Prosecutor v. Kony et al., Decision on victims' applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to
a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06, ICC-02/04-01/05-252, ICC PT. Ch. II, 10 August 2007,
paras. 88‒89.
94 Primer ICC, Prosecutor v. Kony et al., Decision on victims' applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to
a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06, ICC-02/04-01/05-252, ICC PT. Ch. II, 10 August 2007,
para. 98.
95 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, Decision on the applications for participation in the proceedings a/0004/06 to
a/0009/06, a/0016/06 to a/0063/06, a/0071/06 to a/0080/06 and a/0105/06 in the case of The Prosecutor v. Thomas
Lubanga Dyilo, ICC PT. Ch. I, 20 October 2006, para. 11.
96 Primer ICC, Situation in Kenya, ICC PT. Ch. II, 11 February 2011, para. 13.
97 Primeri ICC: Prosecutor v. Lubanga, Judgment on the appeals of The Prosecutor and The Defence against Trial
Chamber I's Decision on Victims' Participation of 18 January 2008, ICC App. Ch., 11 July 2008, 2, 61-62] [Situation in the
Democratic Republic of the Congo, Judgment on victim participation in the investigation stage of the proceedings in the
appeal of the OPCD against the decision of Pre-Trial Chamber I of 7 December 2007 and in the appeals of the OPCD and
the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 24 December 2007, ICC App. Ch., 19 December 2008, paras.
45 in 57.
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senat ni vezan na odločitev o primernosti sodelovanja žrtve na prvi stopnji 98 , torej o
primernosti odloči pritožbeni senat sam99.
b. 4

Pravica do obrambe oz. na način, ki ne posega v pravice obtoženca ali v
pošteno in nepristransko sojenje in ni v neskladju z njimi

Pripoznanje pravice posameznikom kot žrtvam s pravico do sodelovanja v postopku ne
vpliva oz. ne obsega v pravice obtoženca ali v pošteno in nepristransko sojenje in ni v
neskladju z njimi 100 . Sodelovanje žrtev ne predstavlja neravnotežja z Obrambo, saj je
pravica žrtve za zahtevo po zaščitnih ukrepih povezano z njihovimi temeljnimi pravicami
zagotavljanja njihove osebne varnosti101. Oblike sodelovanja žrtve ne smejo škodovati in
morajo biti v skladu s pravicami obtoženca in poštenega in nepristranskega sojenja, ves
čas, torej ne le med fazo preiskave 102. Omejitve sodelovanja pa lahko izhajajo tudi iz
zaščitnih ukrepov, še posebej če je uveden ukrep zaščite identitete žrtve103. Obravnavni in
pritožbeni senati morajo pri odločitvi o oblikah sodelovanja žrtev upoštevati vpliv
sodelovanja na pravico do obrambe obtoženca/obdolženca 104 . Pritožbeni senat je v
zadevi Mbarushimana105 odločil, da ne dovoli sodelovanja žrtve v pritožbenem postopku,
ker bi lahko udeležba žrtve povzročila zamudo v postopku pri odločanju o izpustitvi
osumljenca, kar bi vplivalo na njegovo temeljno pravico do svobode.
Poleg tega morajo biti stališča in pomisleki žrtve specifično omejeni na pritožbo, da jih
lahko senat dovoli106.

98 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, ICC App. Ch., 13 February 2007, para. 43] [Situation in Darfur, ICC App. Ch., 18
June 2008, para. 49.
99 Primeri ICC: Prosecutor v. Lubanga, Decision of the Appeals Chamber on the Joint Application of Victims a/0001/06 to
a/0003/06 and a/0105/06 concerning the "Directions and Decision of the Appeals Chamber" of 2 February 2007, ICC App.
Ch., 13 June 2007, paras. 23 and 28] [Situation in the Democratic Republic of the Congo, ICC App. Ch., 14 February 2008,
p. 3] [Situation in Darfur, ICC App. Ch., 18 June 2008, paras. 23 and 49] [Situation in the Democratic Republic of the Congo,
Decision on Victim Participation in the appeal of the Office of Public | Counsel for the Defence against Pre-Trial Chamber I's
Decision of 7 December 2007 and in the appeals of the Prosecutor and the Office of Public Counsel for the Defence against
Pre-Trial Chamber I's Decision of 24 December 2007, ICC App. Ch., 30 June 2008, para. 88.
100 Primer ICC, Situation in Darfur, ICC PT. Ch. I, 3 December 2007, para. 4; Situation in the Democratic Republic of the
Congo, ICC PT. Ch. I, 7 December 2007, para. 4.
101 Primer ICC, Situation in Uganda, ICC PT. Ch. II, 19 December 2007, para. 44.
102 Primeri ICC: Situation in the Democratic Republic of the Congo, ICC PT. Ch. I, 7 December 2007, para. 3; Situation in
the Democratic Republic of the Congo, ICC PT. Ch. I, 23 January 2008, p. 5; Situation in the Democratic Republic of the
Congo, ICC PT. Ch. I, 19 March 2008, para. 5; Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on the Set of Procedural
Rights Attached to Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case, ICC PT. Ch. I, 13 May 2008, para. 53;
Situation in the Democratic Republic of the Congo, Judgment on victim participation in the investigation stage of the
proceedings in the appeal of the OPCD against the decision of Pre-Trial Chamber I of 7 December 2007 and in the appeals
of the OPCD and the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 24 December 2007, ICC App. Ch., 19
December 2008, para. 45.
103 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, Decision on the Arrangements for Participation of Victims a/0001/06, a/0002/06
and a/0003/06 at the Confirmation Hearing, ICC PT. Ch. I, 22 September 2006, pp. 6 and 8; Prosecutor v. Katanga and
Ngudjolo, ICC PT. Ch. I, 27 February 2008, para. 7.
104 Primeri ICC: Situation in the Democratic Republic of the Congo, ICC App. Ch., 14 February 2008, p. 3; Prosecutor v.
Lubanga, Decision, in limine, on Victim Participation in the appeals of the Prosecutor and the Defence against Trial
Chamber I's Decision entitled "Decision on Victims' Participation", ICC App. Ch., 16 May 2008, para. 48.
105 Primer ICC, Prosecutor v. Mbarushimana, ICC App. Ch., 24 January 2012, para. 34.
106 Primeri ICC: Prosecutor v. Lubanga, Decision, in limine, on Victim Participation in the appeals of the Prosecutor and the
Defence against Trial Chamber I's Decision entitled "Decision on Victims' Participation", ICC App. Ch., 16 May 2008, para.
50; Situation in the Democratic Republic of the Congo, Decision on Victim Participation in the appeal of the Office of Public |
Counsel for the Defence against Pre-Trial Chamber I's Decision of 7 December 2007 and in the appeals of the Prosecutor
and the Office of Public Counsel for the Defence against Pre-Trial Chamber I's Decision of 24 December 2007, ICC App.
Ch., 30 June 2008, para. 101; Prosecutor v. Lubanga, ICC App. Ch., 06 August 2008, paras. 12-13.
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Senat mora ugotoviti ali bo sodelovanje žrtve/priče vplivalo na pravico obdolženca do
njegove obrambe 107 . Splošna prepoved sodelovanja žrtve v postopku, ki bi lahko bila
klicana kot priča v postopku, je v nasprotju z namenom tretjega odstavka 68. člena
Rimskega statuta ter v nasprotju z obveznostjo senatov, da ugotovijo resnico.
b. 5 Stališča in pomisleke predstavijo pravni zastopniki žrtve, če ICC meni, da
je to ustrezno
Iz dikcije tretjega odstavka 68. člena Rimskega statuta, da lahko stališča in pomisleke
žrtve predstavi pravni zastopnik žrtve, če senat oceni, da je to ustrezno ter iz določb RPE
ICC, še posebej Pravila 89, tretji odstavek in 90, prvi odstavek RPE ICC, je razbrati, da
žrtev za sodelovanje v postopku ne potrebuje pravnega zastopnika oz. navedeno ni pogoj
za udeležbo v postopku108. Žrtve lahko sodelujejo v postopku neposredno109. Obravnavni
senat je ugotovil, da obstajata najmanj dve vrsti žrtev, in sicer110:
- žrtve, ki se lahko udeležijo postopkov in imajo pravne zastopnike ter uživajo več
procesnih pravic na podlagi Pravila 91 RPE ICC ter
- žrtve, ki sodelujejo v postopkih brez pravnih zastopnikov in uživajo omejene
pravice v zvezi s sodelovanjem. Podajo lahko uvodni in zaključni govor, ne
morejo pa sodelovati pri zaslišanjih in postavljati vprašanj stranki ali priči v
postopku111.
Pravni zastopnik žrtve lahko posreduje stališča in pomisleke v skladu z usmeritvami
senata, ki obravnava zadevo. V okviru tega lahko npr. zahteva nadaljno preiskavo, poda
mnenje ali je obravnavani primer v pristojnosti ICC, lahko izjavi o dopustnosti pritožnika.
Navedena stališča in pomisleke preučita tako preiskovalni sodnik in posledično tudi
obravnavni senat. Pravni zastopnik lahko tudi posreduje informacije in stališča žrtve, če
ima žrtev resne pomisleke in videnja v povezavi s pomembnimi zadevami, kot npr. pogoji
kaznovanja in zaslišanja v zvezi z vlogami po skrajšanju kazni ter izpustitev obsojenca,
dodelitev reparacij, pritožbenih postopkih, idr.112.
V okviru sodelovanja na sojenju, lahko poudarimo tri pravice žrtve113, in sicer:
- pravica žrtve in njenega pravnega zastopnika do obveščenosti;
- pravica žrtve dajati izjave pred ICC in
- pravica pravnega zastopnika, da postavlja vprašanja obdolžencu.
Pravica žrtve in njenega pravnega zastopnika do obveščenosti obsega pravico do
pravočasne obveščenosti s strani Tajništva o postopkih ICC, med drugim o datumih

107 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, Decision on victim's participation, ICC T. Ch. I, 18 January 2008, paras. 133-134.
108 Primer ICC, Prosecutor v. Kony et al., Decision on legal representation, appointment of counsel for the defence,
protective measures andtime-limit for submission of observations on applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to
a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06, ICC PT. Ch. II, 1 February 2007, paras. 3-6; Prosecutor v.
Ruto and Sang, ICC T. Ch. V, 03 October 2012, para. 49; Prosecutor v. Kenyatta and Muthaura, ICC T. Ch. V, 03 October
2012, para. 48.
109 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, Decision on victim's participation, ICC T. Ch. I, 18 January 2008, para. 115;
Prosecutor v. Ruto and Sang, ICC T. Ch. V, 3 October 2012, para. 26; Prosecutor v. Kenyatta and Muthaura, ICC T. Ch. V,
3 October 2012, para. 25.
110 Primer ICC, Prosecutor v. Kony et al., Decision on legal representation, appointment of counsel for the defence,
protective measures andtime-limit for submission of observations on applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to
a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06, ICC PT. Ch. II, 1 February 2007, para. 10.
111 Primer ICC, Prosecutor v. Kony et al., ICC PT. Ch. II, 1 February 2007, para. 7.
112 Victim's Guide to the International Criminal Court, str. 62.
113 Prav tam, str. 63‒64.

16

zaslišanj in možnih prestavitvah zaslišanj ter o razglasitvi sodb oz. odločitev114. Obvestila
morajo biti podana praviloma pisno, če pa to ni mogoče, mora tajništvo voditi zapise o
informiranju115. Za pomoč lahko Tajništvo zaprosi tudi državo pogodbenico ali medvladno
organizacijo116.
Žrtev lahko poda izjave pred ICC na podlagi že citiranega tretjega odstavka 68. člena
Rimskega statuta. Primerjalno z določbami ostalih mednarodnih sodišč in tribunalov, gre
za novo pravico, ki je samostojna tj. ni v povezavi s pravicami in dolžnostmi sodelovanja
žrtve kot priče v postopku. Podrobnosti v zvezi z vlogo za sodelovanje žrtve v postopku so
določene v Pravilu 89 RPE ICC. Če žrtev želi podati svoja stališča in pomisleke v zvezi s
postopki, mora praviloma podati pisno vlogo 117 na Tožilstvo, ki posreduje vlogo
pristojnemu obravnavnemu senatu. Ta potem nadalje opredeli sodelovanje žrtve. Kot
primerno sodelovanje žrtve se šteje tudi podajanje uvodne in zaključne izjave118. Vloga se
posreduje tudi Tožilcu in Obrambi, le-ta lahko odgovori v roku, ki ga določi obravnavni
senat. Vloga žrtve se lahko s strani obravnavnega senata zavrne, če oseba ni žrtev oz. če
niso izpolnjeni ostali pogoji, določeni v tretjem odstavku 68. člena Rimskega statuta.
Predlog za zavrnitev vloge lahko podata Tožilec ali Obramba, odločitev pa lahko sprejme
tudi sam obravnavni senat. Žrtev, kateri je bilo sodelovanje zavrnjeno, lahko ponovno
poda vlogo v kasnejših fazah postopka119. Vlogo za sodelovanje lahko poda sama žrtev,
njen pravni zastopnik oz. oseba s soglasjem žrtve, oseba, ki žrtev zastopa (ima njen
mandat oz. je njen zakoniti zastopnik), še posebej, če je žrtev otrok ali npr. invalid idr.120.
Če je podano večje število vlog, obravnavni senat obravnava vloge tako, da zagotavlja
učinkovitost postopkov. V zvezi z navedenim lahko sprejme tudi le eno skupno
odločitev121, da se postopka ne obremenjuje s posamičnimi odločitvami.
Pravice pravnega zastopnika v postopku, med drugim tudi postavljanje vprašanj
obdolžencu, podrobneje opredeljuje Pravilo 91 RPE ICC. Pravni zastopnik lahko nastopi
in sodeluje v postopkih skladno z odločitvijo obravnavnega senata ter Pravili 89 ter 90
RPE ICC122. Sodelovanje se mu lahko omeji le na pisne pripombe in predloge, lahko pa
sodeluje tudi na zaslišanjih. Pravico do odgovora na ustno ali pisno vlogo žrtve imata tako
tožilec kot tudi obramba. Če želi pravni zastopnik 123 zaslišati pričo, izvedenca ali
obdolženca, vključno z zaslišanjem po Pravilu 67 in 68 RPE ICC, mora vložiti vlogo
obravnavnemu senatu. Obravnavni senat lahko zahteva pisno postavljena vprašanja, ki jih
posreduje tožilcu in če meni, da je to ustrezno in potrebno, tudi obrambi. Tožilec in
Obramba lahko v podanem roku podata pripombe. Na podlagi navedenega Pravilo 91,
tretji odstavek, RPE ICC omogoča sodelovanje žrtve pri zaslišanju prič (izvedencev ali
obdolženca) po odobritvi obravnavnega senata. Pravilo ne omejuje navedene pravice le
na priče, ki jih predlagajo stranke. Sodelovanje žrtve v postopku vsebuje tudi pravico do
nudenja in preučitve dokazov, če bi navedeno pomagalo pri iskanju in ugotovitvi resnice,
ter če je ICC v tem smislu zahtevalo dokaze. Obravnavni senat tako ne bo omejil
114 Pravilo 92, peti odstavek, a. točka RPE ICC.
115 Pravilo 92, sedmi odstavek RPE ICC.
116 Pravilo 92, osmi odstavek RPE ICC.
117 Izjeme določene v Pravilu 102 RPE ICC.
118 Commentary on Rules of Procedure and Evidence, Rule 89.
119 Pravilo 89, drugi odstavek RPE ICC.
120 Prav tam, tretji odstavek.
121 Prav tam četrti odstavek.
122 Pravilo 91, drugi odstavek RPE ICC.
123 Prav tam, tretji odstavek točka a).
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zaslišanja oz. vprašanj s strani žrtev, niti v zvezi z reparacijami, pač pa bo dovolil
vprašanja žrtve, če bo šlo za osebne interese, ko se bodo obravnavali relevantni
dokazi124.
Obravnavni senat mora v zvezi z vlogo pravnega zastopnika oz. žrtve sprejeti odločitev,
pri tem pa mora upoštevati fazo postopka, pravice obdolženca, interes prič in pravico do
poštenega, nepristranskega ter hitrega sojenja 125. Odločitev lahko vsebuje usmeritve v
zvezi z načinom in vrstnim redom vprašanj in izdelavo/izdajo dokumentov (v povezavi s
pristojnostmi po 64. členu Rimskega statuta). Obravnavni senat lahko sam zastavi
vprašanje priči, izvedencu ali obtožencu v imenu žrtev zakonitega zastopnika, če meni, da
je primerno. Pravni zastopnik nima pravice postavljati vprašanj ali podajati nova dejstva in
dokaze, če navedeno ni v skladu z odločitvijo obravnavnega senata126.
V zvezi s postavljanjem vprašanj je obravnavni senat zaključil, da domneva postavljanja
nevtralnih vprašanj pravnega zastopnika izhaja iz predmeta in namena zaslišanja, saj gre
za bolj ožje področje vprašanj, ki so vezana le na žrtev. Usmerjevalna ali izzivna
vprašanja se ne sme postavljati127.
V zvezi z zaslišanjem, ki je omejeno le na povrnitev škode v skladu z 75. členom
Rimskega statuta, omejitve iz drugega odstavka Pravila 91 RPE ICC ne veljajo. Pravni
zastopnik sme postavljati vprašanja pričam, izvedencem ali osebi v zvezi s povrnitvijo
škode s soglasjem obravnavnega senata 128 , brez usmeritev obravnavnega senata
(določitev načina in vrstnega reda vprašanj in izdelavo/izdajo dokumentov).
Rimski statut v tretjem odstavku 19. člena določa tudi pravico žrtvam, da v primeru spora
v zvezi z jurisdikcijo oz. pristojnostjo ICC ali dovoljenostjo posameznega primera da
možnosti žrtvi za sodelovanje pri posvetovanju s posredovanjem pripomb ICC-ju.
Žrtve imajo pravico biti zastopane s strani pravnega zastopnika v vseh fazah postopka.
Status žrtve tako postane enak oz. podoben stranki v postopku (stranka, ki lahko vloži
civilno tožbo) 129 . Izbira pravnega zastopnika je svobodna 130 , vendar pa pravica ni
absolutna. Navedeno je potrdila tudi sodna praksa 131 , ki je izhajala iz jezikovne in
vsebinske razlage določb Rimskega statuta in Pravil RPE ICC.
Pravilo 90 RPE ICC je zapisano na t. i. zaporedni način. Prvi odstavek določa splošni
princip, tj. da žrtve svobodno izbirajo svojega pravnega zastopnika, medtem ko drugi
odstavek določa obliko in način določitve zastopanja v primeru, če gre za večje število
žrtev, predvsem z namenom zagotoviti učinkovitost postopka. V tem primeru žrtve izbirajo

124 Primer ICC, Obravnavni senat I, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on victim's participation, 18 January
2008, para. 108 in primer ICC, Bemba, Decision (i) ruling on legal representatives' applications to question Witness 33 and
(ii) setting a schedule for the filing of submissions in relation to future applications to question witnesses, 9 September 2011,
para. 15.
125 Pravilo 91, tretji odstavek točka b) RPE ICC.
126 Primer ICC, Decision on the Arrangements for Participation of Victims a/0001/06, a/0002/06 and a/0003/06 at the
Confirmation Hearing, 22 September 2006, predobravnavni senat I.
127 Primer ICC, Lubanga, Decision on the Manner of Questioning Witnesses by the Legal Representatives of Victims, 16
September 2009, para. 29.
128 Pravilo 91, četrti odstavek RPE ICC.
129 Victim's Guide to the International Criminal Court, str. 65.
130 Pravilo 90 RPE ICC.
131 Primer ICC, Banda and Jerbo, Decision on common legal representation, 25 May 2012, para. 12.
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med enim ali več skupnim pravnim zastopnikom. Navedeno pa lahko predstavlja omejitev
pravice do pravnega zastopanja132.
Pomoč pri izbiranju pravnega zastopnika lahko nudi tudi Tajništvo 133. V kolikor žrtve v
roku, ki jim ga določi obravnavni senat, ne izberejo skupnega pravnega zastopnika, lahko
na podlagi odločitve obravnavnega senata le-tega izbere Tajništvo 134 . Pri izbiri oz.
določitvi skupnega pravnega zastopnika je treba upoštevati tudi posebne interese žrtev,
kot je to določeno v prvem odstavku 68. člena Rimskega statuta, prav tako pa se je treba
izogniti možnim konfliktom interesov135. V kolikor žrtev ali skupina žrtev nima zadostnih
sredstev za plačilo zakonitemu zastopniku, ki ga je izbral ICC, lahko prejme finančno
pomoč s strani Tajništva136. Vsak pravni zastopnik, ki želi zastopati žrtev pred ICC, mora
imeti ustrezne kvalifikacije, ki so določene v RPE137.
b. 6 Razlike med sodelovanjem v postopku kot žrtev in kot priča
Kot smo že zapisali v tej nalogi, lahko žrtev sodeluje v postopku na več načinov138. Žrtev
se lahko pojavi oz. udeležuje postopkov kot žrtev v okviru izvajanja pravice do
sodelovanja v postopku in kot priča. Vendar pa obstaja razlika v sodelovanju v postopku
med eno in drugo vlogo. Sodelovanje žrtve je prostovoljno, medtem ko je žrtev, ki
sodeluje kot priča, vabljena pred ICC s strani Obrambe, Tožilstva ali senata. Žrtev
sporoča senatu svoje interese in skrbi, medtem ko žrtev kot priča služi interesom sodišča
in stranke, ki jo je vabila. Žrtev sama izbira, kaj bo povedala sodišču, medtem ko je v vlogi
priče, podaja dokaze in mora odgovarjati na zastavljena vprašanja. Razlika v vlogah je
tudi glede sodelovanja v različnih fazah postopka, saj lahko kot žrtev sodeluje v vseh
fazah, če je to ustrezno za sodišče; medtem ko je v vlogi priče klicana na zaslišanje v
točno določenem trenutku. Žrtev je lahko pred sodiščem zastopana s strani pravnega
zastopnika, priča te pravice nima in mora vedno priti na zaslišanje osebno.
3.2.2

Zagotavljanje zaščitnih ukrepov in varnost žrtev

Ob pripravi Rimskega statuta so se pisci odločili, da bodo zagotovili zaščito tako pričam
kot žrtvam. Odločitev je slonela na zavedanju, da je sodelovanje žrtev pred sodiščem
(kakršnim koli) zelo težko za žrtve, saj pomeni podoživljanje travmatičnih dogodkov139. Z
odločitvijo, da žrtev sodeluje kot priča v postopku, pa lahko izpostavlja nevarnosti tudi
svoje oz. življenje svojih bližnjih. Dogodki, ki so prispevali k odločitvi zagotavljanja
zaščitnih ukrepov v ICC, so povezani s pričanjem pred ICTR, ko je bila umorjena
potencialna priča, ter ICTY, v primeru umora priče hrvaške nacionalnosti v zvezi s
kaznivimi dejanji storjenimi s strani hrvaških sil zoper srbske civiliste140.
ICC je tako na podlagi 68. člena Rimskega statuta odgovoren za varnost, dobro telesno in
psihično počutje, dostojanstvo in zasebnost žrtev, prič in njihovih družin. Poseben
132 Commantary on Rules of Procedure and Evidence, Rule 90.
133 V primeru ICC Katanga and Chui, Order on the organisation of common legal representation of victims, 22 July 2009, je
obravnavni senat odredil Tajništvu, da nudi pomoč žrtvam pri izbiri skupnega pravnega zastopnika, po posvetovanju s
pravnimi zastopniki, ki so že sodelovali v postopku.
134 Pravilo 90, tretji odstavek RPE ICC.
135 Prav tam, četrti odstavek.
136 Prav tam, peti odstavek.
137 Prav tam, šesti odstavek v povezavi s Pravilom 22, prvi odstavek.
138 ICC Booklet, Victims before International Criminal Court, A Guide, str. 10.
139 Victim's Guide to the International Criminal Court, str. 67.
140 Prav tam.
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poudarek je ICC namenil tudi zaščiti in zagotovitvi podpore žrtvam spolnega nasilja.
Poudarek na teh pravicah je posledica informacij in pridobljenih izkušenj o posilstvih in
spolnem nasilju zoper ženske, otroke in tudi moške, ki izhaja iz sojenj ICTR in ICTY.
Tajništvo ICC je tako dobilo pomembno vlogo pri pomoči, svetovanju in zaščiti žrtev.
Zaradi navedenega je bila ustanovljena tudi Enota za pomoč žrtvam in pričam (v
nadaljevanju Enota).
Enota je ustanovljena na podlagi šestega odstavka 43. člena Rimskega statuta. Ustanovi
jo Tajnik ICC. Po posvetovanju s tožilstvom enota zagotavlja varstvene ukrepe, ureditev
zavarovanja, svetovanje in drugo ustrezno pomoč pričam, žrtvam in drugim tj. tudi
družinskim članom, ki so v nevarnosti zaradi pričanj. Vloga Tajništva je tako širša od
samega zagotavljanja administracije oz. nalog uprave sodišča. Vloga Enote je nadalje
podrobneje opredeljena v Pravilih 17 do 19 RPE ICC.
Tajništvo je pristojno141, da obvešča žrtve in njihove pravne zastopnike, da jim pomaga pri
zagotavljanju pravnega nasveta in zastopanju, zagotavlja pomoč sodelovanja v skladu z
Rimskim statutom in RPE ICC. Za zagotavljanje sodelovanja žrtev spolnega nasilja v
vseh stopnjah oz. fazah postopka Tajništvo sprejema ukrepe in pri tem upošteva spol.
Nekatere naloge je dejansko prevzela Pisarna javnega zastopnika za žrtve142. Tajništvo
je odgovorno tudi za zagotovitev pomoči pričam, ko so klicane pred ICC, pri tem morajo
zagotoviti ustrezne ukrepe, upoštevajoč tudi spol, priče morajo informirati o njihovih
pravicah in obveznostih, zagotavljati pomoč pri zdravstvenih oz. ostalih obravnavah ter
zagotavljati zaščito prič.
Naloga Tajništva oz. Enote je tudi t. i. “spoznavanje priče143” oz. preverjanje priče, saj se
priče obravnavajo kot priče sodišča in ne priče za posamezno stranko v postopku 144 .
Enota je odgovorna tudi za zagotovitev usposabljanja s področja travme, spolnega nasilja
in zaupnosti za vse stranke v postopku in ICC145. Iz sodne prakse je razvidno, da je ukrep
spoznavanja priče ne samo dovoljen, pač pa tudi obvezen na podlagi določb Rimskega
statuta in RPE ICC ter da je Tajništvo oz. Enota odgovorna za zagotovitev navedenega
ukrepa146.
Znotraj Enote je organiziran poseben Oddelek za sodelovanje žrtev in povrnitev škode (v
nadaljevanju Oddelek). Naloga Oddelka je nuditi pomoč žrtvam pri sodelovanju v
postopku in vložitvi vloge za povrnitev povzročene škode. Navedeno se izvaja skladno s
Pravilom 16 RPE ICC. Oddelek nudi pomoč žrtvam pri zagotovitvi pravnega svetovanja in
organizaciji pravnega zastopanja, nudi pomoč in informacije, da lahko izvajajo svoje
poslanstvo 147 ; pomaga žrtvam v vseh fazah postopka 148 in zagotovi ukrepe, za
zagotovitev sodelovanja žrtve spolnega nasilja v vseh fazah postopka149.

141 Pravilo 16, prvi odstavek RPE ICC.
142 Commentary of Rules of procedure and evidence, Rule 16.
143 »Witness familiarization” ali “witness proofing”.
144 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, Decision on the Practices of Witness Familiarisation and Witness Proofing, Case
No ICC-01/04-01/06-679, 8 November 2006, paras. 23 in 24.
145 Pravilo 17 RPE ICC.
146 Primer ICC, Prosecutor v. Dyilo, Decision on the Practices of Witness Familiarisation and Witness Proofing, 8
November 2006, paras. 7, 23 and 24.
147 Pravilo 16, prvi odstavek.b RPE ICC.
148 Prav tam, odstavek c., RPE ICC, v povezavi s Pravili 89 in 91 RPE ICC.
149 Prav tam, odstavek d., RPE ICC.
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Naloge Enote so:
- zagotavljanje varnosti150,
Enota mora zagotavljati varnost in zaščito žrtvam in pričam ter ostalim osebam, ki so v
nevarnosti, zaradi podajanja izjav pred ICC. O vsakem ogrožanju varnosti prič ali žrtve, ki
so privolile v pričanje, mora obvestiti Tožilca in ICC. Pravica do zaščite se razteza tudi na
vse osebe, ki so ogrožene zaradi sodelovanje z ICC, vključno z njihovimi družinskim člani.
-

pomoč žrtvam pri organiziranju pravnega zastopanja,

Na podlagi Pravila 90, prvega odstavka, RPE ICC, si lahko žrtev prosto izbere svojega
pravnega zastopnika, vendar pa kot že omenjeno, ta pravica ni absolutna. Tajništvo nudi
pomoč pri organizaciji pravnega zastopanja pred ICC ter nudi vso potrebno pomoč oz.
podporo za delo.
-

zagotovitev psihološke in medicinske pomoči.

Osnovne postavke te pravice definira že šesti odstavek 43. člena Rimskega statuta.
Zaradi zavedanja, da pričanje pred sodiščem pomeni dodatno travmo in pritisk za žrtve,
Enota zaposluje 151 tudi specialiste iz navedenega področja, še posebej specialiste za
otroke in žrtve spolnega nasilja. Pravilo 17 RPE ICC152 določa dolžnosti Enote tako za
žrtve kot priče oz. druge osebe, ki bi lahko bili ogroženi zaradi sodelovanja pred ICC. Te
dolžnosti so:
- zagotavljanje ustrezne zaščitnih in varnostnih ukrepov ter določitev dolgo in
kratkotrajnega načrta za njihovo varnost,
- priporočitev sprejetja zaščitnih ukrepov organom ICC ter svetovanje državam
članicam v zvezi s temi ukrepi,
- nudenje pomoči pri zdravstveni, psihološki in drugi pomoči,
- zagotavljanje usposabljanja iz področja travme, spolnega nasilja, varnosti in
varovanja tajnosti podatkov,
- priporočilo, na podlagi posvetovanja s Tožilstvom, za izvajanje pravil delovanja
in obnašanja, s poudarkom na varnosti in varnosti podatkov za preiskovalce in
obrambo ter medvladne in nevladne organizacije, ki delujejo na zahtevo ICC,
- sodelovanje z državo članico, kjer je treba, za izvedbo ukrepov v skladu s Pravili
RPE ICC.
Če pa sodelujejo priče (te so lahko tudi žrtve), jim Enota na podlagi prej citiranega
Pravila RPE ICC153:
- svetuje, kje pridobiti pravni nasvet za zaščito njihovih pravic, še posebej v
povezavi s pričanjem,
- nudi pomoč, če so vabljeni na pričanje pred ICC in
- določi zaščitne ukrepe za žrtve spolnega nasilja, v vseh fazah postopka.
Zagotavljanju zaščite žrtve in prič v fazi sojenja je namenjeno v pravni teoriji kar nekaj
pozornosti, saj je sojenje za žrtve, ki so bile izpostavljene travmam, še posebej naporno in
težko, po drugi strani pa je treba pri zagotavljanju zaščite upoštevati tudi vse procesne
pravice obdolženca v postopku. Zaradi tega jim je treba zagotoviti pravico do udeležbe z
150 Victim's Guide to the International Criminal Court, str. 70.
151 Pravilo 19 RPE ICC opredeljuje področja za specialiste.
152 Točka 2.a. i-vi.
153 Pravilo 17, 2.b, i-iii.
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zaščito, še posebej za žrtve spolnega nasilja, da se ne izpostavljajo še dodatnim travmam
in stresom154.
Za zaščito takšnih žrtev 155 se lahko uporabi npr. ukrep zaslišanja »in camera«, saj
navzkrižno zasliševanje ni obvezno, da bi bila izjava dopustna v postopku. Drugi ukrep je
tudi neprisotnost žrtve na samem sojenju v sodni dvorani, lahko pa le te sledijo sojenju
preko prenosa po televiziji. Prav tako je lahko na samem zaslišanju ob žrtvi prisotna
oseba, ki ji zaupajo kot npr. zastopnik-svetovalec, pravni zastopnik, psiholog ali družinski
član.
Na podlagi Pravila 88 RPE ICC156 se senat, po posvetovanju z Enoto, odloči o uporabi
posebni ukrepov v zvezi z npr. zagotovitvijo pričanja oz. podajanja izjave travmatizirane
priče, otroka, starejše osebe idr., če tako zahteva Tožilec, obramba ali priče oz. žrtev ali
njen pravni zastopnik. Kot ukrep se lahko odredi, da se uporabi na sojenju predhodno
posneta izpoved priče ali prepis zaslišanja oz. drugega dokumenta. Navedeno je mogoče
le pod pogojem, da sta imela tako Tožilec kot Obramba možnost postavitve vprašanj priči
med snemanjem zaslišanja, če priča ni prisotna na sojenju, če pa je priča prisotna in
Tožilec in Obramba nista imela možnosti postavljati vprašanj med zaslišanjem, ji lahko
postavita vprašanja na sojenju157.
Senat mora biti pozoren pri zaslišanju priče/žrtve158 na način postavljanja vprašanj, da bi
preprečili kakršno koli nadlegovanje ali ustrahovanje, še posebno pozornost pa mora
nameniti žrtvam spolnega napada, da se ji zagotovi pravica do zasebnosti.
Kot zaščitni ukrep se lahko uporabi tudi anonimno pričanje. Zagotovitev anonimnosti je
določena v Pravilu 87 RPE ICC. Anonimno pričanje lahko povzroči konfikt med dvema
temeljnima pravicama, tj. pravico do zaščite žrtve ali priče in pravico do poštenega
sojenja, saj mora biti obdolženec seznanjen z dokazi, na katerih temelji obtožba, da se
lahko učinkovito brani.
Med zaščitne ukrepe spada tudi dovolitev zaslišanja preko video linka ali posneto
zaslišanje, pod pogoji Pravila 68 RPE ICC, kar smo že omenili. Pred odreditvijo zaščitnih
ukrepov bi načeloma moral senat pridobiti tudi soglasje osebe, za katero se zaščitni
ukrepi odrejajo. Če je vložena zahteva za odobritev zaščitnih ukrepov s strani priče, žrtve
ali njunega pravnega zastopnika, se le-ta predloži v mnenje tudi Tožilcu in Obrambi159.
Prav tako imajo pravico do podaje mnenja na predlagane ukrepe tisti, ki niso vlagatelji
predloga npr. priča ali žrtev ter pravni zastopnik in Obramba, če ukrepe predlaga Tožilec.
Pred odreditvijo ukrepov lahko senat izvede zaslišanje “in camera”, na podlagi katerega
zaključi, kakšni ukrepi se naj odredijo160. V okviru tega lahko odredi ukrepe za preprečitev
objave informacij javnosti ali tisku in tiskovnim agencijam, o lokaciji žrtve, priče ali druge
osebe, ki je ogrožena zaradi zaslišanja priče. Kot podatek se lahko zaščiti ime priče, žrtve
ali druge osebe oz. podatek, ki bi lahko razkril identiteto. Takšen podatek se izbriše iz

154 Victim's Guide to the International Criminal Court, str. 72.
155 Pravilo 88, drugi odstavek RPE ICC.
156 Prvi odstavek.
157 Pravilo 68 RPE ICC.
158 Pravilo 88, peti odstavek RPE ICC.
159 Pravilo 87, drugi odstavek RPE ICC.
160 Prav tam, tretji odstavek.
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javnih zapisov senata161. Odredi se lahko prepoved posredovanja podatkov tretji osebi162
ali pa da se izjave oz. pričanja posnamejo preko elektronskih ali drugih sredstev, vključno
z onemogočanjem ali spremembo slike ali glasu, uporabo avdio-vizualne tehnologije, kot
npr. video konference ali zaprtega prenosa slike163. Za zaslišanje priče, žrtve ali druge
osebe, ki je ogrožena zaradi pričanja, se lahko uporabi tudi psevdonim164. Prav tako pa
lahko senat izvede del postopkov “in camera” 165 . V praksi se anonimno pričanje
največkrat uporabi v primerih, ko so priče ali žrtve otroci ali žrtve spolnega nasilja166. Pri
odobritvi in določitvi zaščitnih ukrepov pa mora senat upoštevati tudi pravico obdolženega
do pravičnega sojenja in pravico do njegove obrambe.
Zaščita žrtev pa se ne konča po sojenju oz. izdaji sodb, ampak je treba zagotoviti varnost
žrtev tudi po sojenju. Varnostni ukrepi se zaradi navedenega delijo na kratkoročne in
dolgoročne. Tajništvo je odgovorno, da se dogovori o relokacijskih dogovorih, ki so lahko
tudi zaupni, za osebe, ki so neposredno ali posredno ogrožene zaradi pričanja oz.
podajanja izjav pred ICC167.
ICC lahko kaznuje obdolženca ali drugo osebo, če bi ta poskušala vplivati na pričo s
podkupovanjem, če bi ovirala navzočnost ali motila pričo oz. njeno pričanje ali če se hoče
maščevati priči, ker je pričala idr.168. Prav tako pa lahko kaznuje pričo, ki je lažno pričala,
če je bila pod zavezo iz prvega odstavka 69. člena Rimskega statuta ali če je žrtev/priča
predložila dokaze, za katere je vedela, da so lažni ali ponarejeni169.
3.2.3 Pravica do povrnitve škode v ICC

Pravica povrnitve škode žrtvam je urejena v 75. členu Rimskega statuta. Pravica do
povrnitve škode je ključna značilnost Rimskega statuta, od katere je deloma odvisen tudi
uspeh sodišča170.
Razlog za navedeni predlog in kasneje sprejeto odločitev o vrstah povrnitve škode je v
izkušnjah z neustreznim ravnanjem z žrtvami v ICTR. Obsojencem ICTR je bilo na podlagi
mednarodnih standardov zagotovljena varnost, ustrezni pogoji za odsluženje kazni in v
okviru tega tudi ustrezna medicinska pomoč v primeru obolelosti. Na drugi strani pa zaradi
pomanjkanja določb o reparaciji žrtev, navedeno ni bilo zagotovljeno žrtvam tj. posiljenim
ženskam, ki so bile okužene z virusom HIV s strani obsojencev. Pomanjkanje določb o
povračilu škode žrtvam je povzročilo veliko nesorazmerij znotraj sodnega procesa171.

161 Prav tam, točka a, glej tudi Primer ICC Abu Garda, Public Redacted Version of »Decision on the Prosecutor's
application for protective measure, dated 22 September 2009, p.4, odločitev predobravnavnega senata.
162 Prav tam, točka b.
163 Prav tam, točka c.
164 Prav tam, točka d.
165 Prav tam, točka e.
166 Victim's Guide to the International Criminal Court, str. 73.
167 Pravilo 16, četrti odstavek RPE ICC.
168 70. člen Rimskega statuta.
169 Prav tam, prvi odstavek.
170 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, ICC PT.Ch., Corrigendum of Decision on the Prosecutor’s Application for a
Warrant of Arrest, Article 58, ICC-01/04-01/06-1, 10 February 2006, para. 150.
171 Victim's Guide to the International Criminal Court, str. 76.
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Zaradi izkušenj iz ICTR o številu žrtev, na drugi strani pa zaradi nesorazmerja med
pravicami obsojenca in žrtve, so pisci Rimskega statuta sprejeli odločitev, da zapišejo
pravico do povračila škode, pri tem pa omejijo obseg in višino odškodnine172.
Senat ICC tako na podlagi prej navedenega člena Rimskega statuta določi načela za
povrnitev škode žrtvam ter oblike povrnitve škode žrtvam.
Primerjalno gledano pravica do povrnitve škode ni urejena v ICTY, razen povrnitev
premoženja pravnemu lastniku, o čemer je govora v naslednjem poglavju. Ko so
Slobodanu Miloševiću leta 1999 zamrznili sredstva na transakcijskem računu v Švici ter
zasegli premoženje zaradi določb Statuta ICTY, nobena žrtev ni bila upravičena do
povrnitve škode iz tega premoženja173.
ICC tako bistveno odstopa od ureditve v ICTR in ICTY. Sodišče ima pristojnost, da določi
obseg in višino škode, izgube in poškodbe, pozvročene žrtvam in navede načela, po
katerih ravna. Podrobneje je pravica do povrnitev škode opredeljena v RPE ICC.
a.1 Načela, na podlagi katerih se določi povrnitev škode
V zvezi z določitvijo načel, po katerih naj bi senati odločali, je bilo v ICC veliko diskusije.
Vprašanje je ali je treba vnaprej opredeliti splošna načela ali ne. Sodniki so na postavljeno
vprašanje odgovorili negativno 174 . Senati so se opredelili, da se načela v zvezi s
povrnitvijo škode določajo za vsak primer posebej175. Sprejeta je bila tudi odločitev, da
morajo načela izražati pomembne okoliščine primera, vendar pa morajo biti ločena od
odredbe za povrnitev škode. Navedeno pomeni, da senat sprejme načela posebej.
Poudarili so, da morajo biti načela splošna, vendar morajo biti v njih odražene okoliščine
primera, po drugi strani pa tudi takšna, da jih lahko senat v okviru izdelave odredbe
uporabi, spremeni, dopolni ali razširi176.
Senat je tudi sprejel odločitev, da se upošteva določba v zvezi z načeli po prvem odstavku
75. člena Rimskega statuta ne glede na to ali gre za individualno ali kolektivno določitev
odškodnine in ali je zahtevek podan preko Sklada za žrtve ali neposredno na senat177.
Senat je v primeru Lubanga sprejel kar nekaj splošnih načel, kot primarno je poudaril
splošna cilja povrnitve škode, tj. popraviti povzročeno škodo in zagotoviti odgovornost178,
z navedenim se je strinjal tudi pritožbeni senat. Za doseganje navedenih ciljev se lahko v
pomoč in za usmeritve uporabljajo mednarodni »soft law« inštrumenti kot npr.: načela in
deklaracije, poročila o človekovih pravicah 179 , sodna praksa regionalnih sodišč za
človekove pravice ter drugi nacionalni in mednarodni mehanizmi180.
172 Prav tam.
173 Victim's Guide to Internationa Criminal Court, str. 76.
174 Report of the Court on principles relating to victims’ reparations, ICC-ASP12/39 of 8 October 2013, paras 3 and 17‒18.
175 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, ICC T.Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 181 in Lubanga, ICC A.
Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, para. 55.
176 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, paras. 3 in 55.
177 Prav tam, povzeto po paras. paras. 52-53.
178 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, ICC T.Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 179 in Lubanga, ICC A.
Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, Annex A, para. 2.
179 Povzeto po Theo van Boven, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of
Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, United
Nations Audiovisual Library of International Law, http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_60-147/ga_60-147_e.pdf in Redress,
Implementing Victims' Rights, A Handbook on the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and
Reparation.
180 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, paras. 185‒186.
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Senat je prav tako v primeru Lubanga poudaril, da morajo žrtve prejeti primerno, ustrezno
in takojšno povračilo škode181. Odškodnina mora biti sorazmerna škodi, poškodbam in
izgubi, ki je povzročena žrtvi182.
Odgovornost za povračilo škode nosi obsojenec, zato mora biti vsaka odločitev senata za
povračilo škode izdana zoper obsojenca183. Obsojenčeva odgovornost za povračilo škode
mora biti sorazmerna škodi, ki jo je povzročil, vključujoč njegovo sodelovanje pri izvedbi
oz. storitvi kaznivih dejanj, za katere je bil spoznan kriv, upoštevati pa je treba tudi
specifične okoliščine posameznega primera184.
V zvezi z dostojanstvom, prepovedjo diskriminacije in stigmatizacije je senat odločil, da se
morajo vse žrtve, ko gre za povračilo škode, obravnavati pravično in enako, ne glede na
to ali so sodelovale v postopku pred ICC ali ne. Za neprimerno povračilo škode se šteje
povračilo le sodelujočim žrtvam kot manjši skupini žrtev primera185.
Poudariti je treba, da Pravilo 85 RPE ICC omogoča žrtvam pravico do informacij in
pomoči s strani ICC, pri tem mora ICC upoštevati potrebe žrtev, še posebej otrok,
starejših, oseb z omejitvami in žrtev spolnega nasilja186.
V fazi odločanja o povrnitvi škode mora senat obravnavati žrtve dostojanstveno, humano
ter upoštevati človekove pravice. Senat mora zagotoviti tudi ustrezne ukrepe za varnost,
psihično, fizično dobro počutje in zagotavljanje zasebnosti žrtvam ter uporabiti načelo
nediskriminacije, kot to določa tretji odstavek 21. člena Rimskega statuta187.
Obravnavni senat je upoštevajoč teorije o transformativni pravičnosti ugotovil, da mora pri
odločitvi o povrnitvi škode obravnavati vse temeljne krivice. Vrsta povračila škode mora
preprečiti nadaljevanje diskriminatornih praks ali strukture, ki je obstajala pred storitvijo
zločinov, preprečiti se mora tudi nadaljnja stigmatizacija žrtev in preprečiti diskriminacija s
strani družin žrtve in skupnosti188.
Namen povračila škode je tudi zagotoviti oz. doseči spravo med žrtvami, družino in
skupnostjo189.
Obravnavni senat sledi tudi konceptu pravičnosti med spoloma, ki določa, da se ustrezen
pristop med spoloma upošteva pri oblikovanju načel ter da je zagotovitev enakosti spolov
v vseh vidikih povračila škode pomemben cilj ICC190. Povračilo škode se mora upoštevati
tudi načelo nediskriminacije in enakosti spolov191.

181 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, Annex A, para. 44.
182 Prav tam, para. 45.
183 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, paras. 64-76 in Annex A, para. 20.
184 Prav tam, paras. 6 in118 ter Annex A, para. 21.
185 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 187.
186 Prav tam, paras. 188‒189.
187 Prav tam, paras. 190‒191.
188 Prav tam, paras. 192 in 227.
189 Prav tam, paras. 193 in 244.
190 Prav tam, para. 202.
191 Prav tam, paras. 218 in 243.
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Obravnavni senat je še nadaljeval s pristopom pri določitvi povračila škode in odločil, da
se mora pri sprejemanju odločitve o škodi upoštevati tudi, če je žrtev, žrtev spolnega
nasila ali nasilja, ki temelji na spolu192. Seveda pa mora biti obsojenec obsojen za storitev
kaznivega dejanja spolnega nasilja oz. nasilja, ki temelji na spolu, drugače se te
okoliščine ne morejo uporabiti pri presoji oz. določitvi povračila škode193.
Če je žrtev otrok, mora senat pri določitvi povračila škode upoštevati načelo najboljšega
interesa otroka, ki izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah in drugih mednarodnih
inštrumentov in v okviru tega njegovo starost ob storitvi kaznivega dejanja in njegove
potrebe194.
Povračilo škode bi moralo, kjer je to seveda mogoče, odražati prakso lokalne kulture in
običajev, razen če so ti diskriminatorni, izključujoči ali žrtvi zanikajo enak dostop do
njihovih pravic195.
a.2 Komu pripada povračilo škode
Rimski statut v prvem in drugem odstavku 75. člena določa, da se povrne škoda žrtvam
ali zanje. Pravilo 85 RPE ICC določa povračilo škode, vendar je senat kljub temu ocenil,
da je za implementacijo te določbe potrebno dodatno pojasnilo. Skladno z omenjenim
pravilom se lahko povrne škoda neposrednim ali posrednim žrtvam ter vsakemu, ki je
nameraval preprečiti enega ali več kaznivih dejanj ali tistim, katerim je bila povzročena
osebna škoda kot posledica kaznivih dejanj 196. Povrnitev škode pa lahko zahteva tudi
pravna oseba197.
Posredna žrtev mora imeti bližnji osebni odnos z neposredno žrtvijo, pri tem pa se
upošteva tudi razmerje med veljavno družbeno in družunsko strukturo 198 . Izjemo
predstavlja samo posredna žrtev, tj. žrtev, ki je bila oškodovana, ker je pomagala ali
intervenirala v imenu neposredne žrtve 199 . Posredna žrtev mora, kot rezultat njenega
odnosa z neposredno žrtvijo, dokazati izgubo, poškodbo ali oškodovanje. Škoda nastala
posrednim žrtvam mora izvirati iz škode, ki je nastala neposrednim žrtvam, kot posledica
kaznivih dejanj iz obtožnice200.
Iz sodne prakse izhaja tudi pojasnilo koncepta družine. ICC pri določanju, kdo je družinski
član, izhaja iz družbenih in družinskih struktur ter upošteva kulturne variacije in širše

192 Prav tam, paras. 207 do 209.
193 Povzeto po: Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, paras. 196 do 198.
194 Prav tam, Annex A, paras. 23 in 24.
195 Prav tam, Annex A, para. 47.
196 Primer ICC, Lubanga, ICC T.Ch., Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, ICC01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 194.
197 Glej poglavje te naloge – pojem žrtve.
198 Prav tam, para. 195 in tudi Lubanga, ICC A. Ch., Judgment on the appeals of the Prosecutor and the Defence against
Trial Chamber I’s Decision on Victims’ Participation of 18 January 2008, ICC-01/04-01/06-1432, 11 July 2008, para. 32.
199 Prav tam para. 196; in tudi Lubanga, ICC T.Ch., Redacted version of “Decision on ‘indirect victims’”, ICC-01/04-01/061813, 8 April 2009, para. 51.
200 Primer ICC, Lubanga, ICC T.Ch., Redacted version of “Decision on ‘indirect victims’”, ICC-01/04-01/06-1813, 8 April
2009, para. 49.
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sprejeto domnevo, da posameznika nasledi njegov ali njen zakonski partner/-ica ter
otroci201.
Prednost pri povrnitvi škode lahko imajo posebej ranljive žrtve ali žrtve, ki potrebujejo
nujno pomoč202. Npr. žrtve spolnega nasilja ali nasilja, ki temelji na spolu ter posamezniki,
ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč (plastična operacija ali zdravljenje HIV) in hudo
travmatizirani otroci. Obravnavni senat lahko sprejme tudi ukrepe, s katerimi bo
zagotavljal enak, učinkovit in varni dostop do povračila škode posebej ranljivim žrtvam.
V primeru Lubanga je senat zavzel stališče, da lahko pridobijo povračilo škode tudi tiste
žrtve, ki niso zahtevale odškodnine v postopku203. Nadalje se je postavil tudi na stališče,
da je kolektivni pristop povračilu škode tisti, ki doseže še neidentificirane priče in je zato
bolj ustrezen 204. Ta širši pristop je potrdil tudi pritožbeni senat 205, ki je poudaril, da je
postopek za uveljavljanje povrnitve škode ločen postopek ter da Pravilo 94 RPE ICC ne
zahteva sodelovanja žrtve v kazenskem postopku (upoštevajoč Pravilo 89 RPE ICC). Ne
glede na navedeno, pa je pritožbeni senat zavrnil vključitev neznanih posameznikov v
pritožbeni postopek, saj je nemogoče razbrati, kdo je dejansko spadal v ranljivo
skupino206, poleg tega pa bi lahko sodelovanje neznanih posameznikov tudi podaljšalo
odločanje v pritožbenem postopku.
Povračilo škode kot kolektivno obliko se lahko prisodi tudi skupnosti, ki predstavlja
skupino žrtev 207 . Navedeno velja le za pripadnike skupnosti, ki izpolnjujejo zahtevane
kriterije za upravičenost; obravnavni senat pa mora določiti merila za to razlikovanje oz.
kriterije208.
a.3 Vrste povračil škode
Na podlagi 75. člena Rimskega statuta poznamo naslednje vrste povrnitve škode žrtvam:
- vrnitev v prejšnje stanje,
- nadomestilo in
- rehabilitacijo.
Obravnavni senat je v primeru Lubanga209 sprejel odločitev, da vrste povrnitve škode v
prej navedenem členu niso taksativno naštete, temveč so naštete le primeroma. Tako
lahko senat sam odloči o obliki povračila škode, ki bi bila simbolična, preventivna ali
transformativna210. Druge oblike povračila škode so lahko tudi v obliki kampanje, izdaje
potrdila o škodi, ozaveščanje in izvajanje promocijskih programov ter izobraževalni
201 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, Annex A, para. 7.
202 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 200, and ICC A. Ch., ICC-01/04-01/063129, 3 March 2015, Annex A, para. 19.
203 Primer ICC, Lubanga, ICC T.Ch., Scheduling order concerning timetable for sentencing and reparations, ICC-01/0401/06-2844, 14 March 2012, para. 8.
204 Primer ICC, Lubanga, ICC T.Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 219.
205 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, ICC A.Ch., Decision on the admissibility of the appeals against Trial Chamber I’s
“Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations” and directions on the further conduct of
proceedings, ICC-01/04-01/06-2953, 14 December 2012, paras. 69‒72.
206 Prav tam, para. 72.
207 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, paras. 211‒212.
208 Prav tam, para. 214 in Annex A, para. 54.
209 Commantary of the Rome statute, Article 75.
210 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 222.
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ukrepi 211 . Sprejmejo se lahko tudi ukrepi za zmanjšanje sramu žrtve in preprečitev
nadaljnje viktimizacije. Senat je poudaril, da je lahko prostovoljno opravičilo s strani
obsojenca posamičnim žrtvam ali skupini žrtve tudi velik prispevek v smislu povračila
povzročene škode212.
Pritožbeni senat je poudaril, da mora obravnavni senat pri odločitvi o vrsti povračila škode
upoštevati najbolj ustrezno obliko reparacij ter da je to povezano tudi z identifikacijo
škode, ki je bila povzročena neposrednim in posrednim žrtvam primera213.
Individualna ali kolektivna povrnitev škode se ne izključujeta, lahko se celo dodelita
sočasno214. Obravnavni senat lahko, ko določi oblike povračila škode, prenese pristojnost
določitve konkretne nagrade povračila škode na skrbniški sklad 215 .
Povrnitev v prejšnje stanje je usmerjeno k obnovi življenja žrtve in naj bi kolikor je le
mogoče obnovila okoliščine žrtve, še preden je bilo storjeno kaznivo dejanje216.
Nadomestilo se lahko uporabi, ko je ekonomska (gospodarska) škoda dovolj merljiva, če
bi bila dodelitev te vrste povračila škode primerna in sorazmerna in če obstajajo
razpoložljiva sredstva 217 . Nadomestilo zahteva široko uporabo, da vključi vse oblike
škode, izgube in poškodbe, vključno s telesno škodo, moralno in nepremoženjsko škodo,
ki nastane zaradi telesnega, duševnega in čustvenega trpljenja, materialno škodo,
izgubljene priložnosti (zaposlitev, izobraževanje, idr.), stroške pravnih ali drugih ustreznih
strokovnjakov, zdravstvenih storitev ter psihološko in socialno pomoč218.
Rehabilitacija vključuje tudi zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstveno oskrbo,
psihološko, psihiatrično in socialno pomoč kot podporo tistim, ki trpijo zaradi žalovanja in
travm in vse potrebne pravne in socialne storitve 219. Rehabilitacija lahko vključuje tudi
ukrepe, ki so usmerjeni k olajševanju ponovne vključitve v družbo npr. izobraževanje,
poklicno usposabljanje in zagotavljanje trajnostnih delovnih priložnosti220.
Senat mora pri določitvi nadomestila in rehabilitacije upoštevati tudi spol žrtev221.
Obravnavni senat je v primeru Lubanga222 zapisal, da sta tudi obsodba in izrek kazni obliki
povračila škode žrtvam, saj je verjetno, da bo navedeno imelo vpliv na žrtve, njihove
družine in skupnosti. Pri tem se je obravnavni senat skliceval na odločitve Med-

211 Prav tam, para. 239.
212 Prav tam, paras. 240–241.
213 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, paras. 200 in 202‒203, in Annex A, paras. 34
in 67.
214 Prav tam, Annex A, para. 33.
215 Prav tam, paras. 200‒201.
216 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04- 01/06-2904, 7 August 2012, paras. 223-224, and ICC A. Ch., ICC-01/0401/06-3129, 3 March 2015, Annex A, paras. 35 in 67.
217 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, Annex A, para. 37.
218 Prav tam, paras. 39‒40.
219 Prav tam, para. 42.
220 Prav tam, para. 67.
221 Povzeto po: prav tam, paras. 38, 41 in 67.
222 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04- 01/06-2904, 7 August 2012, para. 237.

28

Ameriškega sodišča za človekove pravice (IACHR). Navedeno stališče je bilo
kritizirano223, vendar je pritožbeni senat vseeno potrdil odločitev obravnavnega senata224.
a.4 Kdo lahko vloži zahtevo za povrnitev škode?
ICC lahko odloči o povrnitvi škode žrtvam na podlagi zahteve žrtev ali v izjemnih
okoliščinah na lastno pobudo (prvi odstavek 75. člena Rimskega statuta). Za izjemne
okoliščine se priznavajo npr.: praktični razlogi kot nemožnosti dostopa do sodišča ali slabo
finančno stanje in nemožnost plačila pravnega zastopanja225.
Obravnavni senat je v primeru Lubanga226 odločil, da so reparacije prostovoljne in da je
treba pred kakršno koli nagrado pridobiti privolitev prejemnika. Navedeno je potrdil tudi
pritožbeni senat227. Posledično mora pridobiti soglasje s strani žrtve za dodelitev reparacij
tudi sam ICC, če odloči o povrnitvi škode na lastno pobudo228.
a.5 Določitev obsega in višine škode, izgube in poškodbe
ICC je povzročil zmedo v razumevanju določb o povrnitvi škode, saj je dikcija prvega
odstavka 75. člena Rimskega statuta v angleškem jeziku drugačna od dikcije Pravila 85.a
RPE ICC. Poleg tega pa nobeden dokument ne pojasnjuje, kaj škoda dejansko je, zato je
vsebino zapolnila sodna praksa.
Rimski statut določa, da sodišče določi obseg in višino škode, izgube in poškodbe
(damage, loss and injury), medtem ko Pravilo 85.a RPE ICC določa škodo (harm). Senati
so se strinjali, da gre v vseh navedenih primerih za sinonime 229 , zato senati v
obrazložitvah občasno povzamejo tudi vse štiri pojme230.
Senati se niso opredelili do vprašanja ali ima škoda nadomestljivo naravo, je pa pritožbeni
senat že odločil, da so nekatere oblike povzročene škode v finančnem smislu nedoločljive
(po višini)231. Zato mora biti v odločbi za povrnitev škode škoda jasno definirana, prav tako
njena oblika232.
Neposrednim žrtvam lahko nastane škoda (harm) v obliki233:
- fižične poškodbe ali travme,
- psihološke travme in povzročitev psihološke motnje (npr. samomorilske težnje),
- prekinitev in nenadaljevanje šolanja,
- ločitev od družine,
- izpostavljenost nasilju in strahu,
- težave z druženjem v okviru svojih družin in skupnosti,
223 Hoyle in Ullrich, str. 698.
224 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, Annex A, para. 43.
225 Victim's Guide to the International Criminal Court, str.79.
226 Primer ICC, Lubanga, ICC T.Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 204.
227 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, paras. 159‒160.
228 Pravilo 95 RPE ICC.
229 Primer ICC, Lubanga, ICC A.Ch., Judgment of the Appeals of the Prosecutor and the Defence against Trial Chamber
I’s Decision on Victims’ Participation’, ICC-01/04-01/06-1432, 11 July 2008, para. 31.
230 Primer ICC, Lubanga, ICC T.Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 243.
231 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, Annex A, para. 40 in povzeto po McCarthy
str. 100‒101.
232 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, paras. 181 in 184.
233 Prav tam, para. 191 in Annex A, para. 58.
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težave pri nadzorovanju agresivnih impulzov in
nerazvoj civilno življenjskih sprestnosti, ki izhajajo iz slabšega položaja žrtve
(npr. zaposlitev).

Posrednim žrtvam pa lahko nastane naslednja škoda (harm):
- psihično trpljenje kot posledica nenadne izgube družinskega člana,
- pomanjkanje materialnih dobrin, ki spremlja izgubo prispevkov družinskih članov,
- izguba, poškodba ali škoda, ki je nastala kot posledica posega osebe, ki je
poskušala preprečiti nadaljnjo oškodovanje otroka zaradi kaznivega dejanja in
- psihološke in/ali materialnih trpljenje družin in skupnosti, kot posledica
agresivnosti nekdanjih otrok vojakov.
a.6 Vzročna zveza
Obravnavni senat je v primeru Lubanga odločil, da mora obstajati vzročna zveza med
kaznivim dejanjem in škodo, izgubo in poškodbo, kar predstavlja tudi podlago za
reparacijski zahtevek234.
Standard vzročnosti oz. vzročne zveze mora upoštevati in uravnotežiti različne interese in
pravice žrtev in obsojenca235. Kljub temu pa je povezava med škodo in kaznivimi dejanji,
za katere je bil obdolženec obsojen, razvidna iz »ampak/za« odnosa med kaznivim
dejanjem in škodo236. Uporablja se lahko ohlapnejši standard »približne vzročnosti« in ne
standard »obstoj neposredne škode in takojšni učinki kaznivih dejanj« 237 . Pritožbeni
senat je poudaril, da je treba pri oceni obstoja vzročnosti med nastalo škodo in kaznivim
dejanjem upoštevati tudi posebne okoliščine primera238. Potrdil je odločitev obravnavnega
senata in uporabo standarda »približne vzročnosti« in odnos »ampak/za«.
a.7 Odreditev škode s posredovanjem skrbniškega sklada
Na podlagi drugega odstavka 75. člena Rimskega statuta lahko senat odredi povrnitev
škode s pomočjo skrbniškega sklada. Odločba o določitvi povračila škode se lahko izda
šele po obsodbi. Navedeno izhaja iz določbe tretjega odstavka 76. člena Rimskega
statuta.
Pritožbeni senat je v primeru Lubanga 239 odločil, da mora odločba vsebovati vsaj pet
minimalnih osnovnih elementov:
- izdana mora biti zoper obsojenca,
- vzpostaviti in obvestiti mora obsojenca o njegovi odgovornosti v zvezi z
reparacijami, dodeljenimi v odločbi,
- določiti in navesti mora razloge za vrsto reparacij, ki je odrejena ter določiti način
izvedbe tj. kolektivno, individualno ali oboje, kot to določa prvi odstavek 97. in
98. Pravila RPE ICC,
- opredeliti mora škodo, ki je bila povzročena neposrednim in posrednim žrtvam,
in je rezultat kaznivih dejanj, zaradi katerih je bila oseba obsojena, identificirati
mora tudi primerne oblike reparacij upoštevajoč specifike posameznega primera,

234 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04- 01/06-2904, 7 August 2012, para. 247.
235 Prav tam, para. 250.
236 Prav tam.
237 Prav tam, para. 249.
238 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, para. 80.
239 Prav tam, para. 1.
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identificirati mora žrtve, ki so upravičene do ugodnosti iz reparacij ali pa določiti
kriterije upravičenosti, ki temeljijo na povezavi med povzročeno škodo žrtvam ter
kaznivimi dejanji obsojenca.

a) Izdaja neposrednih odločb in nagrad s posredovanjem skrbniškega sklada
Obravnavni senat se je v primeru Lubango240 v veliki meri oprl na skrbniški sklad in
to tako, da mu je deligiral pravico odločati in dodeliti reparacije ter da pri izplačilu
reparacij uporabijo lastna sredstva. Senat ni preučil individualnih vlog žrtev, pač pa
je potrdil izvedbeni načrt, ki ga je predlagal skrbniški sklad241.
Pritožbeni senat je v svoji odločitvi izpostavil številna vprašanja v zvezi z
odgovornostjo obravnavnega senata v odnosu do skrbniškega sklada ter
različnosti v njunih mandatih. Osnovno načelo povrnitve škode, ne glede na to ali
je bila reparacija odrejena s strani skrbniškega sklada ali pa neposredno s strani
senata je, da mora biti odločba uperjena proti obsojencu242. Čeprav obravnavni
senat v svoji odločitvi ni izrecno odredil povrnitve škode posamezni žrtvi, je
pritožbeni senat odločil, da je treba šteti odločitev obravnavnega senata za
odločbo o reparacijah 243 . Odločilno za sprejeto odločitev je bilo dejstvo, da je
obravnavni senat v svoji odločitvi določil načela in postopke, ki se naj uporabljajo
ter določil skrbniški sklad za izvajanje implementacije njegove odločitve244.
Če obravnavni senat ugotovi, da je obsojenec odgovoren za povrnitev škode,
identificira škodo neposrednih in posrednih žrtev in določi merila za ocenjevanje
kot tudi opredeli najbolj ustrezne načine oz. oblike reparacij, pri tem pa upošteva
specifične okoliščine posameznega primera. Senat lahko šele potem deligira
skrbniškemu skladu pristojnost za ocenjevanje škode, ki jo je žrtev utrpela ter vrsto
in višino nagrade oz. reparacije245.
Lahko pride do situacije, da se ne bodo vse oblike odražale v dejanskih nagradah,
kar mora skrbniški sklad ustrezno obrazložiti 246 . Za določitev odgovornosti
obsojenca nezmožnost plačila s strani obsojenca ni relevantno dejstvo247.
b) Individualne ali kolektivne reparacije – vložitev vloge
Pravilo 97, prvi odstavek, RPE ICC določa, da se lahko škoda povrne na individualni in/ali
kolektivni bazi. Individualne ali kolektivne reparacije se med seboj ne izključujejo in se
lahko določijo hkrati248.

240 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012.
241 Prav tam, paras. 281‒283 in 289.
242 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, paras. 1 in 69‒76.
243 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-2953, 14 December 2012, para. 51.
244 Prav tam, paras. 51‒64.
245 Povzeto po: prav tam, paras. 101, 181‒184 in 200‒203.
246 Prav tam, para. 201 in Annex A, paras. 68‒70.
247 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-2953, 14 December 2012, paras. 102-115; primerjaj ICC T. Ch.,
ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, paras. 269‒271.
248 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 220, and ICC A. Ch., ICC-01/04-01/063129, 3 March 2015, Annex A, para. 33.
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Individualni zahtevki se morajo vložiti neposredno zoper obsojenca (Pravilo 98, prvi
odstavek RPE ICC). Izjemoma se lahko, pod določenimi pogoji na podlagi odločitve
senata, vložijo neposredno skrbniškemu skladu (Pravilo 98, drugi odstavek RPE ICC). Na
podlagi tretjega odstavka Pravila 98 RPE ICC se lahko kolektivni zahtevki zoper
obsojenca vložijo na skrbniški sklad. V primeru Lubanga je senat preferiral kolektivne
zahtevke, z namenom doseči še neidentificirane žrtve249. Če senat odloči, da bo odredil
samo kolektivne nagrade, potem mu ni treba odločati o posamičnih individualnih
zahtevkih, pač pa lahko kategorično zavrne vse individualne nagrade250.
Določitev kolektivnih nagrad je ustrezno, če gre za večje število žrtev, vendar je zahtevke
v postopku vložilo le manjše število žrtev251. Kritiki opozarjajo, da bi morale reparacije
podpreti tudi programe, ki bi bili samozadostni ter da bi bili koristni žrtvam daljše časovno
obdobje252, npr. povračilo škode v obliki pokojnine naj ne bi bilo plačano v enem znesku,
ampak preko določenega časovnega obdobja253.
a.7

Povabilo obsojenca, žrtve, drugih zainteresiranih oseb ali države pred izdajo
odločbe o povrnitvi škode

a) Postopek za povrnitev škode
Postopek za povrnitev škode je reguliran v 75. in tretjem odstavku 76. člena Rimskega
statuta ter v Pravilih 94, 95, 97 in 143 RPE ICC. Pomembna novost v primerjavi s
preostalimi mednarodnimi sodišči oz. tribunali je, da so lahko žrtve tudi stranke postopka
za povrnitev škode in ne samo udeleženke v sodnem postopku254.
Senat mora najprej, kot že omenjeno, določiti načela za povrnitev škode žrtvam ali
njihovim družinskim članom, kar se zaključi z izdajo odločbe o določitvi povrnitve škode ali
odločitvijo, da se povračilo škode ne dodeli. Drugi del postopka je implementacija
odločitve, upoštevajoč drugi odstavek 75. člena Rimskega statuta ter Pravila 98 RPE
ICC255.
Postopek povračila škode je ločen postopek in se strictu sensu ne šteje za del sojenja, kar
pomeni, da lahko postopek vodi tudi drugi senat in ne obravnavni senat256. Podobno velja
tudi za postopek pritožbe257.

249 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 219.
250 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, para. 152.
251 Prav tam, para. 153.
252 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 246, in ICC A. Ch., ICC-01/04-01/063129, 3 March 2015, Annex A, para. 48.
253 Commentary of the Rome statute, Article 75.
254 Zappalà, 2010, str. 157, and Friman, 2009, str. 496.
255 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-2953, 14 December 2012, paras. 54‒55.
256 Primer ICC, Prosecutor v. Katanga, ICC Pres., Decision on conclusion of term of office of Judges Bruno Cotte and
Fatoumata Dembele Diarra, ICC-01/04-01/07-3468-AnxI (2014/PRES/115), 16 April 2014 in primer ICC, Lubanga, ICC T.
Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, paras 260-262 ter Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015,
paras 167, 232‒236 and Annex A, paras. 75‒81.
257 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-2953, 14 December 2012, para. 67.
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b) Upoštevanje navedb in stališč
Pri določanju načel so obravnavni senati preučevali različne mednarodne in nacionalne
podlage, na katere bi se lahko sklicevali oz. iskali oporo pri svojih odločitvah. V primeru
Lubanga je obravnavni senat izdal pisne usmeritve skrbniškemu skladu, da mora vložiti
ponovno in skupno vlogo za povrnitev škode258. Petim organizacijam je bilo dopuščeno
tudi, da podajo pisna stališča v zvezi z reparacijami259. Obramba je trdila, da je navedeno
dopuščeno le na podlagi Pravila 103 RPE ICC, ko bi organizacije nastopile kot amicus
curiae, vendar pa je obravnavni senat odločil, da je postopek po tretjem odstavku 75.
člena Rimskega statuta ločen ter drugačen od postopka določenega v drugem in tretjem
odstavku Pravila 103 RPE ICC. Po tem postopku se zahteva, da senat upošteva
navedbe260. Pritožbeni senat se je odločil, da bo upošteval Pravilo 103 RPE ICC261.
c) Zahteve za povračilo škode in drugi postopkovni izzivi
Pravilo 94 RPE ICC določa postopek za podajo zahtevka s strani žrtve za povračilo
škode. Zahteva mora vsebovati:
- identiteto in naslov vlagatelja,
- opis škode, izgube ali poškodbe in informacije v zvezi z incidentom ter po
možnosti tudi informacije o odgovorni osebi.
Izpolnitev vsebine zahtevka je lahko preveč zahtevna glede na dejansko stanje, zato je
ICC določil uporabo različnih sredstev za identifikacijo, vključno z uradnimi in neuradnimi
identifikacijskimi dokumenti ali podpisano izjavo dveh verodostojnih prič262.
Pravilo 95 RPE ICC določa postopek, ko senat v izjemnih okoliščinah odloči o povrnitvi
škode na lastno pobudo. Prag za uporabo tega pravila »v izjemnih okoliščinah« je
drugačen od tistega, ki velja za kolektivne vloge oz. reparacije, ki določa »bolj
primerno«263.
Standardni obrazec za povrnitev škode objavi Tajništvo. Tajništvo je odgovorno tudi za
pomoč žrtvam in za nekatere poizvedbe264. Tajništvo je bilo v primeru Katanga pozvano
pomagati pri razjasnitvi in posodabljanju zahtev za povrnitev škode tako, da je moralo
navezati stik z žrtvami in poročati obravnavnemu senatu. Tajništvo naj bi poročalo tudi o
povzročeni škodi ter o vrsti in obliki reparacij, ki se naj bi zahtevale s strani žrtev265.
V primeru Lubanga je bilo odločeno, da se mora zagotoviti ustrezno sodelovanje v
postopku povrnitve škode žrtvam skupaj z družinami in njihovimi skupnostmi. Poleg tega
jim je treba zagotoviti tudi ustrezno podporo, da bo sodelovanje žrtev vsebinsko ustrezno
in učinkovito 266 . Tajništvo je tako dobilo pristojnost odločanja o najbolj primerni obliki
258 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, ICC TFV, Public Redacted Version of ICC-01/04-01/06-2803-Conf-Exp-Trust Fund
for Victims' First Report on Reparations, ICC-01/04-01/06, 1 September 2011.
259 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, ICC T. Ch., Decision granting leave to make representations in the reparations
proceedings, ICC-01/04-01/06-2870, 20 April 2012.
260 Prav tam, paras. 11 in 20.
261 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-2953, 14 December 2012, para. 77.
262 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, ICC T. Ch., Decision on victims’ participation, ICC-01/04-01/06-1119, 18 January
2008, paras 87-88, in Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 198.
263
Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, para. 148 c.
264 Pravilo 88 Tajništva ICC.
265 Primer ICC, Prosecutor v. Katanga, ICC T. Ch., Order instructing the Registry to report on applications for reparations,
ICC-01/04-01/07-3508, 27 August 2014).
266 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 203.
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sodelovanja v postopku 267 . Senat je v odločbi o povrnitvi škode žrtvam poudaril tudi
pomembnost drugih aktivnosti, sporazumevanje in komunikacijo ter svetovanje268.
Urad zastopnika žrtev je bil deligiran, da pravno zastopa tudi nezastopane prosilce za
povračilo škode, dokler se ne ugotovi njihov status ali dokler Tajništvo ne zagotovi
pravnega zastopnika, ki bi jih zastopal. Tako zastopajo interese žrtev, ki niso vložile
zahtevka, vendar pa bi lahko bile upravičene do nagrade v okviru kolektivne reparacije,
kot to določata Pravili 97 in 98 RPE ICC269.
č) Standard in dokazno breme
Obravnavni senat je v primeru Lubanga 270 ugotovil, da je standard »v ravnovesju z
možnostmi« zadostni in sorazmerni standard v zvezi z odločbo o povračilu škode, ki je
naperjena proti obsojencu. Če pa je reparacija določena s strani skrbniškega sklada,
uporaba takšnega standarda ni potrebna, pač pa je treba uporabiti v celoti prilagodljiv
pristop ugotavljanja dejanskih vprašanj271. Pritožbeni senat se z navedenim ni strinjal in je
poudaril, da se mora standard »v ravnovesju z možnostmi« uporabiti v obeh primerih272.
Vlagatelj zahtevka mora vsekakor dokazati tudi vzročno zvezo med kaznivim dejanjem in
povzročeno škodo, upoštevajoč okoliščine posameznega primera273.
d) Pomoč izvedencev
Drugi odstavek Pravila 97 RPE ICC določa, da lahko senat imenuje izvedenca, ki mu bo
pomagal določiti obseg škode, izgube ali poškodbe, storjene žrtvi ali v zvezi z žrtvami, ter
predlagal različne možnosti glede vrste in načinov reparacij. V primeru Lubanga je bilo s
strani senata priporočeno, da se v sodnih primerih imenuje multidisciplinarno ekipo
izvedencev, ki bo zagotovila pomoč žrtvam274.
Pritožbeni senat je poudaril, da je treba zagotoviti izvedeniško pomoč tako pred kot tudi
po izdaji odločbe o povračilu škode275.
e) Javnost
Pravilo 96 RPE ICC določa, da je postopek povračila škode javen. Javnost postopka je
zagotovljena zato, da bi lahko žrtve ves čas postopka vlagale zahtevke in v njem tudi
sodelovale276. Javna so tudi načela, ki jih senat sprejme v zvezi s povrnitvijo škode277.

267 Prav tam, para. 268.
268 Prav tam, paras. 205‒206.
269 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, ICC T. Ch., Decision on the OPCV's request to participate in the reparations
proceedings, ICC-01/04-01/06-2858, 5 April 2012).
270 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 253.
271 Prav tam, para. 254.
272 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, para. 83 and Annex A, para. 22.
273 Prav tam, para. 81.
274 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, paras. 263‒265.
275 Primer ICC, Lubanga, ICC A. Ch., ICC-01/04-01/06-3129, 3 March 2015, para. 178.
276 Friman, str. 482.
277 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 258; see also ICC A. Ch., ICC-01/0401/06-3129, 3 March 2015, Annex A, paras. 51‒52.
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a.8
Implementacija odločbe o povrnitvi škode žrtvam in pomoč države
pogodbenice
a. Pomoč države pogodbenice
Senat lahko po obsodbi ugotovi ali potrebuje za implementacijo odločbe o povrnitvi škode
uveljaviti ukrepe po prvem odstavku 93. člena Rimskega statuta.
Ukrepi so del mednarodnega sodelovanja med državo pogodbenico in ICC, ki vključuje
prepoznavanje, izsleditev in zamrznitev ali zaseg premoženjske koristi, premoženja in
sredstev ter predmetov kaznivih dejanj zaradi morebitnega odvzema 278 . Navedeno
sodelovanje lahko senat odredi le po obsodbi storilca in če gre za osrednje kršitve
kaznivih dejanj po Rimskem statutu. Sodelovanje držav pogodbenic in tudi držav, ki so
povabljene, pa niso članice279, mora biti hitro, učinkovito in zagotovljeno v najzgodnejši
fazi postopka280.
V primeru Lubanga obravnavni senat ni razločil med četrtim in petim odstavkom 75. člena
Rimskega statuta. Poudaril je, da je prepoznavanje in zamrznitev premoženjske koristi,
premoženja in sredstev obsojenca temeljni element zagotavljanja učinkovitih reparacij.
Senat je dal pooblastilo skrbniškemu skladu, da odgovori na vprašanja v zvezi s
sodelovanjem držav ter priporočilo, da za sodelovanje držav pripravi standardni operativni
postopek, protokole o zaupnosti in obveznost finančnega poročanja 281 . Senat, niti
pritožbeni, ni odločil ali se mednarodno sodelovanje nadzoruje in usmerja s strani ICC oz.
senata. Zaključek senata sloni le na drugem odstavku 64. člena Rimskega statuta, tj.
senat skrbi za pravično in hitro obravnavo ob spoštovanju pravic obtoženca in
upoštevanju varstva žrtev in prič; ter a. alineje tretjega odstavka navedenega člena, tj.
senat sprejme postopke, ki omogočajo pravilno in hitro vodenje postopka sodelovanja
držav.
b. Začasni zaščitni ukrepi
Predobravnavni senat ima pooblastilo, da lahko, če izda nalog za prijetje ali sodni poziv,
zaprosi za sodelovanje države pogodbenice ter da sprejmejo vse potrebne varstvene
ukrepe za odvzem premoženja, zlasti v končno korist žrtev282.
Začasni zaščitni ukrepi npr. zamrznitev bančnih računov idr. lahko trajajo do konca
sojenja, s čimer se želi onemogočiti obdolžencu, da bi sredstva prenesel na drug
transakcijski račun ali da jih skrije283.
Zaseg premoženja oz. odvzem premoženjske koristi, premoženja in sredstev, ki izvirajo
neposredno ali posredno iz kaznivega dejanja, brez poseganja v pravice tretjih
dobrovernih oseb, se na podlagi 77. člena Rimskega statuta šteje za obliko kazni. Denar
in drugo premoženje, ki ga zbere senat z denarnimi kaznimi ali odvzemom premoženja,
se prenese na podlagi drugega odstavka 79. člena Rimskega statuta.

278 93. člen Rimskega statuta, prvi odstavek, alineja k.
279 87. člen Rimska statuta, odstavek 5.a.
280 ASP Resolution ICC-ASP/10/Res.3 of 20 December 2011.
281 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, paras. 277 in 280.
282 57. člen Rimskega statuta, tretji odstavek, alineja e.
283 Victim's Guide to International Criminal Court, str. 83.
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Pojavilo se je vprašanje ali lahko predobravnavni senat odredi predhodni zaščitni ukrep po
alineji e, tretjem odstavku 57. člena Rimskega statuta, z neposrednim namenom zaščite
bodočih odločb o povrnitvi škode. Obravnavni senat je odgovoril pritrdilno na to vprašanje
v primeru Kenyatta284 in pred tem že v primeru Lubanga in Bemba285.

a.9 Uveljavitev odločitve o povrnitvi škode
Peti odstavek 75. člena Rimskega statuta določa, da mora država pogodbenica uveljaviti
odločbo o povrnitvi škode upoštevajoč 109. člen Rimskega statuta, ki določa izvrševanje
kazni s strani držav pogodbenic.
Brez učinkovitega izvrševanja odločbe bi bile reparacije samo simbolične. Izvršitev kazni
in zaseg premoženja sta regulirana v 109. členu Rimskega statuta, 75. člen Rimskega
statuta pa določa, da država članica »give effect to« in ne »enforce« odločbo senata.
Navedeno se uporablja z namenom določiti materialne obveznosti, vseeno pa prepušča
državam presojo, kako bodo navedeno izvedle (kakšen postopek bodo uporabile)286. Iz
obeh navedenih členov izhajata enaki obveznosti države.
Pravilo 217 RPE ICC določa vlogo Predsedstva, da kjer je potrebno, zagotovi ustrezno
sodelovanje in ukrepe za izvedbo odločbe. Pravilo 218 RPE ICC nadalje določa, kakšna
mora biti vsebina odločbe o povrnitvi škode, ki bo zagotovila njeno učinkovito izvršitev.
Predsedstvo je odgovorno za razpolaganje in dodelitev premoženja ali sredstev, ki jih
zasežejo na podlagi odločitve senata za povrnitev škode287, poleg tega lahko pomaga pri
vročanju obvestil in pri drugih zadevah v zvezi z izvršitvijo odločbo288. Predsedstvo ima
ustanovljeno tudi enoto za izvršitev289, Tajništvo pa lahko v okviru svojih pooblastil izvaja
tudi monitoring finančnega stanja obsojencev290.
V primeru Lubanga je obravnavni senat v odločbi o povrnitvi škode poudaril le, da je treba
za izvršitev te odločbe sodelovati z državo članico in ostalimi organizacijami, še posebej
pa z lokalno oblastjo v državi291.

284 Primer ICC, Prosecutor v. Kenyatta, ICC T. Ch., Decision on the implementation of the request to freeze assets, ICC01/09-02/11-931, 8 July 2014, para. 12.
285 Primera ICC, Prosecutor v. Lubanga, ICC PT. Ch., Request to the Democratic Republic of the Congo for the purpose of
obtaining the identification, tracing, freezing and seizure of property and assets belonging to Mr. Thomas Lubanga Dyilo,
ICC-01/04-01/06-22, 9 March 2006, in Prosecutor v. Bemba, ICC PT. Ch., Decision et demande en vue d’obtenir
l’identification,la localization, le gel et la saisie des biens et avoirs adressées a la République portugaise, ICC-01/05-01/088, 27 May 2008).
286 Draft Report of the Working Group on Enforcement, 4 July 1998, A/CONF.183/C.1/WGE/L.13, str. 5.
287 Pravilo 221 RPE ICC.
288 Pravilo 222 RPE ICC.
289 Regulation 113 ICC.
290 Regulation 116 ‒117 ICC.
291 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 278.

36

a.10 Nobena določba 75. člena Rimskega statuta se ne sme razlagati, kot da
posega v pravice žrtev po notranjem ali mednarodnem pravu
V primeru Lubanga so senati poudarjali, da sprejetje odločitve o povrnitvi škode ne sme
vplivati na pravice žrtev do reparacij v drugih postopkih pred ICC, nacionalnih, regionalnih
ali drugih mednarodnih organih292.
Čeprav odločitve drugih nacionalnih ali mednarodnih organov ne vplivajo na pravice do
reparacije v skladu s 75. členom Rimskega statuta, lahko senat pri svoji dločitvi upošteva
tudi druge že dodeljene nagrade in odločitve, da bi zagotovil, da se reparacije ne
uporabljajo nepošteno ali diskriminatorno293.
3.3 POMANJKLJIVOSTI SISTEMA ICC
V pravni literaturi so se ob pripravi in sprejetju Rimskega statuta pojavili pomisleki ali je
ustrezno, da žrtve sodelujejo v postopku v takšnem obsegu ter ali je takšno (široko)
sodelovanje v interesu pravice, pravičnega in učinkovitega sojenja in v interesu samih
žrtev294.
Pravne podlage so zapisane zelo široko in omogočajo veliko diskrecije senatom pri
odločanju. Večkrat pa določbe oz. pojmi v različnih dokumentih niso med seboj usklajeni,
kar povzroča kompleksne pravne izzive 295 . Tako mora senat v svojih odločbah
pojasnjevati nedefinirane pravne pojme kot so npr. osebni interesi, kaj naj bi bila stališča
in pomisleki žrtev, sodelovanje v fazah postopka (katerih in kako?), za katera senat oceni,
da so ustrezni idr.296.
V literaturi se kot ena pomembnejših pomankljivosti sistema izpostavlja udeležba žrtve v
postopkih in potreba po uravnoteženju interesov žrtve ter ostalih interesov. Del problema
je tudi zagotovitev finančnih sredstev za udeležbo žrtve. Udeležba žrtve naj bi ogrožala
ravnotežje med tožilstvom in obrambo ter naj bi posegala v pravice obtoženca/obdolženca
do pravičnega (zaradi zaščitnih ukrepov in pravico biti zaslišan ter v povezavi z
anonimnimi pričami) in hitrega sojenja (podaljševanje postopkov), v interese tožilstva v
zvezi z ohranjanjem dokazov (predvsem v fazi preiskave) in zagotavljanjem vloge priče297.
Zagotavljanje zaščitnih ukrepov za žrtve lahko ogroža javni interes v okviru javnega
zaslišanja, ki je dejansko nadzor nad pravosodjem298. Ugotovitev IBA/ICC299 programa je,
da je treba za zagotovitev načela pravičnosti uravnotežiti pravice obrambe, tožilstva in
žrtev ter da je treba spremeniti organizacijo ICC-ja tako, da se organizira Obramba kot
peto telo v sistemu in ne kot del Tajništva, s čimer se omogoči tudi boljšo organiziranost in
delo Enote in ostalih organov za podporo žrtvam300.
292 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 181, in ICC A. Ch., ICC-01/04-01/063129, 3 March 2015, Annex A, para. 4.
293 Primer ICC, Lubanga, ICC T. Ch., ICC-01/04-01/06-2904, 7 August 2012, para. 201.
294 Baumgartner, Aspects of victim participation in the proceedings of the International Criminal Court, str. 410.
295 Prav tam, str. 411.
296 Prav tam, 412.
297 Prav tam, str. 433.
298 Prav tam, str. 433 in primer ESČP, Stefanelli v. San Marino, para. 16ff.
299 IBA/ICC program je mednarodno pravniško društvo, katerega namen je vplivati na razvoj mednarodnega prava.
http://www.ibanet.org/; Fairness at the International Criminal Court, str. 10.
300 Prav tam, str. 11.
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V zvezi z načelom zagotavljanja hitrega sojenja lahko veliko število žrtev predstavlja izziv
za senat. Do zamud v sojenju je prišlo v primeru Lubanga, saj je v postopku neposredno
sodelovalo 118 žrtev301.
Udeležba anonimnih prič in njihov dostop do ustreznih dokumentov lahko povzroči
negativni vpliv na zagotavljanje pravičnosti sojenja. Z dovolitvijo anonimnih prič se kršijo
pravice do obrambe in pravičnega sojenja obdolženca. Obdolženec nima pravice se
soočiti z anonimno pričo oz. žrtvijo, kar lahko povzroči njegovo obsodbo na podlagi
okuženih dokazov302. Kritiki navajajo, da ima ICC na razpolago dovolj drugih ukrepov za
zavarovanje in zaščito žrtev ter prič t. i. tradicionalnih ukrepov, s katerimi se ne posega v
pravice obdolženca303. V primeru Banda in Jerbo304 sta v zvezi z vprašanji o anonimnih
pričah Obramba in Tožilstvo sodelovala z vložitvijo skupne vloge. Obramba in Tožilstvo
sta predlagala, da se določen dokaz sprejme na podlagi Pravila 69 RPE ICC; torej kot
sporazum med obema strankama, da naveden dokaz ni sporen. Senat je hotel predložiti
sporazum in dokaz v mnenje pravnim zastopnikom žrtev, ki so bile anonimne. To dejstvo
je sprožilo upor obeh strank v smislu, da bi lahko zahteva anonimnih žrtev po dodatnem
pojasnjevanju dokazov in podrobnejšem pojasnjevanju le-teh pomenila kršitev temeljnega
načela prepovedi anonimne obtožbe. Sodna praksa ICC dosledno omejuje obseg
sodelovanja anonimnih žrtev v postopku, saj je v nasprotju s pravico obdolženca do
soočenja s svojimi tožniki in posega v njegovo pravico do obrambe305. Kritiki pa še vedno
opozarjajo, da je odobritev ukrepov za zagotovitev varnosti žrtev preširoko in da je ICC pri
svojem mandatu restorativne pravice izgubil fokus in ne sledi več svojemu namenu, tj.
preiskovanju in sojenju obtožencev vojnih zločinov. Če proaktivne iniciative za
restorativno pravico v povezavi s pravicami žrtev vplivajo in omejijo pravico obdolženca do
pravičnega sojenja ter pravice do obrambe, potem so iniciative šle predaleč306.
Izziv predstavlja tudi dvojna vloga žrtev, saj lahko žrtev sodeluje v postopku kot »stranka«
postopka (podoben status kot partie civile), na drugi strani pa je lahko tudi priča. Nobena
pravna podlaga ne izključuje sodelujoče žrtve kot priče v postopku. Vendar pa lahko
udeležba žrtve in kasneje pričanje te žrtve kot priče vpliva na pravico do pravičnega
sojenja. Kritiki tega stališča navajajo, da lahko žrtev, če se zastopa sama, sodeluje le
omejeno. Njena udeležba ne doseže nivoja, ki bi bilo nezdružljivo z vlogo priče. Medtem
ko zastopanje žrtve s strani pravnega zastopnika v povezavi s širšimi pravicami udeležbe
žrtve ne vplivajo za garancije pravičnega sojenja307. Ni pa možno zanikati, da je lahko
pričanje priče pomanjkljivo zaradi pristranskosti in jasnega interesa žrtve doseči obsodbo
v povezavi z zahtevami za povrnitev škode308.
V pravni literaturi se kritizira tudi možnost žrtve, da ima pravnega zastopnika 309 . V
mednarodnem kazenskem pravu je to možnost edini uvedel ICC. Pravni zastopnik
301 Prav tam, str. 15.
302 Rolek, str. 20.
303 Prav tam.
304 Primer ICC, The Prosecutor v Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, ICC-02/0503/09-148, Joint Submission by the Office of the Prosecutor and the Defence Regarding the Contested Issues at the Trial of
the Accused Persons, 16 May 2011, TC IV.
305 IBA/ICC program, Fairness ..., str. 27.
306 Rolek, str. 5 in 10.
307 Baumgartner, str. 433.
308 Prav tam.
309 Pravilo 90 RPE ICC.
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omogoča žrtvi učinkovito sodelovanje v vseh fazah postopka310, vključno z navzkrižnim
zaslišanjem. Zagovorniki pravnega zastopanja žrtev trdijo, da bi bil postopek pred ICC in
sojenje brez udeležbe žrtev in njihovih pravnih zastopnikov le soočenje mednarodne
skupnosti in ostalih, ki trdijo, da zastopajo ljudstvo311; medtem ko nasprotniki trdijo, da se
s tem vzpostavlja še eden tožilec v postopku312 ter krši pravica obdolženca do pravičnega
sojenja. Razlog, zakaj imajo nekateri nacionalni sistemi možnost sodelovanja žrtve in
njenega pravnega zastopnika, je v pravici zahtevati povrnitev škode ter da lahko v samem
postopku »deluje« žrtev kot civilni tožnik313 (uveljavlja premoženjsko pravni zahtevek). V
tem delu postopka je pravno zastopanje žrtev upravičeno in smiselno314 ter da v tej fazi
postopka ne krši pravic obdolženca. Kritiki trdijo, da je iz primera Lubanga razbrati, da je
posamično pravno zastopanje žrtev (navzkrižno zaslišanje prič, vlaganje zahtev in vlog)
nepotrebno, saj ima le minimalni učinek na sojenje315.
Kot pomanjkljivost Rimskega statuta se je v literaturi izpostavil primer v predkazenskem
postopku, ko tožilec noče oz. sprejme odločitev, da ne bo začel s preiskavo 316 . V
določenih primerih lahko žrtve podajo pritožbo zoper odločitev tožilca. Kaj storiti v primeru,
ko se tožilec ne uspe ustrezno odzvati? Pristojnost predobravnavnega senata je, da
preuči in odloča o odločitvah tožilca, še posebej tiste odločitve, ki so povezane z
začetkom preiskave 317 . V prihodnjosti lahko pride do situacije, ko bodo žrtve vložile
predobravnavnemu senatu pritožbo v zvezi z neaktivnostjo tožilca. Treba je ugotoviti, da
ima tožilec pristojnost samostojnega odločanja, ob upoštevanju vseh relevantnih
infromacij in dokazov, vendar pa je pri svoji odločitvi vezan tudi na zahtevo žrtev.
Odločitev v zvezi z aktivnostjo ali nekativnostjo tožilca bo moral sprejeti predobravnavni
senat.
Tožilec lahko na podlagi drugega odstavka 15. člena Rimskega statuta pridobi dodatne
informacije tudi od žrtev, ali pa pisno ali ustno izjavo na sedežu ICC. Pravica zahtevati
dodatne informacije je diskrecijska, vendar pa so pristojnosti tožilca v zvezi z navedenimi
preiskovalnimi pooblastili omejena318. Omejene so oblike sodelovanja z državami, saj se v
tej fazi postopka mednarodno sodelovanje in pomoč še ne more uporabiti. Tožilec si lahko
pomaga z misijami na terenu 319 , vendar le v zvezi z analiziranjem že pridobljenih
informacij in ne z zbiranjem dodatnih. Res je, da Rimski statut določa, da je treba pridobiti
pisno ali ustno izjavo na sedežu ICC, vendar je treba navedeni člen razlagati širše ter pri
tem upoštevati Pravila 47, 11 in 112 RPE ICC. Izjave se lahko na sedež ICC posredujejo
tudi s strani nacionalnih pristojnih organov. Tožilec lahko pri tem uporabi ukrepe, ki so
navedeni v 93. členu Rimskega statuta. Država pa se sama odloči ali bo v tej fazi
postopka že sodelovala in na kakšen način. Neaktivnost ali nesodelovanje države pa ni v
nasprotju z določbama 86. in 87. člena Rimskega statuta, saj kot smo že omenili, 9.
310 Strategija ICC, cilj 4.
311 Walleyn, Interview by Wakabi.
312 Garkawe, str. 359‒360.
313 Bourdon in Duverger, str. 27, 39 in 203.
314 Prosecutor v. Lubanga, Decision on Principles and Prosedures to be Applied to Reparations, No. ICC-01/04-01/06, 8.
August 2012.
315 Rolek, str. 16.
316 Baumgartner, str. 61.
317 15. člen Rimskega statuta.
318 Commentary on the Law of the International Criminal Court, 15. člen, https://www.casematrixnetwork.org/cmnknowledge-hub/icc-commentary-clicc/.
319 Primeri ICC: Kolumbija, Gvineja, Nigerija (Report of the Activities of the Court, International Criminal Court, 21. 10.
2013 [ICC-ASP/12/28, para. 72, paras. 74 in 77).
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poglavje Rimskega statuta ne velja v tej fazi postopka, tako da ne obstaja pravna zaveza
države za sodelovanje s tožilcem 320 . Tožilec se lahko zanaša le na prostovoljno
sodelovanje tako držav kot žrtev in lahko pridobiva informacije le preko javnih virov.
V zvezi s sodelovanjem žrtev v postopku, je sodna praksa prinesla pozitivne premike v
zvezi z dodelitvijo statusa žrtve in nepodvajanjem postopkov. Če je bilo sodelovanje žrtve
že odobreno v predkazenskem postopku, potem lahko sodelujejo v nadaljnjih postopkih
avtomatično, brez potrebe, da bi se ponovno registrirale. Obravnavni senat je navedeno
odločitev utemeljil, da je odločitev sprejeta v interesu za pravilno delovanje pravosodja321.
V zvezi z zaščito prič in žrtev je bilo v ICC do sedaj sprejetih kar nekaj odločitev. Pri
nekaterih postopkih so se pojavile tudi pomanjkljivosti. Vlogo Tajništva na podlagi šestega
odstavka 43. člena Rimskega statuta večkrat opredeljujejo kot kontradiktorno. V praksi se
je pojavilo kar nekaj tenzij med Enoto in Tožilcem, predvsem ker naj Enota ne bi
zagotavljala ustrezne stopnje zaščite, zato Tožilstvo zaradi strahu za varnost prič ni želelo
razkriti določenega materiala oz. dokazov322.
Prakso Tožilstva v zvezi s preventivno relokacijo prič, ki niso bile vključene v Program
zaščite, je predobravnavni senat označil za prekoračitev pooblastil in odločil, da mora
Tožilstvo prenehati s takšno prakso, saj na podlagi šestega odstavka 43. člena Rimskega
statuta in Pravila 96 Pravil Tajništva ICC323 obstaja le en Program za zaščito, ki ga vodi
Tajništvo. Vloga Tožilstva in Obrambe je v zvezi z navedenim omejena le na podajanje
vlog oz. predlogov Tajništvu324. Pritožbeni senat je v tej zadevi odločil, da ima pristojnost
odločitve v zvezi z relokacijo prič senat, ki obravnava primer ter da odločitev ne more biti
sprejeta enostransko s strani Tožilstva. Mandat Tožilstva na podlagi prvega odstavka 68.
člena Rimskega statute ne zajema odločitev v zvezi z relokacijo prič. Tožilstvo tako ne
more sprejeti odločitve o preventivni relokaciji prič, preden Tajništvo ne odloči ali priča
izpolnjuje pogoje za relokacijo325.
V zvezi z uporabo posnetih zaslišanj na glavni obravnavi oz. sojenju, je ICC sprejel kar
nekaj odločitev. ICC je dovolilo uporabo posnetega zaslišanja dveh prič, vendar le ker
bodo priče prisotne na sojenju za zaslišanje s stran Obrambe in senata, ter ker izjave
priče niso bile sporne in pričanje ni bilo odločilno za sodni primer326. Senat je sprejel tudi
odločitev o zaslišanju priče preko video povezave327. Poudarilo je, da se navedeni ukrep

320 Policy Paper on Preliminary Examinations, November 2013, para .85; Informal Expert Paper, Fact-Finding and
investigative functions of the Office of the Prosecutor, including co-operation, September 2003, paras. 25‒29.
321 Primer ICC, Trial Chamber II, Katanga and Chui, Decision on the treatment of applications for participation, 27
February 2009, para. 10.
322 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, Decision on disclosure issues, responsibilities for protective measures and other
procedural matters, Case No. ICC-01/04-01/06-1295-US-Exp-Anx1, 28 April 2008.
323 Regulations of the Registry, https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A57F6A7F-4C20-4C11-A61F759338A3B5D4/282891/RegulationsRegistryEng.pdf.
324 Primer ICC, Prosecutor v. Katanga and Chui, Decision on Evidentiary Scope of the Confirmation Hearing, Preventive
Relocation and Disclosure under Article 67(2) of the Statute and Rule 77 of the Rules, ICC-01/04-01/07-428-Corr, ICC Pt.
Ch., 25 April 2008, (paras. 22‒23 in 32 ter str. 54), Impugned Decision, para. 22 in Commentary on the Rome Statute, šesti
odstavek 43. člena.
325 Primer ICC, Katanga and Chui, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the "Decision on Evidentiary Scope
of the Confirmation Hearing, Preventive Relocation and Disclosure under Article 67(2) of the Statute and Rule 77 of the
Rules" of Pre-Trial Chamber I, ICC-01/04-01/07-776, ICC A. Ch., 26 November 2008, paras. 93 and 99, para. 109).
326 Primer ICC, Lubanga, Decision on the prosecution's application for the admission of the prior recorded statements of
two witnesses, 15 January 2009, paras. 7 in 24.
327 Primer ICC, Lubanga, Redacted Decision on the defence request for a witness to give evidence via video-link, 10
February 2010, para. 15; v povezavi s Pravilom 67 RPE ICC.
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lahko uporabi, če je treba zagotoviti dobro počutje ter dostojanstvo priče, pri tem pa je
treba upoštevati tudi osnovne postulate pravičnega sojenja.
Podajanje pisne izjave je možno kot izjema, če to ne škoduje ali ni v nasprotju z interesom
obdolžnenca. Predhodno posneta izjava je dovoljena v postopku le kot izjema in se jo
lahko odobri le v specifičnih in posebnih okoliščinah. Te okoliščine pa mora izkazati
predlagatelj, tj. Tožilec 328. Kot ustrezno okoliščino je senat opredelil osebno okoliščino
priče, v povezavi z dobrim počutjem priče329.
Kritiki poudarjajo, da je odškodninska shema preveč naravnava na storilca dejanj,
prezapletena in da pri uveljavitvi pravic zahteva strokovno svetovanje in pomoč. Pojavlja
se skrb, da bi lahko zaradi navedenega prišlo do ustvarjanja hierarhije ali ločnic med
žrtvami, ki so znotraj ali zunaj režima330.
V zvezi z nedoločitvijo splošnih načel povrnitve škode s strani ICC na podlagi prvega
odstavka 75. člena Rimskega statuta je Skupščina držav pogodbenic sprejela
Resolucijo 331 , s katero je zahtevala, da ICC sprejme splošna in skladna načela za
povrnitev škode, ki bi veljala za celoten ICC. ICC se navedeni zahtevi s strani Skupščine
držav pogodbenic vztrajno izmika. Pristop ICC je bil kritiziran tudi s strani zunanje javnosti
in kritikov332.
ICC bo moral v prihodnje, prevdsem zaradi velikega števila žrtev kaznivih dejanj, ki so v
pristojnosti ICC, balansirati med pravico žrtve do sodelovanja ter pravičnim in hitrim
postopkom, če bo želel slediti svojemu osnovnemu mandatu, tj. da se odpravi
nekaznovanje storilcev. Uravnotežiti je treba pravice, potrebe in interese vseh
udeležencev in strank. Žrtvam je treba jasno povedati, kakšne pravice imajo in kaj je
namen postopkov in jim ne vzbujati velikih pričakovanj in upanja, ki se ne morejo izpolniti.
Sodna praksa bo morala biti bolj transparentna in jasna, konsistentna in enotna, s čimer
se bo dvignila kredibilnost ICC in pravna varnost vseh udeležencev333.

328 Primer ICC, Bemba; Decision on the »Prosecution Application for Leave to Submit in Writing Prior-Recorded
Testimonies by CAR-OTP-WWWW-0032, CAR-OTP-WWWW-0080, and CAR-OTP-WWWW-00108, 16. September 2010,
paras. 7. in 15.
329 Primer ICC, Bemba, Redacted Decision on the "Request for the conduct of the testimony of witness CAR-OTPWWWW0108 by video-link", 12 October 2010, para. 13.
330 Commentary of the Rome statute, Article 75.
331 Resolution ICC-ASP/10/Res.3, op. 1, adopted on 20 December 2011 by consensus.
332 Justice for victims: The ICC’s Reparations Mandate, Redress, 2011, str. 24 ‒ 27.
333 Baumgartner, str. 439 ‒ 440.
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4 POLOŽAJ ŽRTVE V ICTY
4.1 PRAVNI OKVIR POJMA ŽRTVE V ICTY
Pravni okvir pravic in dolžnosti žrtev in prič je v ICTY urejen v Statutu ICTY, podrobneje
pa so pravila dodelana v RPE ICTY.
Resolucija Varnostnega sveta št. 827 (1993)334, s katero je bil ICTY ustanovljen in katere
priloga je bil tudi Statut ICTY, je v 7. točki poudarila, da se bo delo ICTY izvajalo brez
poseganja v pravice žrtev, da z ustreznimi sredstvi uveljavlja odškodnino za škodo, ki je
nastala kot posledica kršitve mednarodnega humanitarnega prava.
V 15. členu Statuta ICTY je določeno, da se tudi za določitev varovanja žrtev in prič
sprejmejo ustrezna RPE ICTY. Drugi odstavek 18. člena Statuta ICTY daje tožilcu
pristojnost zaslišati osumljence, žrtve in priče, lahko zbira dokaze ter opravi preiskavo na
kraju samem. Tožilec lahko za izvedbo svojih pristojnosti prosi za pomoč državne organe
posameznih držav. Na podlagi 20. člena Statuta ICTY obravnavni senat zagotovi, da je
sojenje pravično in hitro, s popolnim spoštovanjem pravice obtoženca in dolžnem
upoštevanju varstva žrtev in prič. Nadalje so omenjeni v 22. členu Statuta ICTY in to v
smislu, da bo sodišče poskrbelo, da bodo pravila ICTY zagotavljala ustrezno zaščito žrtev
in prič. Zaščita pa bo vsebovala, vendar ne bo omejena na ukrepe za ravnanje v
postopkih pred kamero in varstvo identitete žrtve.
V Statutu ICTY pojem žrtve ni definiran, je pa definiran v RPE ICTY335. Prav tako so v
navedenem dokumentu podrobneje določene pravice in obveznosti priče oz. tudi žrtve.
Definicija žrtve je določena v Pravilu 2 RPE ICTY. Žrtev je oseba, zoper katero je bilo
domnevno storjeno kaznivo dejanje, katerega obravnavanje je v pristojnosti sodišča, tj.
ICTY.
Če je žrtev udeležena kot priča, potem gre za t. i. “dejansko pričo” 336 , ki izpove o
dogodkih, katerim je bila neposredna priča in s tem zagotovi dokaze, katerih namen je
ustanoviti “osnovo oz. podlago kaznivemu dejanju”, saj je njeno pričanje dokaz za točno
določeno kaznivo dejanje337.
4.2 PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŽRTVE V ICTY
Pravice in dolžnosti žrtve ter priče v ICTY se razdelijo v naslednje skupine:
-

pravica in dolžnost sodelovanja v postopku,
zagotavljanje zaščitnih ukrepov in
pravica do odškodnine.

334

Glej Security Council Resolution 827 (25. 5. 1993), S/RES/827 (1993) 25.
335 Členi 77, 85 in 90 Statuta ICTY.
336 »Fact witness«.
337 David Tolbert and Frederick Swinnen, ‘The Protection of, and Assistance to, Witnesses at the ICTY’ in Hirad Abtahi and
Gideon Boas (eds.), The Dynamics of International Criminal Justice: Essays in Honour of Sir Richard May (Martinus Nijhoff
Publishers 2006), str. 193 in196.
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4.2.1 Pravica in dolžnost sodelovanja v postopku
V fazi ustanavljanja ICTY in pisanja Statuta je bilo predlagano, da žrtev zastopa poseben
pravni zastopnik oz. odvetnik z določenimi pravicami, kot jih poznajo nekatere države v
okviru statusa »civilne stranke postopka338«. Predlog je bil zavrnjen z obrazložitvijo, da bi
lahko sodelovanje tretjih oseb povzročilo konflikte tožilcu, saj naj bi žrtve predstavljalo
ustrezno tudi Tožilstvo samo339.
V pravni teoriji se pojavljajo štirje razlogi, zakaj je prišlo do omejitve pravic žrtve v
postopku ICTY340:
1. Mandat ZN za ICTY je bolj usmerjen na kaznovanje kaznivih dejanj, ki so bila
storjena v posameznih državah kot pa na zadovoljevanje osebnih interesov
žrtve341.
2. Mednarodni kazenski postopek ima adversarno strukturo.
3. Tožilec je pristojen za varovanje interesov mednarodne skupnosti, katere del so
tudi interesi žrtev, zato naj bi bili interesi žrtev tudi ustrezno zastopani in varovani v
okviru interesov mednarodne skupnosti342.
4. Vloga žrtve kot tretje osebe v postopku lahko vpliva na primer Tožilstva ter zavleče
postopek343.
Ob ustanovitvi ICTY se je pojavljajo vprašanje ali ICTY in Resolucije VS OZN, na podlagi
katerega je ICTY ustanovljen, predstavljajo obveznost mednarodnega prava žrtvam tako,
da imajo le-te obveznost pričati pred ICTY. Glede na to, da Statut ICTY kot tudi RPE ICTY
ne opredeljujeta te obveznosti, lahko zaključimo, da je dejansko ni. Na podlagi drugega
odstavka 29. člena Statuta ICTY je mogoče potrditi le obveznost sodelovanja in
zagotavljanja pravne pomoč, kot npr. pomoč pri zaslišanju prič oz. žrtev ter zagotovitev
prihoda na sodišče344.
V fazi preiskave lahko tožilec vabi in zasliši žrtev ali pričo345, snema njihove izjave, zbira
dokaze ter opravi preiskavo na kraju samem346. Za žrtve kot udeleženke postopka veljajo
enaka splošna pravna pravila kot za vse ostale priče. Ko začnejo pričati oz. podajati
izjave, se ne štejejo več za priče ene ali druge stranke v postopku347, pač pa postanejo
»priče pravice«348, saj priča preden začne pričati, priseže, da bo govorila resnico349. V
primeru Haradinaj et al. je ICTY pripoznal kot dokaz tudi pričanje starejše osebe, ki ni
neposredno zaprisegla (zaradi nerazumevanja postopka zaprisege in zmedenosti), vendar
338 Partie civile.
339 Virginia Morris in Michael Scharf, An Insider’s Guide to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,
Vol. I (Transnational Publishers1995), str. 167.
340 Perez, str. 299 in 230.
341 Resolucija Varnostnega sveta OZN 827 (1993) opredeljuje, da je ustanovitev ICTY ‘”for the sole purpose of prosecuting
persons responsible for serious violations of international law [...]” in “the work of the International Tribunal shall be carried
out without prejudice to the right of the victims to seek through appropriate means, compensation for damages incurred as a
result of violations of international humanitarian law”.
342 Morris in Scharf, str. 167.
343 Prav tam.
344 Perez, str. 134.
345 ICTY je imel v zvezi s tem izdelana podrobna navodila; ICTY Manual, str. 21‒26. ter 30‒34.
346 Pravilo 39 RPE ICTY.
347 Primer ICTY, elisić (IT-95-10-T), Decision on Communication Between Parties and Witnesses, Trial Chamber, 11
December 1998.
348 “Witnesses of justice”.
349 Pravilo 90 RPE ICTY.
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je v okviru samega pričanja večkrat poudarila, da je to, kar je izpovedala, resnica 350, torej
je razumela pomen zaprisege. RPE ICTY tudi določa, da se lahko mladoletna oseba oz.
otrok kot priča udeleži postopka, vendar pa se odločitev sodišča v postopku ne more
opreti samo na pričanje otroka, ki ni prisegel pred ICTY351. Tako pričanje ne more biti t. i.
krovni obremenilni dokaz.
Priče lahko predlagajo tožilec, Obramba352 kot tudi sam senat353. Namen zaslišanja prič je
pojasnitev pomembne zadeve oziroma vprašanja. Izziv za senat pa je predvsem logistični,
saj le-ta nima preiskovalnih organov, ki bi lahko ugotovili identiteto potencialne priče ali
pridobili njeno izjavo, kot jih imata stranki (Tožilstvo in Obramba) v postopku.
V praksi so imeli kar nekaj problemov z zagotavljanjem prisotnosti prič na sojenju. ICTY je
poskušala uporabiti sodne pozive, s katerimi bi prisilila priče k navzočnosti in predstavitvi
dokazov. Za to so uporabili široko interpretacijo besedila Pravila 54 RPE ICTY, ki
omogoča senatu izdajo ukazov, vabil, sodnih pozivov, nalogov za pridržanje in transfer, ki
so morda potrebni za namene preiskave oz. za sojenje.
Število prič za Tožilstvo kot za Obrambo, ki bodo sodelovale v postopku, se ob
upoštevanju načela hitrega in poštenega sojenja, določi na predobravnalni konferenci354.
Če obravnalni senat odloči, da se zmanjša število obtožb v obtožnici, ob tem upošteva, da
bodo žrtve razumno zastopane v obtožbenih dejanjih355.
Udeležbo priče pred ICTY lahko opredelimo kot neposredno ali posredno. Primarno velja
načelo neposrednega oz. t. i. pričanja v »živo«356. Ne glede na vse, pa vsebujejo Pravila
RPE ICTY tudi veliko fleksibilnosti v zvezi z navedenim. Pričanje se lahko izvede tudi
izven sodišča oz. sodne dvorane, pri čemer mora priča vseeno zapriseči, pričanje se
izvede pred predstavnikom sodišča, zagotovi pa se tudi navzkrižno zaslišanje le-te.
Pričanje se zapiše in ga je možno uporabiti tudi kasneje v postopku. Pozitivnost takšnega
pričanja se odraža v pospešitvi postopka ter upoštevanju pravic obdolženega357. Takšen
dokaz (posreden dokaz) pa lahko ima manjšo dokazno vrednost kot neposredno pričanje
pred sodiščem358.
Obravnavni senat lahko odloči, da neposredno zaslišanje priče ni potrebno. V primeru
posredne udeležbe priča poda pisno izjavo ali pa se pridobi prepis njene izjave iz
predhodnega ali drugega postopka. Namesto neposrednega pričanja, torej ustne
izpovedbe, sme senat odrediti posredno pričanje (pisna izjava) le v primeru, če gre za
dokaze, ki se ne nanašajo neposredno na dejanja in ravnanja obtoženca iz obtožnice 359.
Eden od pomembnejših razlogov, zakaj dovoliti dokaz v obliki pisne izjave ali prepisa je
350 Primer ICTY, Haradinaj et al. (IT-04-84-T), Reasons for the Decision on Witness 56’s Evidence, Trial Chamber, 15
February 2008, para. 7.
351 Pravilo 90 (B) RPE ICTY.
352ICTY Manual, str. 86 in 87.
353 Pravilo 98 RPE ICTY.
354 Pravilo 73 bis in 73 ter RPE ICTY.
355 Prav tam.
356 Pravilo 90, v povezavi s Praviloma 71 in 71 bis (črtano) RPE ICTY.
357 Mark Klamberg, Evidence in International Criminal Trials: Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed
Events, str. 317.
358 Primer ICTY, Naletilic (IT-98-34-PT),"Decisions on Prosecution Amended Motion for Approval of Rule 94 ter Procedure
(Formal Statements) and on Prosecutor's Motion to take Depositions for Use at Trial (Rule 71), 10 November 2000.
359 Pravilo 92 bis RPE ICTY.
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zaradi možnega vpliva storilca na žrtve, ki v postopku sodelujejo kot priče. Možnost
podaje pisne izjave je bila v določenih krogih večkrat kritizirana360.
ICTY ima prav tako zelo fleksibilna pravila v zvezi z dopustitvijo dokazov kot npr. v zvezi s
posredno podanimi izjavami (»hearsay«)361. Pojavilo se je tudi stališče, da bi se morale
podane pisne izjave šteti za sekundarne dokaze oz. »hearsay«362. V navedenem primeru
gre za širjenje pojma »hearsay«. Iz sodne prakse je razbrati, da sodišče pri ocenjevanju
dokazne vrednosti »hearsaya« skrbno pretehta vse indice o zanesljivosti izjave ter
ugotavlja ali dokazi izhajajo iz vira, ki ga je dal prostovoljno, ali je iz prve roke, oz. kdo je
originalen vir podatka. Namen zaslišanja priče je ugotoviti dejstva363, ni pa mogoče samo
na podlagi takšnega zaslišanja oz. pridobljenih dokazov sprejeti odločitev364.
RPE ICTY določa posebne dokazne standarde ter pravice in zaščitne ukrepe za žrtve
spolnih napadov365, saj je boje na območju nekdanje Jugoslavije spremljalo tudi spolno
nasilje, ki je bilo v veliko primerih izvedeno zelo sistematično366. Izpoved žrtve spolnega
nasilja ni treba podkrepiti z drugimi dokazi, kar pomeni, da ima izpoved žrtve spolnega
nasilja enako verodostojnost kot izpoved žrtve kakšnega drugega kaznivega dejanja367.
Navedeno je v veliki meri odstop od prakse v nacionalnih pravnih sistemih, kjer je treba
izpoved žrtve spolnega napada vedno podkrepiti z dodatnimi dokazi. Še dodatno je sodna
praksa ICTY 368 poudarila, da Pravilo 96 RPE ICTY prevlada nad pravom nacionalnih
držav, da se morajo dokazi žrtve posilstva še dodatno potrditi z drugimi dokazi. Navedeno
pravilo je v povezavi z okoliščinami storitve kaznivih dejanj, tj. v vojnem obdobju in zaradi
časovnega odmika od storitve kaznivih dejanj do sojenja zelo dobrodošlo, saj je zaradi
navedenih okoliščin zelo težko pridobiti dodatne dokaze kot npr.: kri, semensko tekočino
ali druge forenzične dokaze, s katerimi bi potrdili navedbe prič oz. žrtve spolnega
nasilja369.
Prav tako ne more obdolženec uporabiti soglasja žrtve za svojo obrambo, če je bila žrtev
izpostavljena ali ji je bilo zagroženo z nasiljem, prisilo, pridržanjem ali je bila v psihološki
stiski, oziroma je upravičeno verjela, da bo nekdo drug izpostavljen ali ogrožen, če ne bo
storila, kar je od nje zahteval obdolženi370. Navedeno je bilo kritizirano s strani senata v
primeru Kunarac et al., da definicija posilstva ni konsistentna z definicijo v nacionalnih
pravnih redih, saj je v le-teh ne-soglasje eden od kazenskih znakov posilstva371. Kritiki
tega pravila372, kot tudi senat v zadevi Kunarac et al., so izpostavili, da naj bi bilo dokazno
360 Patricia Wald, To “Establish Incredible Events by Credible Evidence”: The Use of Affidavit Testimony in Yugoslav War
Crimes Tribunal Proceedings’ (2001) 42 Harvard International Law Journal, str. 535 in 548.
361 Perez, str. 129–130.
362 Prav tam, str. 129 in Schabas, The UN International Criminal Tribunals. The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra
Leone, str. 479‒480.
363 ICTY primer Gotovina (IT-06-90-T) para. 43.
364 Perez, str. 130.
365 Pravilo 96 RPE ICTY.
366 Perez, str. 192.
367 Primer ICTY Tadić (IT-94-I-T), Opinion and Judgment, Trial Chamber, 7 May 1997, paras. 535-539. See also, e.g.,
Musema (ICTR-96-13-T), Trial Chamber, Judgment and Sentence, 27 January 2000.
368 Primer ICTY Kunarac et al. (IT-96-23-T and IT-96-23/1-T), Judgment, Trial Chamber, 22 February 2001, para. 566.
369 Perez, str. 193 in Kelly Askin, ‘Sexual Violence in Decisions and Indictments of the Yugoslav and Rwandan Tribunals’
(1999) 93 American Journal of International Law 97, str. 111.
370 Pravilo 96 (ii) RPE ICTY.
371 ICTY primer Kunarac et al. (IT-96-23-T and IT-96-23/1-T), Judgment, Trial Chamber, 22 February 2001, para. 463.
372 Perez, str. 194.
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breme zaradi neupoštevanja soglasja prenešeno na obdolženca, kar pa ni konsistentno s
pravili, zato je dejansko breme na tožilcu, da dokaže pomanjkanje soglasja žrtve. RPE
ICTY določajo, da se izvede posebno zaslišanje ali voir dire, preden se predstavi dokaz v
zvezi s soglasjem žrtve. Obdolženi mora dokazati, da so njegovi dokazi relevantni in
zanesljivi373. Pomembnost obstoja tega pravila je med drugim tudi v tem, da bi vprašanja
v zvezi s soglasjem žrtve povzročila, da žrtve ne bi več želele pričati pred sodiščem, kar
predstavlja oviro za dosego pravice za žrtve spolnega nasilja. Postavljanje vprašanj žrtvi v
povezavi s soglasjem pa lahko daje tudi vtis, da se žrtvam ne verjame374.
Predhodno oz. kasnejše spolno vedenje žrtve ni dovoljen dokaz 375 . Navedeno pravilo
najdemo tudi v nekaterih nacionalnih pravnih sistemih, večkrat pa se ga poimenuje tudi
kot “the rape shield provision”; namen pravila je preprečiti prekomerno navzkrižno
zaslišanje žrtve spolnega napada 376 . Dovolitev takšnega dokaza pa bi lahko vodilo k
nadaljnjemu stresu in povzročilo dodatno emocionalno škodo pričam. ICTY je v teh
primerih dalo prednost zahtevi po zaščiti osebnega življenja priče oz. žrtve in potrebi po
uravnoteženju pomislekov ter načela javnosti377.
Za zaščito žrtev, še posebej žrtev spolnega napada, je zelo pomembno, da obstajajo
posebna dokazna pravila, ki natančno vnaprej določajo pravila sodelovanja žrtve kot priče
v postopku in ki onemogočajo oz. zmanjšajo strah pred povračilnimi ukrepi,
podoživljanjem travme ter občutkom sramu oz. t. i. sekundarno viktimizacijo; saj ravno
zaradi navedenih razlogov žrtve nočejo pričati pred sodiščem378.
Primerjalno sta pravili 96 (ii) in 96 (iii) RPE ICTY tudi prijaznejši žrtvi kot primerljiva pravila
v Statutu ICC in RPE ICC, predvsem zaradi uporabljenega jezika, tj. da se “soglasje ne
more uporabiti kot obramba”. Razlika je verjetno nastala kot posledica primarnega zapisa
pravil in posledično sprememb, saj se je skozi sodno prakso pokazalo, da navedeno
pravilo ne more biti absolutno (upoštevanje načela pravičnega sojenja)379.
Iz navedenih določb je mogoče ugotoviti, da ima žrtev pravico sodelovati v postopku pred
ICTY le v vlogi priče in kot taka lahko sodeluje v obravnavi samo na izrecno zahtevo ene
od strank. Priča mora priseči, da bo govorila resnico, zoper njo pa se lahko sproži tudi
postopek zaradi žalitve, če ne govori po resnici380.
Priča se zasliši le v okviru zaslišanja in navzkrižnega zaslišanja381, ki ga opravijo stranke,
pri tem pa nima pravice do odvetnika niti do vpogleda oz. dostopa do dokazov,
predstavljenih med sojenjem. Prav tako nima pravice biti obveščena o poteku postopka,
tudi kadar je dejansko osebno vpletena kot npr. žrtev.
Iz RPE ICTY izhajajo naslednje omejitve za žrtve, ki v postopku pričajo382:
373 Pravilo 96 (iii) RPE ICTY.
374 Perez, str. 194.
375 Pravilo 96 (iv) RPE ICTY.
376 Perez, str. 195 in Schabas str. 498.
377 ICTY primer Delalić et al. (IT-96-21-T), Decision on the Prosecutor’s Motion for the Redaction of the Public Record,
Trial Chamber, 5 June 1997, para. 48; Delalić et al. (IT-96-21-T), Judgment, Trial Chamber, 16 November 1998, para. 70.
378 Khan and Dixon (2009) str. 802.
379 Perez, str. 195‒196.
380 Pravili 90 in 91 RPE ICTY.
381 Prav tam.
382 Perez, str. 126
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ne morejo zahtevati prisotnosti odvetnika, ko pričajo,
pričajo lahko le v okviru zaslišanja oziroma navzkrižnega zaslišanja383,
nimajo pravice do dokazov tožilske ali obrambne strani med samim postopkom,
nimajo biti pravice obveščene o postopkih oz. posameznih dejanjih kljub osebnim
interesom in
ne smejo sodelovati oz. prisostvovati postopku, ko so zaslišane ostale priče.

V zvezi z dovoljenimi vprašanji priči oz. žrtvi, so pravila postavljena v RPE ICTY. Pravica
do navzkrižnega zasliševanja ni absolutna. Omejitve navzkrižnega zasliševanja pa ne
pomenijo nujno tudi kršitev pravice do pravičnega sojenja384. Senat oz. sodnik usmerja
postavljanje vprašanj. Preprečiti mora tista, s katerimi se poskuša pričo oz. žrtev
ustrahovati ali žaliti385. Sme se postavljati vprašanja, s katerimi se poskuša prikazati pričo
kot nekredibilno386, pri tem pa se je poskušalo dati več pristojnosti sodniku, da bi v okviru
vodenja navzkrižnega zaslišanja usmerjal postavljanje vprašanj v smislu relevantnosti ter
jasnosti. Sodniki lahko v postopku zaslišanja prekinejo izpoved žrtve, če le-ta ni
pomembna oz. v povezavi z ugotovitvijo ali je obdolženec kriv očitnih mu kaznivih dejanj
ter zaradi časovnih omejitev sojenja387. Žrtev ne more zavrniti odgovora na vprašanje, s
katerim bi se inkriminirala, pravzaprav je lahko s strani sodišča kaznovana, če ne odgovori
na vprašanja. Vendar pa se ti odgovori ne morejo uporabiti kot dokaz zoper žrtev v
možnem postopku, razen v primeru krivega pričanja388.
Priča lahko zavrne odgovoriti na vprašanje, ki izvira iz komunikacije med odvetnikom in
pričo389, iz sodne prakse ICTY pa je razvidno, da ni nujno, da je komunikacija med pričo
(žrtvijo) in zdravnikom priviligirana in kot takšna nedostopna sodišču 390 . Seveda pa
navedeno pomeni še dodaten pritisk na žrtev391.
Kot posebnost ICTY sodb v zvezi z žrtvami je ta, da nekatere sodbe vsebujejo anekse
(priloge), med njimi tudi listo žrtev po imenih, npr. kot v primeru Stakić 392 . Vsebina
aneksov oz. prilog pa je odvisna od narave sodbe.
4.2.2 Zagotavljanje zaščitnih ukrepov
V okviru Tajništva ICTY se je ustanovil Oddelek za žrtve in priče393, katerega naloge so
priporočanje zaščitnih ukrepov za žrtve in priče v skladu z 22. členom Statuta ICTY ter
svetovanje in podpora žrtvam in pričam, zlasti v primerih posilstva ali spolnega napada.

383 Pravilo 85 RPE ICTY.
384 Primera ICTY Haradinaj et al. (IT-04-84-T), 15 February 2008, para. 8. in

artić (IT-95-11-T), Decision on Defence
Motion to Exclude the Testimony of Milan Babić, Together With Associated Exhibits from Evidence, Trial Chamber, 9 June
2006, para. 56.
385 Pravilo 75 (d) RPE ICTY RPE.
386 Gaynor, International Criminal Procedure: Principles and Rules, str. 1077-‒1078.
387 Perez, str. 133.
388 Prav tam in Pravilo 90 (E) ICTY RPE.
389 Pravilo 97 ICTY RPE.
390 ICTY primer Furundžija (IT-95-17/1-T), Decision on Motion of Defendant Anto Furundzija to Preclude Testimony of
Certain Prosecution Witnesses, Trial Chamber, 16 July 1998.
391 Perez, str. 133.
392 ICTY primer Stakić (IT-97-24).
393 Pravilo 34 RPE ICTY.
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Žrtve in priče so t. i. občutljivi viri394. Glede na to, da se pred ICTY obravnavajo dejansko
pomembnejši primeri (visoki predstavniki države, politične osebnosti idr.), so žrtve in priče
tudi zelo ranljive395, upoštevajoč, da so oz. bodo pričale proti posameznikom, ki so imeli ali
še imajo velik vpliv (formalni ali neformalni) v državi. Nekateri obdolženci so uživali veliko
podporo tako lokalne kot širše skupnosti, kar je postavilo priče/žrtve v zelo neugoden
položaj. Nekateri so bili zaradi navedenega tudi osebno ogroženi ali so bili ogroženi tudi
njihovi družinski člani. Kot ranljive žrtve/priče se v literaturi v povezavi z ICTY posebej
izpostavljajo informatorji, notranji člani skupine, mednarodne priče ali t. i. tajni materiali v
povezavi s Pravilom 70 RPE ICTY396.
ICTY lahko odredi, da določeni zaščitni ukrepi za nekatere priče oz. žrtve ostanejo v
veljavi tudi po prenosu obtožnice drugemu (nacionalnemu) sodišču397. Tožilec lahko v fazi
preiskave v okviru začasnih ukrepov zahteva od posamezne države, da sprejme vse
potrebne ukrepe za preprečitev ustrahovanja žrtve ali priče 398 . Države so dolžne
sodelovali z ICTY na podlagi 29. člena Statuta ICTY v okviru sodelovanja in pravne
pomoči. Tožilec ima tudi pravico zahtevati odreditev začasnega pripora obtoženca, če
obstaja možnost, da bi obtoženec ustrahoval žrtve ali priče399.
Začasni izpust obdolženca lahko odredi obravnavni senat le po prejetju pozitivne
informacije s strani države gostiteljice in države, v katero naj bi bil obdolženec izpuščen,
poleg tega mora obstajati prepričanje, da se bo obdolženi udeležil sojenja in da njegova
izpustitev iz pripora ne bo predstavljala nevarnost za žrtve in priče postopka400. Prav tako
se lahko začasno izpusti obsojenec v postopku pritožbe, če izpuščeni pritožnik ne bo oz.
ne predstavlja nevarnosti za žrtve in priče, ki so sodelovale v postopku401.
Zaščita žrtev in prič obsega tudi pristojnost tožilca, da v posebnih okoliščinah zahteva
odreditev nerazkritja identitete žrtve ali priče, ki so lahko v nevarnosti, dokler ta oseba ne
preide pod zaščito sodišča. Pri določanju ukrepov sodeluje tudi Oddelek za žrtve in priče.
Identiteta žrtve ali priče se mora razkriti pravočasno in to tako, da omogoči dovolj časa za
pripravo obrambe402. Ne glede na vse, pa kritiki še vedno poudarjajo, da se z zaščitnimi
ukrepi posega v pravico obdolženega403.
V fazi glavne obravnave se lahko na zahtevo sodnika, senata, žrtev ali prič ter Oddelka za
zaščito žrtev in prič zagotovijo določeni ukrepi za zasebnost in zaščito žrtev in prič, če so
skladni s pravicami obdolženca404.
Senat lahko sprejme slednje:

394 ICTY Manual, str. 19.
395 Prav tam, str. 20.
396 Vladne organizacije ali nevladne organizacije so lahko priskrbele podatke, katerih namen je bil usmerjevalni v smislu
indicev; podatki so imeli omejeno uporabo in se niso uporabljali v nadaljevanju postopka.
397 Pravilo 11 bis RPE ICTY.
398 Pravilo 40 RPE ICTY.
399 Pravilo 40 bis RPE ICTY.
400 Pravilo 65 RPE ICTY.
401 Prav tam.
402 Pravilo 69 RPE ICTY.
403 Primer ICTY, Tadić (IT-94-1), Decision on the Prosecutor’s Motion Requesting Protective Measures for Victims and
Witnesses, Trial Chamber, 10 August 1995, para. 72.
404 Pravilo 75 RPE ICTY.
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a) ukrepe in camera za preprečitev razkritja identitete ali drugih osebnih podatkov
žrtve ali priče ter z njimi povezanih oseb, javnosti oziroma medijem, kot npr.
brisanje imen in drugih osebnih podatkov iz vseh zapisov in evidenc ICTY,
b) prepoved razkritja evidenc javnosti, na podlagi katerih je možna identifikacija žrtev
ali prič,
c) pričanje z uporabo naprave za spreminjanje slike oz. glasu ali uporaba televizije
zaprtega kroga in
d) dodeli psevdonim.
Senat lahko odloči, da se bo sojenje izvedlo na zaprti obravnavi405, lahko pa sprejme tudi
ukrepe za olajšanje pričevanja za t. i. ranljive žrtve ali priče (npr. enosmerna televizija
zaprtega kroga). Senat mora zagotoviti, da priče in žrtve v okviru pričanja oziroma
izpovedi niso izpostavljene nadlegovanju in ustrahovanju. V sodni praksi se je pojavil
ukrep zaščite priče v sodni dvorani (primer ilutinović406), v smislu, da zaščitena priča
vstopi v dvorano takoj za sodnikom in izstopi iz nje takoj, ko le-to zapusti tudi sodnik. S
tem se zagotovi čim krajši izpostavni čas priče z obdolžencem.
Navedeni ukrepi niso trajne narave. Ukrepi pa morajo biti odrejeni tudi sorazmerno v
povezavi z ogroženostjo 407 . Obstajati mora resen, objektiven strah za varnost priče.
Evaluacija oz. ocena ogroženosti in nevarnosti se mora izvesti za vsak primer posebej,
kar je potrdila tudi sodna praksa408. Na stranki v postopku, ki zahteva zaščitne ukrepe, leži
tudi dokazno breme v zvezi z dokazovanjem »posebnih okoliščin« 409 . Kot posebne
okoliščine se ne štejejo splošne navedbe o nevarnih okoliščinah oz. pogojih, ki bi lahko
ogrožale žrtve ali priče; ter da ne bo mogoče najti več prič ali žrtev, ki bi želele v
prihodnjosti pričati410. Za zaščito žrtve oz. priče naj bi se uporabljali najmanj restriktivni
ukrepi411. Identiteta žrtve se lahko prikrije samo pod določenimi izrednimi pogoji, ki morajo
biti izkazani (resno in neposredno ogrožanje idr.)412.
Tako žrtve kot priče morajo biti ustrezno seznanjene, da se lahko njihovi podatki ali
pričanje razkrijejo v kasnejših primerih. Načeloma imajo ukrepi smiselni učinek v vseh
ostalih postopkih pred ICTY ali nacionalnim sodiščem, lahko pa se seveda ob
spremenjenih okoliščinah spremenijo ali prekličejo. Navedeno pa ne preprečuje tožilcu
razkritja osebnih podatkov ali pričanja priče v drugem postopku, pod pogojem, da se
obvesti obrambo (prvi postopek). Stranke oz. pristojno sodišče drugega postopka, žrtve in
priče lahko od senata zahtevajo odpravo, spremembo ali razširitev ukrepov. Za odpravo,
spremembo ali povečanje oz. zaostritev ukrepov je treba pridobiti soglasje žrtve ali priče.
Odprava, sprememba ali povečanje oz. zaostritev takšnih ukrepov je mogoča s strani
obravnavnega senata brez soglasje le, če gre za izjemne okoliščine zaradi nujnosti ali če
bi lahko zaradi ukrepov prišlo do zmote v postopku.
405 Povezava s Pravilom 79 RPE ICTY.
406 ICTY primer ilutinović et al. (IT-05-87).
407 Perez, str. 181‒183.
408 ICTY primer Lukić and ukić (IT-98-32/1), Order on Milan Lukic’s Request for Protective Measures, 23 July 2008, str.
3‒4.
409 Primer ICTY Gotovina (IT-06-90), Decision on Prosecution Motion for Non-Disclosure to Public of Materials Disclosed
Pursuant to Rules 66 and 68, Trial Chamber, 14 July 2006, str. 6‒7.
410 Primeri ICTY, Haradinaj et al. (IT-04-84), Decision on Second Haradinaj Motion to Life Redactions of Protected Witness
Statements, Trial Chamber, 22 November 2006, para. 2; in Brđanin (IT-99-36), Decision on Motion by Prosecution for
Protected Measures, Trial Chamber, 3 July 2000, para. 30.
411 Perez, str. 182.
412 ICTY primer Haradinaj et al. (IT-04-84), Decision on Second Haradinaj Motion to Lift Redactions of Protected Witness
Statements, Trial Chamber, 22 November 2006, para. 2 in Brdanin and Talić (IT-99-36), 3 July 2000, para. 11.

49

Javnost se lahko iz glavne obravnave izključi deloma ali v celoti, zaradi varnosti, zaščite
ter nerazkritja identitete priče ali žrtve413. V sodni praksi ICTY je bilo potrjeno, da mora
obstajati za odločitev o izključitvi javnosti, t.j. zanikanje obdolžnenemu pravico do javnega
zaslišanja, ustrezen (dober)414 oz. poseben razlog415.
Tudi v času sojenja se lahko izvajajo vsi prej navedeni zaščitni ukrepi. Ukrepe, ki so veljali
v fazi preiskave, se lahko razširi tudi na fazo glavne obravnave. Odobritev zaščitnih
ukrepov je odvisna od posameznih okoliščin vsakega primera posebej416. Zaslišanje preko
video povezave je možno izvesti le417, če je zaslišanje priče tako pomembno, da bi bilo
nezaslišanje nepravično; da priča ne more ali ne želi priti na sodišče; da ne bo kršena
pravica obdolženega do zaslišanja priče; in zaradi praktičnih ovir kot npr. logistike,
stroškov, varnostnih razlogov idr.
Najbolj radikalen zaščitni ukrep je izvedba sojenja na zaprti seji, za kar morajo obstajati
resnično dobri razlogi, tj. izkazano resnično ogrožanje in da ogrožanja ni mogoče drugače
odpraviti418.
Posebni zaščitni ukrepi so namenjeni žrtvam spolnega nasilja, predvsem iz razloga
zagotovitve posebnih potreb tem žrtvam, saj lahko pričanje ponovno povzroči
podoživljanje nasilja teh kaznivih dejanj419. Ukrepi, s katerimi se lahko zaščiti žrtev so npr.
enosmerno zaslišanje, kjer se žrtvi prepreči, da vidi obdolženega oz. se žrtvi omogoči, da
priča iz drugega prostora in se ji tako prepreči neposreden stik z obdolženim. V teh
primerih se lahko zagotovi prenos slike za obdolženega420. Včasih se kot ukrep uporabi
tudi zaslišanje ženskih žrtev s strani ženske421.
Poudariti je treba, da je tudi pri varovanju prič oz. žrtev pred in med sojenjem, torej v
primeru konflikta med pravico obtoženega/obdolženega in zahtevo po zaščiti žrtve kot
priče, poudarek na varovanju pravic obtoženega in obdolženega, kar je potrdila tudi sodna
praksa422.

413 Pravilo 79 RPE ICTY, v povezavi s Pravilom 75 RPE ICTY.
414Primer ICTY Delalić et al. (IT-96-21-T), Decision on the Motions by the Prosecution for Protective Measures for the
Prosecution Witnesses Pseudonymed ‘B’ Trough to ‘M’, Trial Chamber II, 28 April 1997, para. 33.
415 ICTY primera Blaskić (IT-95-14-R), Decision on Defence’s Request for Relief with Regard to Ex Parte Filings, Appeals
Chamber, 20 November 2006, str. 3; in aletilić and artinović (IT-98-34-A), Decision on Vinko Martinović’s Withdrawal of
Confidential Status of Appeal Brief, Appeals Chamber, 4 May 2005, str. 3.
416 Primer ICTY Furundžija (IT-95-17/1-T), Decision on Prosecutor’s Motion Requesting Protective Measures for Witnesses
‘A’ and ‘B’ at Trial, Trial Chamber, 11 June 1998 in Slobodan ilošević (IT-02-54-30), Decision on Prosecution Motion for
Trial Related Protective Measures for Witnesses (Bosnia), Trial Chamber, 30 July 2002, para. 5.
417 ICTY primer Tadić (IT-94-1-T), Decision on the Defence Motions to Summon and Protect Defence Witnesses and on
the Giving of Evidence by Video-Link, Trial Chamber, 25 June 1996 in Delalić et al. (IT-96-21-T), Decision on the Motion to
Allow Witnesses K, L and M to give Their Testimony by Means of Video-Link Conference, Trial Chamber, 28 May 1997,
para. 17 ter ICTR primer Bagosora et al. (ICTR-98-41-T), Decision on Prosecutor’s Motion for Deposition of Witness OW,
Trial Chamber, 5 December 2001, para. 14.
418 Primer ICTY,S. ilošević (IT-02-54-30), 30 July 2002, para. 5.
419 Perez, str. 192.
420 Primer ICTY Tadić (IT-94-1-T), 10 August 1995, para. 51.
421 Perez, str. 192.
422 Primer ICTY,Brdanin and Talić (IT-99-36), Decision on Motion by Prosecution for Protected Measures, Trial Chamber, 3
July 2000, para. 31 in Haradinaj et al. (IT-04-84), Decision on Prosecution’s Application for Pre-Trial Protective Measures
for Witnesses, Trial Chamber, 20 May 2005, str. 4 ter v času sojenja: aradzić (IT-95-5/18-T), Decision on Motion for
Protective Measures for Witness KW46, Trial Chamber, 12 October 2012, paras. 7‒8.
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4.2.3 Pravica do odškodnine
Nobena določba Statuta ICTY ne omogoča žrtvi pridobiti oz. zahtevati odškodnino za
morebitno povzročeno škodo. Statut ICTY v zvezi s kaznovanjem in vrstami kompenzacije
opredeljuje le pristojnost ICTY, da v skladu s tretjim odstavkom 24. člena Statuta ICTY
odredi vrnitev premoženja in premoženjskih koristi lastnikom, ki si jih je storilec pridobil s
kaznivim dejanjem. Pri tem lahko uporabi tudi sredstva prisile.
Pravica do odškodnine oz. kompenzacije je določena na podlagi Pravila 106 RPE ICTY.
Tajnik ICTY je dolžan posredovati obsodilno sodbo obsojenčevim pristojnim nacionalnim
organom. Žrtve imajo tako pravico zahtevati kompenzacijo za povzročeno škodo na
nacionalnih sodiščih oziroma drugih pristojnih organih.423 V povezavi s tem je treba dodati
tudi, da je obsodilna sodba v povezavi s kazensko odgovornostjo za povzročeno škodo
dokončna in zavezujoča424. Navedeno udeležbo bi lahko označili le kot omejeno udeležbo
žrtve v postopkih pred ICTY.
RPE ICTY pozna tudi posebno pravilo 425 , če se po sodbi in obsodbi ugotovi obstoj
nezakonitega premoženja, lahko obravnavni senat na zahtevo tožilca ali po uradni
dolžnosti izvede posebno obravnavo o vprašanju vračanja.

4.3 POMANJKLJIVOSTI SISTEMA ICTY
V postopku pred ICTY žrtve ne smejo sodelovati v svojem imenu niti niso upravičene do
odškodnine ali povračila za nastalo škodo. Žrtve se pred ICTY-jem pojavljajo le kot priče.
V pravni teoriji se pojavljajo vprašanja, ali bi lahko bila situacija drugačna in ali je bila
takšna ureditev pravic in statusa žrtev slabost ICTY-ja 426 . V pravni teoriji in praksi
obstajajo v zvezi z navedenim različna stališča. Nekateri zaposleni (sodniki, predstavniki
ICTY) na ICTY zagovarjajo, da vloga priče v postopku pred ICTY ni minorna, upoštevajoč
posledice, ki so jih pričanja imela na vse prisotne na sojenju427 in na odločitve. Očitke v
zvezi s pomanjkljivostmi glede udeležbe žrtev je zavrnil tudi sodnik Pocar428. Značilnost
mednarodnih kazenskih postopkov je med drugim tudi, da gre za pregon t. i. masovnih
kaznivih dejanj, tj. kaznivih dejanj, kjer je možno veliko žrtev. Zaradi navedenega je
nemogoče zagotoviti udeležbo vsem žrtvam v postopku pred sodiščem429. Tudi ICC zaradi
navedenega poskuša zagotavljati udeležbo žrtev na različne kontrolirane načine
(kolektivno zastopanje), s strani sodnika Pocarja pa je bilo celo izpostavljeno vprašanje,
kdo naj bi predstavljal žrtve, saj bi lahko bile npr. nevladne organizacije pristranske430.
Izziv je predstavljala tudi zagotovitev prič na sodišču. Uporaba sodnih pozivov je prinesla
mešane rezultate 431 . ICTY se je moral zanašati na državo, v kateri priča prebiva, da
aretira in privede pričo, ki je zavrnila poziv, saj ICTY, kot tudi ne ostala mednarodna
423 Revizija Pravila 106 RPE ICTY, 12. november 1997.
424 Revizija Pravila 106 RPE ICTY, 12. april 2001.
425 Pravilo 105 RPE ICTY.
426 Frederic Megret, The Legacy of the ICTY as Seen Through Some of its Actors and Observers, str. 1027‒1029.
427 Prav tam, izpoved Marka Harmona, str. 1027.
428 http://legal.un.org/avl/pdf/ls/Pocar_bio.pdf.
429 Frederic Megret, The Legacy..., str. 1028.
430 Prav tam.
431 Glej primer ICTY, Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj, Case No. IT-04-84, Decision on
Prosecution's Motion to Have Witness 25 Subpoenaed to Testify, 30. oktober 2007.
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sodišča in tribunali, z razliko od nacionalnih pravnih redov, nimajo policije, ki bi lahko v
skladu s svojimi pooblastili in prisilnimi sredstvi zagotovila udeležbo priče na sodišču432.
Priča lahko zahteva oprostitev pričanja zaradi različnih razlogov. Med njimi so bili v praksi
predvsem zdravstveni razlogi, starost ter strah pred maščevanjem zoper njih ali družinske
člane 433 . Zaradi navedenega se lahko priči zagotovi zaslišanje preko video povezave,
čeprav so v praksi najprej takšna zaslišanja označili za dokazno manj vredna kot
neposredna zaslišanja v sodni dvorani 434, kasneje pa so stališče spremenili, kar je bil
pozitiven napredek v priznavanju pravic žrtve435. Izogibanje pričanju pa dejansko vpliva
tudi na dolžino samega sodnega postopka. Zaradi primera Haradinaj 436 v povezavi z
zagotovitvijo prič na sojenju, so bila sprejeta posebna navodila, na podlagi katerih se je
pričam predhodno pojasnilo, kakšne so posledice izogibanja oz. neodziva na poziv
(postopek uveden zoper pričo zaradi nespoštovanja sodišča, kar pa ponovno podaljšuje
»primarni« postopek)437.
V zvezi s predlaganimi pričami s strani obrambe je treba omeniti primer ilutinović.
Obramba je izpostavila, da zaradi grožnje priči s strani tožilstva, tožilstvo ne sme imeti
nobenega kontakta s posamezniki, ki so potencialne priče obrambe, saj se s tem krši
obdolženčeva pravica do pravičnega sojenja in do obrambe438.
Večina zaslišanj prič se je v ICTY odvijala »in camera«. Vendar pa se je velikokrat
dogodilo, da so informacije v zvezi z identiteto prič odtekle, s čimer se je ogrozila varnost
tako prič kot njihovih družin. Npr. v postopku zoper Slobodana iloševića je imenovani
vseskozi s svojimi namigovanji in podajanjem posrednih informacij o pričah le-te ogrožal
ter kršil obstoječa pravila z namenom razkritja identitete prič439.
Poudariti je treba, da so žrtve kot priče podvržene velikim pritiskom, ki prihajajo iz različnih
strani, tako s strani tistih, ki želijo, da je obdolženi obsojen, kot tudi tistih, ki obdolženega
zagovarjajo oz. so na njegovi strani. Pritiski se lahko pokažejo tudi kot povračilni ukrepi
zoper družinske člane. V zvezi s tem ima ICTY kar nekaj izkušenj. V času sojenja Tadiću
je bila priča usmerjena s strani bosanskih organov, da izpove, da je obdolženi storil več
kaznivih dejanj, kot jih dejansko je storil. Sodniki so iz izjav priče ugotovili, da so izjave
priče same sebi v nasprotju ter da je opis dogodkov pomanjkljiv. Na podlagi navedenega
so ugotovili prevaro. V primeru Simić je pravni zastopnik obdolženega, ki je bil bosansko
srbske nacionalnosti, priči grozil s smrtjo, če ne umakne oz. spremeni svoje izjave. Pričo
je prisili, da je vadila svojo »novo izjavo« na magnetofon440.
Kot pomanjkljivost je bil izpostavljen tudi sistem povrnitve škode. Velik izziv je zagotavljati
ustrezne oblike reparacije za t. i. masovna kazniva dejanja, prav tako pa je določene žrtve

432 ICTY Manual, str. 84.
433 Prav tam, str. 85 ter ICTY primer Delalić et al. (IT-96-21-T), 28 May 1997, para. 20; Bagosora et al. (ICTR-98-41), 5
December 2001, para. 16.
434 ICTY primerTadić (IT-94-1-T), 25 June 1996.
435 ICTY primer adžihasanović and ubura (IT-01-47), Decision on Prosecution Motion for Receiving Testimony by VideoConference Link, Trial Chamber II, 11 March 2004.
436 ICTY primer, Haradinaj et al. (IT-04-85).
437 ICTY Manual, str. 85.
438 ICTY Manual, str. 86.
439 Victim's Guide to the International Criminal Court, str. 68.
440 Prav tam, str. 68.
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težko pravilno identificirati, saj je v velikih primerih prišlo do viktimizacije celotnega
prebivalstva, skupnosti 441.
Na drugi strani pa so zagovorniki žrtvam prijaznejšega postopka izpostavili, da so se
žrtve, ki so pričale za tožilstvo, počutile kot le orodje v rokah tožilstva in ne kot neodvisni
posamezniki442. Žrtve so bile dejansko pozvane k pričanju samo, če so njihove izpovedi
potrjevale argumente tožilstva 443 . Zagovorniki navedenega priznavajo, da se lahko
postopki na sodišču zaradi sodelovanja žrtev zavlečejo. Za zagotovitev načela hitrega
sojenja je treba v postopke vgraditi določene varovalke v zvezi s sodelovanjem žrtev444.
Pomanjkljivost ICTY v povezavi s pomanjkanjem neposredne udeležbe žrtev v postopkih
se izkaže v omejenem vplivu sodišča na samo regijo445. ICTY-ju se večkrat očita, da je
bila njegova vloga za mednarodno in kazensko pravo večja kot vpliv, ki bi ga moralo imeti
sodišče na samo regijo 446 , vendar pa ni mogoče zanemariti vpliv in učinek ICTY na
vzpostavitev pogojev in utrditev položaja na mednarodni mir in varnost v regiji447. Sodnik
Pocar je večkrat poudaril 448 , da je proces sprave zapisan v resolucijah in preambuli
ustanovitve ICTY, prav tako je poudaril pomembnost ponovne vzpostavitve družbe ter
načela pravne države v regiji. Sodišča lahko obravnavajo le omejeno število zadev. Ne
glede na vse, pa je njegova ocena, da to ni naloga samo ICTY kot sodišča, saj je treba
poleg sojenja krivcem za zločine sprejeti tudi druge ukrepe, ki lahko zagotovijo spravo v
regiji. Po njegovem je potrebna pravna transformacija skozi generalizirana sojenja ali
preko komisij za resnico. Dejansko je bil ICTY nedostopen za žrtve, sojenja niso dosegla
tistih, katerim naj bi bila dejansko namenjena, tj. žrtvam. ICTY naj bi primarno odgovarjal
mednarodni skupnosti, šele potem in čisto naključno žrtvam449. Na ta način naj bi se ICTY
oddaljil od žrtev tako fizično kot tudi simbolično450.
Kot problem se je tudi izpostavilo razumevanje sodb ICTY za žrtve, predvsem zaradi
nizkih odmerjenih kazni, nerazumne vsebine, včasih so jih označili tudi kot »posmeh
pravici«451, ne glede na vse pa so žrtve še vedno želele sodelovati in pričati pred ICTY.
Po drugi strani pa kritiki452 širjenja pravic žrtvam opozarjajo, da mednarodno kazensko
pravo ni namenjeno samo zagotavljanju pravic žrtvam, čeprav so pomembna skupina, na
kateri temelji (zaradi pričanja oz. dokaznega postopka) celoten postopek in njegov uspeh.
Mednarodno kazensko pravo je namenjeno celotni skupnosti, zato ni namen postopkov
pred mednarodnimi sodišči le osebno zadovoljstvo žrtve, da je storilec obsojen, ampak je
primarno njihov namen prispevati k rehabilitaciji žrtev, priznanje njihovemu trpljenju in
končni integraciji biti enakopraven državljan. Navedeno se lahko zagotovi le, če celotna
441 Frederic Megret, The Legacy ..., str. 1028.
442 Prav tam,izpoved Ekkeharda Withopfa.
443 Juan Pablo Perez Leon Acevedo, Victims' Status at International and Hybrid Criminal Courts, Victims' status as
Witnesses, Victim Participants/Civil Parties and Reparations Claimants, str. 125.
444 Prav tam, str. 1029.
445 Prav tam.
446 Prav tam in izjava Refika Hodzica, str. 1031.
447 Prav tam, izjava Payam Akhavan, str. 1029 in izjava Refika Hodzica, str. 1031.
448 Prav tam, str. 1030.
449 Lindsey Raub, ‘Positioning Hybrid Tribunals in International Criminal Justice’ (2009) 41 New York University Journal of
International Law and Policy, str. 1013 in 1020.
450 Frederic Mégret, ‘In Defense of Hybridity: Towards a Representational Theory of International Criminal Justice’ (2005)
38 Cornell International Law Journal, str. 725 in 730.
451 Frederic Megret, The Legacy ..., izjava Zorana Pajića, str. 1034.
452 Prav tam, izjava Refika Hodžiča, str. 1035.
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družba, še posebej del, ki podpira oz. je podpiral storilca, sodeluje v postopku, ga sprejme
oz. priznava ter tudi sprejme sodbo. Tako pristojnost sodišča kot tudi postopki zoper
določene storilce in sodbe so bile izpodbijane iz vseh strani 453 , v javnosti je bila tudi
percepcija, da so žrtve le bosanski muslimani in da drugih žrtev ni bilo 454, seveda pa
navedeno ni bilo res. Zaradi tega, ker je ICTY preganjal vse strani konflikta455, je bil ICTY
tudi bolj uspešen kot ICTR456.
ICTY je poskušal z različnimi regionalnimi programi ter organiziranjem konferenc,
seminarjev in obiskov zagotoviti ustrezni pretok informacij, med drugim tudi žrtvam in
njihovim družinam. Prav tako je poskušal zagotoviti ustreznost informiranja s strani višjih
predstavnikov ICTY, ko je prišlo do oprostilnih sodb zaradi pomanjkanja dokazov 457. S
tem je verjetno poskušal odpraviti pomanjkljivosti sodelovanja in seznanjanja žrtev in prič
v vseh fazah postopka.
V zvezi s pomenom sodelovanja žrtve v postopku pred ICTY je treba preučiti tudi sam
mandat ICTY. Vsi predsedniki ICTY so v svojih govorih in nagovorih v OZN poudarjali
vlogo žrtve in da je namen ICTY doseči žrtve, vendar pa navedeno ni bilo realizirano »na
licu mesta«, prav tako se za navedeno ni zagotovil proračun oz. finančna sredstva, niti ni
bilo navedeno kot del samega ožjega mandata ICTY458.
Kljub statusnim oz. pravnim omejitvam, je ICTY že v zgodnji fazi obstoja poskušal
prepoznati svojo širšo vlogo pri iskanju resnice v povezavi z žrtvami. ICTY je v sodnih
primerih večkrat izpostavil, da lahko žrtve, ko so pozvane, da pričajo pred tožilcem,
pričanje uporabijo kot forum, kjer se naj bi jih slišalo in kjer bodo njihove izjave zapisane v
zgodovini459.
Izziv za zaščito prič je bila povezava prič ter njihovih ožjih družin z novim okoljem, kjer so
jih nastanili, nepoznavanje jezika in nove kulture. Žrtve podpišejo tudi dogovor, s katerim
se zavežejo, da se bodo izogibale vseh aktivnosti, s katerimi lahko ogrozijo svojo varnost
ter da bodo zagotavljale vse informacije, ki so pomembne za ICTY 460 , vendar temu
velikokrat ni tako.
Ne glede na vse, pa je treba ugotoviti461, da se je sistem ICTY skozi obdobja in vplive,
med drugim tudi drugih mednarodnih sodišč, kot npr. ICC, razvil v bolj prijaznega za žrtve.
Vloga sodnikov se je povečala, predvsem v smislu pridobitve bolj aktivne vloge, kar
pomeni tudi uporabo »garancijskega načela«, tj. zagotavljanje pravičnosti, resnice in
varovanje interesov žrtev, ter da postopek ni samo adversarni oz. dvostrankarsko
usmerjen z izločitvijo žrtve. Vloga tožilca ni samo striktno vloga stranke v postopku, pač
pa hkrati predstavlja tudi organ pravice. Nenazadnje so tudi RPE oz. dokazna pravila
skozi prakso povzela žrtvam prijaznejše ukrepe, predvsem iz inkvizitornega sistema.

453 Prav tam, str. 1039.
454 Prav tam, izjava Ekkeharda Withopfa, str. 1042.
455 Prav tam, izjava Petra Robinsona, str. 1052.
456 Mednarodno kazensko sodišče za Ruando, ki je bilo ustanovljeno hkrati z ICTY.
457 ICTY Manual, str. 193 in 194.
458 Prav tam, izjava Refika Hodžiča, str. 1037.
459 Primera ICTY, aradžić in ladić (IT-95-5-R6, IT-95-18-R61), Review of the Indictments Pursuant to Rule 61 of the
Rules of Procedure and Evidence, Trial Chamber, 11 July 1996, para. 3.
460 ICTY Manual, str. 203.
461 Perez, str. 110.
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5 POLOŽAJ ŽRTVE IN PRIČE V SLOVENSKI KAZENSKI ZAKONODAJI
5.1 PRAVNI OKVIR POJMA ŽRTVE
V slovenski kazenski zakonodaji sta položaj in status žrtve in priče v kazenskem postopku
opredeljena v KZ-1 in ZKP. V zvezi z odškodninami sta relevantna Zakon o odškodnini
žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD) 462 in Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in
povojnega nasilja (ZSPOZ)463.
V skladu z določbami ZKP in KZ-1464 je žrtev (oškodovanec) kaznivega dejanja, oseba
(fizična ali pravna), ki je bila oškodovana (telesna poškodba, poškodba ali odvzem
lastnine ipd.) zaradi dejanja, ki velja za kaznivo dejanje po KZ-1. Naša kazenska
zakonodaja ne uporablja izraza žrtev, razen pri opisu določenih kaznivih dejanj in
posebnostih. Zaradi navedenega bomo v nadaljevanju uporabljali tudi izraz oškodovanec.
V primeru mladoletnih oz. poslovno nesposobnih oseb preidejo pravice oškodovanca na
njegovega zakonitega zastopnika. Oškodovanec ima zagotovljene določene individualne
pravice pred, med in po sodnem postopku (sojenju). Pravice žrtve pred sodnim
postopkom so npr.: prijava kaznivega dejanja policiji ali državnemu tožilstvu, sodelovanje
v fazi preiskave, vpogled v dokumentacijo, sodelovanje na zaslišanjih kot priča, pravica do
brezplačne pravne pomoči ter drugih oblik pomoči, različne oblike zaščite oz. varovalnih
ukrepov.
Oškodovanec ima v kazenskem postopku RS različne vloge, kot:
- zasebni tožilec,
- oškodovanec kot tožilec (tudi subsidiarni kazenski pregon) ali
- oškodovanec.
Glede na različen procesni položaj se razlikujejo tudi pravice, ki jih ima v teh položajih. Za
preučitev položaja oškodovanca za potrebe tega magistrskega dela položaj zasebnega
tožilca ni pomemben, saj pri mednarodnih kaznivih dejanjih ne gre za kazniva dejanja, ki
se preganjajo na zasebno tožbo.
Kot v obeh primerih pravnih pravil v ICC in ICTY, bomo tudi za pravni red RS poskušali
prikazati pravice oškodovanca v treh sklopih, tj. pravice, ki izvirajo iz sodelovanja v
postopku, pravica do zaščite ter pravica do povrnitve škode oz. uveljavljanja
premoženjskopravnega zahtevka.
5.2 PRAVICE IN DOLŽNOSTI OŠKODOVANCA
5.2.1 Pravice in obveznosti v postopku
Žrtev kaznivega dejanja lahko prijavi kaznivo dejanje policiji ali tožilstvu. Oblika prijave ni
predpisana, vendar če želi žrtev aktivno sodelovati pri preiskavi kaznivih dejanj, je

462 Uradni list RS, št. 101/05 in 86/10.
463 Uradni list RS, št. 21/2011 – uradno prečiščeno besedilo.
464 Šesta alineja 144. člena ZKP ter jezikovna razlaga določb KZ-1 in ZKP.
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ustrezno, da žrtev čim bolj podrobno opiše dejanje, katerega žrtev je bil, kdo je storil oz.
njegov opis, možne priče idr.
KZ-1 v 95. členu določa nezastarljivost določenih kaznivih dejanj. Kazenski pregon in
izvršitev kazni ne zastarata za kazniva dejanja, za katera se sme po tem zakoniku izreči
kazen dosmrtnega zapora, za kazniva dejanja iz 100. do 105. člena465 (v nadaljevanju
mednarodna kazniva dejanja) in tudi ne za tista kazniva dejanja, za katera po
mednarodnih pogodbah 466 zastaranje ni mogoče. Za mednarodna kazniva dejanja je
zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.
Mednarodna kazniva dejanja po KZ-1 se preganjajo po uradni dolžnosti.
Zanimivost slovenskega pravnega reda je določba 281. člena KZ-1, ki določa dolžnost
žrtve (oškodovanca) in priče, da naznani storilca kaznivega dejanja, če gre za kaznivo
dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen najmanj 15 let zapora ali dosmrtnega
zapora, ali kdor samo ve, da je bilo tako dejanje storjeno, pa tega ne naznani, čeprav je
od take ovadbe odvisno, da se storilec ali dejanje pravočasno odkrije. Če žrtev ali priča
opusti ovadbo kaznivega dejanja ali storilca, se kaznuje z zaporom do 3. let.
Izjema od odveznosti naznanitve je podana dokaj široko. Tako se ne kaznuje priče ali
žrtve, če je storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani
istospolni partnerski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali
posvojenec ali če je zagovornik, zdravnik ali spovednik storilca. Ker se navedene osebe iz
tega odstavka, razen zagovornika, zdravnika ali spovednika, ne kaznujejo za opustitev
ovadbe, se za opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec niti oseba, s katero živi v
zunajzakonski skupnosti niti partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti.
Pravice oškodovanca v predkazenskem in kazenskem postopku so okvirno naštete v 59.
členu ZKP.
V fazi pred preiskavo in med preiskavo ima žrtev pravico opozoriti policijo in državnega
tožilca na vsa dejstva in predlagati dokaze, ki so pomembni za ugotovitev kaznivega
dejanja, za izsleditev storilca kaznivega dejanja in za ugotovitev premoženjskopravnega
zahtevka467. Žrtev oz. oškodovanec ima v tej fazi tudi pravico predlagati dokaze, dajati
druge izjave in postavljati druge predloge 468 . Prav tako pa ima pravico pregledati in
prepisati preiskovalne spise in si ogledati dokazne predmete469 ter sodelovati pri ogledu in
zaslišanju izvedencev470. Sodelovati sme tudi pri drugih preiskovalnih dejanjih, razen če bi
bilo nevarno odlašati471. Pri zaslišanju priče je lahko prisoten le, če je verjetno, da priča ne
bo prišla na glavno obravnavo472. Oškodovanec sme postavljati vprašanja obdolžencu,
priči ali izvedencu le z dovoljenjem preiskovalnega sodnika473.

465 Genocid, hudedelstvo zoper človečnost, vojna hudodelstva, agresija, odgovornost vojaških poveljnikov in drugih
nadrejenih, združevanje in ščuvanje h genocidu, k hudodelstvom zoper človečnost ali agresiji.
466 Npr. Konvencija ZN o nezastaranju vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu iz leta 1968.
467 Prvi odstavek 59. člena ZKP.
468 Četrti odstavek 59. člena ZKP; 177. člen ZKP.
469 Prav tam in 73. člen ZKP; 177. člen ZKP.
470 178. člen ZKP.
471 Prav tam, peti odstavek.
472 Četrti odstavek 178. člen ZKP.
473 Sedmi odstavek 178. člen ZKP.
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Žrtev ima pravico zahtevati tudi informacije o poteku preiskovalnega postopka.
Na podlagi drugega odstavka 165.a člena ZKP je lahko pri opravi preiskovalnega dejanja
navzoč tudi oškodovanec, o čemer ga na primeren način obvesti preiskovalni sodnik.
Na glavni obravnavi 474 ima oškodovanec pravico predlagati dokaze, postavljati
obdolžencu, pričam in izvedencem vprašanja, dajati pripombe in pojasnila glede njihovih
izpovedb ter dajati druge izjave in postavljati druge predloge. Iz navedene določbe sledi
razbrati, da ima žrtev pravico sodelovati na glavni obravnavi. Nevabljenje žrtve oz.
oškodovanca na glavno obravnavo je kršitev določb kazenskega postopka 475 , ni pa
absolutna kršitev postopka. Navedeno je potrdila tudi sodna praksa. Da ne gre za
absolutno kršitev postopka (kršitev bi vplivala ali morala vplivati na zakonitost in pravilnost
sodbe) morajo biti podani pogoji za takšno odločitev, tj. da je bil premoženjskopravni
zahtevek že podan ter da zaslišanje zakonitega zastopnika ni nujno potrebno, njenega
zaslišanja pa stranki tudi nista predlagali476.
Oškodovanec sme postavljati vprašanja obdolžencu po njegovi izpovedbi, vendar ne more
postavljati neposrednih vprašanj brez dovoljenja predsednika senata 477 . Prav tako
oškodovanec oz. žrtev ne sme postavljati nedovoljenih vprašanj 478 . Enako velja za
postavljanje vprašanj pričam in izvedencem479.
Oškodovanec ima pravico pregledati in prepisati spise in si ogledati dokazne predmete480.
Ta pravica ni absolutna, saj se sme oškodovancu ta pravica odreči, dokler ni zaslišan kot
priča481. Razlog navedenemu je seveda zagotavljanje pravic obdolženca do pravičnega
sojenja in obrambe. Zaradi varovanja procesnih udeležencev pa je mogoče odreči
vpogled in prepis spisa le, če gre za razloge za izključitev javnosti na glavni obravnavi
(varovanje tajnosti, varstvo javnega reda, morale, varstvo osebnega ali družinskega
življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika, ali če bi po mnenju senata
javnost škodovala interesom pravičnosti)482.
Oškodovanec lahko poda nove dokaze tudi po razpisu glavne obravnave (povabijo se
nove priče ali novi izvedenci ter priskrbijo drugi novi dokazi). V svoji obrazloženi zahtevi
mora navesti, katera dejstva naj bi se dokazala in s katerimi od predlaganih dokazov 483.
Po končanem dokaznem postopku lahko oškodovanec poda predlog za dopolnitev
dokaznega postopka484.
Na podlagi 234. člena ZKP se sme oškodovanec zaslišati kot priča. Kot priča se vabi
oškodovanec, ki lahko kaj pove o kaznivem dejanju, storilcu in drugih pomembnih

474 Drugi odstavek 59. člena ZKP.
475 Prvi odstavek 288. člena ZKP.
476 Sodna praksa RS, VSL Sodba I Kp 224/2000.
477 324. člen ZKP.
478 228. člen ZKP.
479 334. člen ZKP.
480 128. člen ZKP in sodna praksa RS, sodba VSL Sklep II Kp 2457/2010.
481 Tretji odstavek 59. člena ZKP.
482 295. člen ZKP in sodna praksa RS, sodba VSL Sklep II Kp 2457/2010.
483 289. člen ZKP.
484 343. člen ZKP.
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okoliščinah kaznivega dejanja 485 . Oškodovanec se mora odzvati vabilu in pričati 486 .
Oškodovanec, ki je priča, je oproščen pričanja, če je z obdolžencem v določenem
sorodstvu, oz. če gre za priviligirano pričo487. Pričo je treba o pravici podučiti, lahko pa se
svoji pravici tudi odreče in priča488. Priča ni dolžna odgovarjati na posamezna vprašanja,
če je verjetno, da bi s tem spravila sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto,
znatno materialno škodo ali v kazenski pregon489.
Pričanje oškodovanca se na glavni obravnavi izvede takoj za zaslišanjem obdolženca490.
Če je bila žrtev kot priča seznanjena s pričanjem ostalih prič, preden je bila zaslišana kot
priča sama, to ni razlog za izločitev njenega pričanja, vendar pa mora sodišče to
okoliščino upoštevati pri oceni verodostojnosti takšnega dokaza491.
Izjeme od načela neposrednega zaslišanja priče so navedene v prvem odstavku 340.
člena ZKP. Zapisniki o izpovedbah prič se smejo prebrati po odločbi senata samo, če so
zaslišane osebe umrle, duševno zbolele ali jih ni mogoče najti ali če zaradi starosti,
bolezni ali iz drugih tehtnih vzrokov ne morejo priti ali zelo težko pridejo k sodišču ali če
prebivajo v tujini in na glavno obravnavo ne pridejo, čeprav so bile nanjo pravilno
povabljene ali če se priče brez zakonskega razloga nočejo izpovedati na glavni obravnavi.
Če se stranke (obdolženec in državni tožilec) strinjajo, lahko senat odloči, da se zapisnik o
prejšnjem zaslišanju priče prebere tudi, če priča ni navzoča, ne glede na to, ali je bila
povabljena na glavno obravnavo ali ne. Razlogi, zakaj se preberejo prejšnje izpovedbe,
se navedejo v zapisniku. Pri odločitvi mora sodišče tako pretehtati pravico priče do zaščite
in pravico obdolženca do pravičnega sojenja in do obrambe, še posebej če gre za t. i.
obremenilno pričo. Pomembnost neposrednega zaslišanja obremenilne priče poudarja
tudi ESČP 492 , medtem ko slovenska sodna praksa sumira pravico do neposrednega
zaslišanja pod pravico do obrambe493. ESČP je postavila t. i. Al-Khawajev test, s katerim
testira upravičenost razloga za odsotnost (obstoj upravičenega razloga, ali gre za edini in
odločilen dokaz, ali obstajajo primerna protiutežna jamstva).
Če je oškodovanec mladoletna oseba in se jo zasliši, se mora z njo ravnati obzirno, da
zaslišanje ne bi škodljivo vplivalo na njeno duševno stanje. Zaslišanje mladoletne osebe
se lahko opravi s pomočjo pedagoga ali kakšnega drugega strokovnjaka. Pri zaslišanju
priče, mlajše od 14 let, je lahko navzoča oseba, ki ji priča zaupa494. Mladoletne osebe, ki
glede na svojo starost in duševno razvitost ne more razumeti pomena pravice, da ni
dolžna pričati, ni dovoljeno zaslišati kot priče, razen če to zahteva sam obdolženec 495.
Mladoletna žrtev je lahko pod določenimi pogoji opravičena pričanja 496 . Če izvedenec
485 234. člen ZKP.
486 Četrti odstavek 288. člena ZKP.
487 236. člen ZKP.
488 237. člen ZKP.
489 238. člen ZKP.
490 Četrti odstavek 329. člena ZKP.
491 Sodna praksa RS, Sodba I Ips 461/2006.
492 Sodbi ESČP, Schatschaschwili v. Germany, št. 9154/10, veliki senat, 15. 12. 2015 in Al-Khawaja in Tahery v. UK, št.
26766/555 in 22228/06, z dne 15. 12. 2011.
493 Ustavno sodišče RS UP-309/04 in US RS Up-1544/10-13 z dne 21. 6. 2012.
494 Četrti odstavek 240. člena ZKP.
495 Tretji odstavek 236. člena ZKP.
496 Sodna praksa RS, sodba I Ips 360/2005.
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ustrezne stroke na podlagi opravljenega razgovora ugotovi, da mladoletna priča ni
sposobna pričati ali da bi imelo pričanje zanjo nepopravljive negativne posledice, se mora
navedeno dejstvo presojati še v luči ustavne pravice obdolženca do obrambe. Če je priča
oproščena pričanja, mora izvedenec ugotoviti tudi ali razume pomen pravice, da ni dolžna
pričati. Za kršitev pravice do obrambe zaradi zavrnitve dokaznega predloga gre v primeru,
kadar sodišče brez ustrezne obrazložitve zavrne predlog za sprejem dokaza, ki je
materialnopravno relevanten za obrambo in katerega obstoj in možnost izvedbe je
dokazana z zadostno stopnjo verjetnosti.
Po izvedenem dokaznem postopku ima oškodovanec pravico do zaključne besede po
govoru tožilca 497 . Oškodovanec ali njegov pooblaščenec sme v svoji zaključni besedi
obrazložiti premoženjskopravni zahtevek in opozoriti na dokaze o kazenski odgovornosti
obtoženca498.
Navedene pravice ima oškodovanec vedno, ne glede na to ali je zgolj oškodovanec ali
ima tudi status zasebnega oz. subsidiarnega tožilca499. Če se oškodovancu ne omogoči
zaključni govor, to predstavlja kvečjemu kršitev kazenskega postopka. Iz sodne prakse je
razbrati, da je možnost zaključnega govora “dana oškodovancu, ki ni stranka v postopku
in ki je zainteresiran, da se obtožencu izreče obsodilna sodba. Čeprav ni izključeno, da
oškodovanec, ki razpolaga z določenimi zahtevki procesne narave (umik
premoženjskopravnega zahtevka, umik predloga za kazenski pregon), to stori tudi v
besedi strank, bi bilo mogoče sklepati na postopkovno kršitev, ki bi vplivala na zakonitost
sodbe, če bi takšno upravičenje dejansko obstajalo in bi hkrati oškodovancu bilo na
nezakonit način onemogočeno, da ga uveljavi”500.
Oškodovancu se sodba vroči. V pravnem pouku se opredeli ali ima oškodovanec pravico
do pritožbe ali ne; če nima pravice do pritožbe, ima pravico do vrnitve v prejšnje stanje501.
Oškodovanec se sme pritožiti le glede odločbe sodišča o stroških502. V pravni literaturi503
in sodni praksi je stališče, da ima “oškodovanec kot procesni subjekt v kazenskem
postopku precej zoženo pravico do pritožbe zoper sodbo, kljub svojim morebitnim
(večplastnim) interesom, da bi dosegel za obdolženca neugodno ali vsaj manj ugodno
odločitev”504. O navedenem je odločalo tudi Ustavno sodišče RS, v zadevi Up-285/97505,
“da oškodovanec (niti kot subsidiarni tožilec, kaj šele v vlogi "zgolj" oškodovanca) nima
ustavno varovane pravice doseči kazensko obsodbo, z različnimi zanj neugodnimi
sodnimi odločbami pa mu ne more biti kršena nobena človekova pravica ali temeljna
svoboščina”.
Oškodovanec lahko uveljavlja varstvo svojih (civilnopravnih) pravic v pravdi s postavitvijo
ustreznega civilnega zahtevka. V postopku prisilne izvršbe lahko zahteva tudi izpolnitev
svoje terjatve do obsojenega506.
497 346. člen ZKP.
498 348. člen ZKP.
499 Zgaga, Položaj oškodovanca v predlogu ZKP-1.
500 Sodna praksa RS, sodba I Ips 214/2008.
501 Šesti odstavek 363. člen ZKP.
502 Četrti odstavek 364. člena ZKP.
503 Dežman, str. 320.
504 Kmet, Pritožba oškodovanca v posebnem postopku za preklic pogojne obsodbe.
505 Sklep Ustavnega sodišča RS Up-285/97, z dne 10. maja 2001.
506 Kmet, Pritožba oškodovanca v posebnem postopku za preklic pogojne obsodbe.
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a.1 Pravica oškodovanca do pravnega zastopnika

Na podlagi 65. člena ZKP ima oškodovanec pravico, da izvršuje svoje pravice v postopku
po pooblaščencu. Mladoletna žrtev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost iz XIX.
poglavja kazenskega zakonika Republike Slovenije, kaznivega dejanja zanemarjanja
mladoletne osebe in surovega ravnanja po 192. členu in kaznivega dejanja trgovine z
ljudmi po 113. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije, mora imeti ves čas od
uvedbe kazenskega postopka dalje pooblaščenca, ki skrbi za njegove pravice, še posebej
v zvezi z zaščito njegove integritete med zaslišanjem pred sodiščem in uveljavljanjem
premoženjskopravnega zahtevka. Mladoletnemu oškodovancu, ki pooblaščenca še nima,
postavi pooblaščenca sodišče po uradni dolžnosti izmed odvetnikov.
Glede na to, da za mednarodna kazniva dejanja ni izrecno napisano, da morajo imeti
mladoletni oškodovanci pooblaščenca, pa je mogoče navedeno tolmačiti v povezavi z
opisi kaznivih dejanj, za katere je po pravu RS obvezno, da ima pooblaščenca in z
dejstvom, da so otroci žrtve takšnih dejanj tudi v okviru mednarodnih kaznivih dejanj
(genocid – povzročanje hudih telesnih poškodb, izpostavljanje življenjskim razmeram, ki
privede do delnega fizičnega uničenja, prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo
skupino, idr.; hudodelstvo zoper človečnost – zasužnjevanje, ki pomeni izvajanje
posameznega ali vseh upravičenj, ki izhajajo iz lastninske pravice nad osebo in vključujejo
tudi izvajanje takih upravičenj pri trgovanju z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki, mučenje,
idr.).
V predkazenskem in kazenskem postopku je lahko ob mladoletnem oškodovancu
navzoča oseba, ki ji oškodovanec zaupa. Takšna oseba je lahko navzoča tudi ob drugem
oškodovancu, ki je žrtev nasilja507.
Stroške svojega pooblsščenca oz. zastopnika nosi načeloma oškodovanec sam508.
a.2 Prevzem kazenskega pregona s strani oškodovanca

Oškodovanec ima pravico, da prevzame kazenski pregon zoper kazniva dejanja, ki se
preganjajo po uradni dolžnosti, torej tudi mednarodna kazniva dejanja, kadar državni
tožilec kazenskega pregona niti ne začne ali od njega pozneje odstopi509. Ta pravica sodi
med pravice, o katerih mora biti oškodovanec obveščen s strani policije oz. državnega
tožilca in sodišča. Oškodovanec kot tožilec (nadomestni oz. subsidiarni tožilec) začne ali
nadaljuje kazenski pregon domnevnega storilca mednarodnega kaznivega dejanja (se
preganja po uradni dolžnosti)510.
Inštitut subsidiarnega kazenskega pregona je v sistemu legalitete kazenskega pregona
korektiv napačni odločitvi državnega tožilca ali so podani razlogi za kazenski pregon511.
Zaradi tega mora biti oškodovanec obveščen o ravnanjih državnega tožilca512.
Poudariti je treba, da je je subsidiarni kazenski pregon mednarodnih kaznivih dejanj,
507 65. člen ZKP.
508 Izjeme po Zakonu o brezplačni pravni pomoči.
509 19. člen ZKP, 60. člen ZKP in naslednji.
510 Dežman, str. 316.
511 Prav tam in Zgaga, Položaj oškodovanca v predlogu ZKP-1.
512 60. člen ZKP.
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čeprav preide v zasebno sfero, še vedno javna obtožba, saj gre za pregon kaznivih dejanj,
ki se preganjajo po uradni dolžnosti in v zvezi s takšnim pregonom še vedno obstaja javni
interes 513 . Subsidiarni pregon omogoča oškodovancu zavarovanje kazensko pravnega
varstva njegovih pravic, moralno zadoščenje, da je storilec, ki je povzročil škodo,
kaznovan ter da je upravičen do premoženjskopravnega zahtevka; je pa tudi dodatno
zagotovilo, da bo zadoščeno javnemu interesu, če z obtožbo uspe514. Oškodovanec ima v
tem položaju vse procesne pravice, kot jih ima državni tožilec, razen tistih, ki jih ima ta kot
državni organ515. Če oškodovanec umre, lahko po njegovi smrti prevzamejo njegovo vlogo
njegovi dediči516.
Na podlagi 20. in 60. člena ZKP je državni tožilec dolžan začeti in voditi kazenski
postopek, če je podan utemeljen sum, da je storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti, če zakon ne določa drugače. Kot smo že zapisali, mora
državni tožilec obvestiti oškodovanca, če spozna, da ni podlage za pregon za kaznivo
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali če spozna, da ni podlage za
pregon katerega izmed ovadenih udeležencev ali če je odstopil od pregona. Rok za
prevzem pregona s strani oškodovanca je osem dni. Ta rok pa je zelo kratek in ne
omogoča oškodovancu, da se ustrezno seznani s spisom in da si zagotovi pravnega
zastopnika oz. pooblaščenca, še posebej upoštevajoč komplekstnost mednarodnih
kaznivih dejanj.
Oškodovanec kot tožilec ima pravico do zakonitega zastopnika, ki lahko v njegovem
imenu opravlja procesna dejanja. Zakonitega zastopnika si lahko zagotovi sam, če pa ima
gmotne težave, se mu lahko odobri brezplačna pravna pomoč.
Oškodovanec kot tožilec, ki je prevzel pregon, lahko izjavi, da vztraja pri zahtevi za
preiskavo ter lahko med preiskavo opozori na vsa dejstva in predlaga dokaze, ki so
pomembni za to, da se ugotovi kaznivo dejanje, izsledi storilec in ugotovi njegov
premoženjskopravni zahtevek 517 . V fazi preiskave se mora oškodovancu zagotoviti
učinkoviti dostop do informacij, saj se mu le tako zagotovi nadaljno učinkovito udeležbo v
postopku 518 . Na glavni obravnavi ima pravico zastopati obtožnico, predlagati dokaze,
postavljati obdolžencu, pričam in izvedencem vprašanja, dajati pripombe in pojasnila
glede njihovih izpovedb ter dajati druge izjave in postavljati druge predloge519. Če državni
tožilec umakne obtožnico, sme oškodovanec, ki prevzame pregon, vztrajati pri vloženi
obtožnici ali pa vložiti novo520. Prevzem kazenskega pregona s strani oškodovanca pa še
ne pomeni, da ima oškodovanec ustavno varovano pravico doseči kazensko obsodbo521.
Ne glede na navedene pravice, je Ustavno sodišče v svoji odločbi št. Up-285/97 522
poudarilo, da dejstvo, da je oškodovanec kot tožilec stranka v kazenskem postopku, še ne

513 Dežman, str. 316.
514 Prav tam.
515 Prav tam.
516 Šesti odstavek 60. člena ZKP.
517 Prvi odstavek 59. člena ZKP.
518 Sodna praksa RS, Ustavno sodišče Up-555/03, Up 827/04-26, točki 27 in 33.
519 Drugi odstavek 59. člena ZKP.
520 Tretji odstavek 60. člena ZKP.
521 Sodna praksa RS, Ustavno sodišče Up-555/03, Up 827/04-26, točka 34.
522 Glej sprotne opombe: 503 in 504.
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pomeni, da je tudi aktivno legitimiran za vložitev ustavne pritožbe523. Ustavno sodišče je v
tej odločbi tudi poudarilo, da subsidiarnemu tožilcu, zgolj s pravnomočno odločitvijo o
zavrženju subsidiarnega obtožnega predloga oz. z izpodbijanimi odločitvami o zavrženju
nedovoljenih pravnih sredstev zoper takšno odločitev sodišča, ne more biti kršena nobena
njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina524. Odločitev sodišča izhaja iz namena
kazenskega postopka, tj. da se s kazensko sodbo odloča o kazenski odgovornosti ali
nedolžnosti domnevnega storilca kaznivega dejanja; v tem postopku se neposredno ne
odloča o materialnopravnem položaju ali pravicah upravičenega tožilca – oškodovanca525.
Na podlagi drugega odstavka 63. člena ZKP ima državni tožilec pravico, da do konca
glavne obravnave ponovno prevzame pregon in zastopanje obtožbe. Kot smo že omenili,
še vedno obstaja javni interes, čeprav je državni tožilec opustil kazenski pregon.
Oškodovanec kot tožilec pa vseeno obdrži pravico, da se pritoži iz vseh razlogov, iz
katerih se sme izpodbijati sodba526.
Ustavno sodišče527 pa je tudi poudarilo, da funkcija pregona v rokah subsidiarnega tožilca
ter kaznovanje storilca pomenita moralno zadoščenje oškodovanca za zlo, ki mu je bilo
prizadejano s kaznivim dejanjem, vendar pa ta nagib ne sme vplivati na kazenski pregon
in na odločanje sodišča. Če subsidiarni tožilec prevzame kazenski pregon, mora slediti
namenu kazenskega postopka ter upoštevati ustavo in pravice obdolženca.
5.2.2 Zagotavljanje zaščite in varnosti oškodovanca oz. žrtve
Zagotavljanje zaščite in varnosti oškodovanca in prič v predkazenskem in kazenskem
postopku ter po sodnih postopkih je v pravnem redu RS urejeno v več zakonih in to v
ZKP, Zakon o zaščiti prič (ZZPrič) 528 in Zakon o nalogah in pooblastilih policije
(ZNPPol)529.
ZKP ima kar nekaj določb, ki določajo postopke in vrste zaščite oškodovancev in prič v
kazenskem postopku, te določbe pa se dopolnjujejo z določbami ZZPrič in ZNPPol.
ZKP določa posebno varstvo za mladoletne žrtve. Mladoletni oškodovanec mora imeti ves
čas od uvedbe kazenskega postopka dalje pooblaščenca, ki skrbi za njegove pravice, še
posebej v zvezi z zaščito njegove integritete med zaslišanjem pred sodiščem in
uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka. Mladoletnemu oškodovancu, ki
pooblaščenca še nima, postavi pooblaščenca sodišče po uradni dolžnosti izmed
odvetnikov 530 . V predkazenskem in kazenskem postopku je lahko ob mladoletnem
oškodovancu navzoča oseba, ki ji oškodovanec zaupa. Takšna oseba je lahko navzoča
tudi ob drugem oškodovancu, ki je žrtev nasilja531. Ta določba je vsekakor relevanta tudi
za vsa mednarodna kazniva dejanja, saj vsebujejo elemente nasilja.

523 Sodna praksa RS, Odločba Ustavnega sodišča št. Up-285/97, para. 8.
524 Prav tam, para 7. in 8.
525 Dežman, str. 320.
526 Četrti odstavek 367. člen ZKP.
527 Sodna praksa RS, Odločba Ustavnega sodišča, št. Up-285/97, točki 6 in 7.
528 Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDoh-2 in 110/07).
529 Uradni list RS, št. 15/2013, 23/2015 - popr.
530 Tretji odstavek 65. člena ZKP.
531 Četrti odstavek 65. člena ZKP.
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V fazi preiskave 532 se lahko pri zaslišanju priče odredi, da se obdolženec odstrani z
zaslišanja, če se priča v njegovi navzočnosti ne želi izpovedati ali če okoliščine kažejo, da
v njegovi navzočnosti ne bo govorila resnice. Obdolženec ne sme biti navzoč pri
zaslišanju priče, mlajše od 15 let, ki je žrtev katerega izmed kaznivih dejanj zoper spolno
nedotakljivost iz XIX. poglavja KZ-1, kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in
surovega ravnanja po 192. členu in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu KZ1. Enako bi moralo veljati tudi za mednarodna kazniva dejanja. Na podlagi sodne prakse
se lahko odločitev, da se obdolženca odstrani z zaslišanja priče oz. oškodovanca,
sprejme še preden priča oz. oškodovanec začne izpovedovati533. Posebno pozornost je
treba posvetiti žrtvam kaznivih dejanj z elementi spolnega nasilja.
Na podlagi 141.a člena ZKP se mora pričam iz 240.a člena ZKP, glede katerih obstaja
resna nevarnost za njihovo življenje ali telo, v največji možni meri zagotoviti osebna
varnost v predkazenskem postopku, med in po končanem kazenskem postopku. Enako
velja tudi za njene bližnje sorodnike (1. do 3. točka prvega odstavka 236. člena ZKP) in
druge ogrožene osebe.
Določeni varnostni ukrepi veljajo tudi za t. i. relativno nesposobne priče, tj. za osebe, ki bi
s svojo izpovedjo prekršila dolžnost varovanja uradne ali vojaške tajnosti. Nesposobnost
pričanja velja tako dolgo, dokler pristojni organ ne odveže priče te dolžnosti 534. Če pa
pristojni organ oceni, da delna ali celotna odveza dolžnosti varovanja tajnosti ni mogoča,
ker bi razkritje tajnosti podatkov resno ogrozilo življenje ali osebno varnost take priče ali
posameznika, ki je sodeloval s pristojnim organom, ali njunega bližnjega, posreduje
obrazloženo pisno mnenje predsedniku višjega sodišča (predsednik), v katerega območje
sodi sodišče, ki je podalo zahtevo535. Predstojnik mora predsedniku omogočiti seznanitev
z vsemi podatki, za katere meni, da ne dopuščajo odveze dolžnosti varovanja tajnosti, v
prostorih, na način in v času, ki jih določi predstojnik 536. Dokončno odločitev o odvezi
dolžnosti varovanja tajnosti sprejme predsednik senata, pri tem pa presodi, ali zahteve
spoštovanja jamstev v kazenskem postopku prevladajo nad razlogi, da se tajnost ne
razkrije537. Če se pričo odveže dolžnosti varovanja tajnosti, lahko predsednik v sklepu
odredi tudi morebitne zaščitne ukrepe538. Če so zaščitni ukrepi odrejeni, se preiskovalni
sodnik, sodnik posameznik oziroma predsednik senata seznanijo z nujno potrebnimi
podatki, ki se nanašajo na identiteto priče, z vpogledom v spis pri predsedniku sodišča,
kjer je bil odrejen zaščitni ukrep ali pa opravijo preizkus njene istovetnosti s pomočjo
sodnika ob smiselni uporabi šestega odstavka 240.a člena ZKP. Pri zaslišanju so
prepovedana vprašanja, pri katerih bi lahko odgovori nanje razkrili tajnost, ki so jo dolžni
varovati.
V primeru resne nevarnosti za življenje ali telo priče, življenje ali telo njenega bližnjega
sorodnika (1. do 3. točka prvega odstavka 236. člena ZKP) ali oseb, ki jih v skladu z
določbami tretjega odstavka 141.a člena ZKP predlaga priča, lahko sodišče za zaščito
določene priče ali njenega bližnjega odredi enega ali več zaščitnih ukrepov za zaščito
osebnih podatkov oz. identitete. Ti ukrepi so539:
532 Četrti odstavek 178. člena ZKP.
533 Sodna praksa RS, sodba I Ips 422/2008.
534 Prvi odstavek 135. člena ZKP.
535 Prvi odstavek 235.a člena ZKP.
536 Drugi odstavek 235.a člena ZKP.
537 Četrti odstavek 235.a člena ZKP.
538 Peti odstavek 235.a člena ZKP.
539 240a. člen ZKP.
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izbris vseh ali posameznih osebnih ali identifikacijskih podatkov iz kazenskega
spisa,
označitev vseh ali nekaterih podatkov za uradno tajnost,
odredba obdolžencu, zagovorniku, oškodovancu, ali njihovim zakonitim
zastopnikom in pooblaščencem, da morajo ohraniti v tajnosti posamezna dejstva
ali podatke,
določitev psevdonima priči,
zaslišanje s pomočjo tehničnih sredstev (zaščitna stena, naprava za popačenje
glasu, prenos zvoka iz posebnega prostora in podobna tehnična zaščitna
sredstva).

Zaščitne ukrepe s pisnim sklepom odredi preiskovalni sodnik na predlog državnega
tožilca, priče, oškodovanca, obdolženca, njihovih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev
ali po uradni dolžnosti. Sklep ne sme vsebovati podatkov, ki bi lahko privedli do razkritja
podatkov, ki so predmet zaščitnega ukrepa. Ne glede na zaščito, pa je vseeno treba
zagotoviti identifikacijo priče, zato se pred izdajo sklepa o zaščitnih ukrepih pridobijo
identifikacijski podatki priče. Ti podatki se takoj po identifikaciji in pred zaslišanjem priče
izločijo iz spisa in hranijo kot uradna tajnost. Njihov pregled in uporaba sta dopustna samo
v postopku odločanja o pritožbi zoper sklep iz prejšnjega stavka in v primeru preverjanja
identitete.
Iz sodne prakse RS je razbrati, da zaščitnih ukrepov ni mogoče uporabiti, če je priča že
znana, ker je bila zaslišana ali pa so njeni podatki razvidni iz drugih podatkov spisa.
Anonimnost priče, ki jo je treba zaslišati v kazenskem postopku, je mogoče zagotoviti le,
če se sledi predpisanemu postopku v ZKP. Pri odločanju o odobritvi zaščitnih ukrepov gre
za tehtanje dveh nasprotujočih si interesov, in sicer javnega interesa, ki zasleduje
učinkovit boj zoper hujše oblike kriminalitete in interesov obrambe, da se seznani z
identiteto priče. Podelitev popolne anonimnosti priči, ki je bila že zaslišana v istem
postopku in so njeni podatki že bili razkriti, je v nasprotju z namenom, ki izhaja iz
zakonskih določb (in tudi iz narave) teh ukrepov540. Po vložitvi obtožnice je izdaja sklepa,
da se določeni priči zagotovi anonimnost, smiselna le, če gre za pričo, ki ni bila zaslišana
med preiskavo in njeni podatki niso razvidni iz drugih podatkov spisa541. Navedeno velja
tudi za poznejše stadije kazenskega postopka.
Identiteta priče se lahko obdolžencu in njegovemu zagovorniku prikrije v celoti (anonimna
priča)542, vendar samo po opravljenem posebnem naroku, če oceni:
- da obstaja resna nevarnost za življenje ali telo priče, življenje ali telo njenega
bližnjega sorodnika ali oseb, ki jih v skladu z določbami ZKP predlaga priča,
- da je izpovedba priče pomembna za kazenski postopek,
- da priča izkazuje zadostno stopnjo verodostojnosti in
- da interes pravičnosti in uspešne izvedbe kazenskega postopka pretehtata nad
interesom obrambe, da se seznani z identiteto priče.
Na tem naroku je lahko poleg državnega tožilca in priče, prisotno samo še nujno sodno
osebje in osebje za zagotavljanje varnosti. Zaslišijo se priče in druge osebe, ki bi lahko
nudile podatke, pomembne za odločitev. Vsi podatki, ki jih poda priča ali druge osebe, se
takoj po naroku izločijo iz spisa in hranijo kot uradna tajnost. Njihov pregled in uporaba sta
dopustna samo v postopku odločanja o pritožbi zoper sklep in v primeru preverjanja
540 Sodna praksa RS, sklep I Kp 4/2011, para 7.
541 Mag. Horvat, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem.
542 Četrti odstavek 240.a člena ZKP.
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identitete. Če preiskovalni sodnik na naroku ugotovi, da zaščitni ukrepi iz prvega odstavka
tega člena ne zadoščajo za zagotovitev osebne varnosti, lahko državnemu tožilcu
predlaga, da poda pobudo za vključitev v program zaščite.
Zaslišanje anonimne priče v postopku se opravi z uporabo zaščitne stene, popačenjem
glasu, prenosom zvoka iz posebnega prostora in drugimi zaščitnimi sredstvi543.
Namen prikritja identitete v celoti je razbremenitev anonimne priče zaradi tveganja
maščevanja s strani obdolženca ter na drugi strani tveganja kazenskega pregona zaradi
kaznivega dejanja krive izpovedbe 544 . Odreditev ukrepa popolne anonimnosti priče ni
dopustna brez upoštevanja načela sorazmernosti glede odreditve ukrepov (tj. od
milejšega ukrepa do poolne anonimnosti priče) ter predhodne ugotovitve identitete priče s
strani sodišča in njene verodostojnosti. Obdolženec ima pravico pritožbe zoper sklep o
odreditvi ukrepa.
Anonimnost priče posega v pravico obdolženca do pravične obrambe. ESČP je sprejelo
stališče, da je treba interese obrambe, ki jih varuje 6. člen EKČP, tehtati nasproti drugim
interesom, ki jih varuje EKČP, tj. pravico do življenja in varnosti obremenilnih prič in žrtev.
To tehtanje včasih zahteva zaščito identitete priče, ki je ustrahovana in tako ni pripravljena
oziroma ne more pričati svobodno545. Pri odločitvi ali odrediti ukrep anonimnosti priče je
treba ugotoviti, ali je bila v konkretnem primeru anonimnosti prič potrebna in ali je bil glede
na raven okrnitve obrambe tak postopek pošten546.
Uporaba anonimnih pričanj je tako dopustna le takrat, ko je to upravičeno in ko je kljub
temu še vedno spoštovano pravilo, da mora imeti obdolženi zadostne in ustrezne
možnosti za zaslišanje obremenilnih prič in izpodbijanje njihovih izjav na obravnavi ali
takrat, ko te podajo svojo izjavo547. Pri odločitvi je treba uporabiti načelo sorazmernosti,
torej uporabiti najprej manj restriktivna sredstva, kadar ta zadostujejo548. Sodišče mora v
svojih odločitvah ustrezno obrazložiti razlog, ki upravičuje zaščito identitete priče (npr.
ustrahovanje, idr.)549.
Ovire, s katerimi je bila soočena obramba zaradi zaščite identitete priče, morajo biti v
konkretnem primeru odtehtane s postopanjem sodnih oblasti (npr. možnost postavljanja
vprašanj s strani obdolženčevega zagovornika550). Navedeno mora upoštevati sodišče pri
svojem odločanju551.
Obsodba ne sme biti utemeljena zgolj ali v glavnem na izpovedi anonimne priče
(obremenilna priča)552.
543 Dežman, str. 412.
544 Dežman, str. 411.
545 Zidar, Anonimne priče, Pravna praksa, 2006, št. 27, str. 25‒26.
546 Prav tam.
547 Sodna praksa ESČP, Unterpertinger proti Avstriji, sodba z dne 24. novembra 1986, Series A no. 110, para. 31.
548 Sodna praksa ESČP, Van Mechelen in drugi proti Nizozemski, sodba z dne 23. aprila 1997, Reports of Judgments and
Decisions 1997-III, para 58.
549 Prav tam, paras. 57‒63.
550 Sodna praksa ESČP, Doorson proti Nizozemski, sodba z dne 26. marca 1996, Reports of Judgments and Decisions
1996-II, paras. 69‒70.
551 Sodna praksa ESČP, Kostovski proti Nizozemski, sodba z dne 20. novembra 1989, Series A no. 166, paras 43‒44.
552 Priloga k priporočilu št. R(97) 13 odbora ministrov Sveta Evrope ter glej poglavje te naloge o načelu neposrednega
zaslišanja prič.
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Zaslišanje priče se lahko opravi z uporabo sodobnih tehničnih sredstev za prenos slike in
glasu (videokonferenca)553, če:
- gre za zaščiteno osebo po zakonu, ki ureja zaščito prič, in bi s prihodom k organu,
ki opravlja zaslišanje, nastala resna nevarnost za njeno življenje ali telo, življenje
ali telo oseb, ki so z njo v razmerju ali oseb, ki jih je predlagala za zaščito,
- gre za anonimno pričo in bi s prihodom k organu, ki opravlja zaslišanje, nastala
resna nevarnost za njeno življenje ali telo, življenje ali telo oseb, ki so z njo v
razmerju ali oseb, ki jih je predlagala za zaščito,
- je pristojni organ podal ustrezno zaprosilo drugi državi v skladu z zakonom ali
mednarodno pogodbo, ali
- zaradi drugih upravičenih razlogov ni zaželeno ali možno, da bi oseba prišla k
organu, ki opravlja zaslišanje.
Ob priči, ki se v času zaslišanja preko videokonference nahaja na ozemlju RS, mora biti
prisotna pristojna oseba organa, ki opravlja zaslišanje ali druga oseba, ki jo ta organ
pooblasti, in zagotovi ustrezno identifikacijo zaslišane osebe. Lahko je prisoten tudi
zagovornik in osebe, ki skrbijo za varnost554. Če se priča zaslišuje preko videokonference
za potrebe domačega kazenskega postopka na ozemlju druge države, mora biti ob
obdolžencu, priči ali izvedencu navzoča pristojna oseba pristojnega organa te države, ki
zagotovi identifikacijo zaslišane osebe. Pri takem zaslišanju je lahko navzoč tudi
zagovornik555.
Na podlagi sodne prakse RS zaslišanje priče, opravljeno preko videokonference, ustreza
načelu neposrednega izvajanja dokazov na glavni obravnavi. Sodišče je ocenilo, da če
obstaja opravičljiv razlog na strani priče, da se ne želi ali ne more udeležiti pričanja
neposredno na sodišču, in da bi nadaljnje vztrajanje na neposrednem zaslišanju
nepotrebno zavleklo kazenski postopek, potem obstaja upravičen razlog za izvedbo
zaslišanja preko videokonference556.
Videokonference uporabljajo tako v ICC kot ICTY kot tudi EU sodnih postopkih. Za
uporabo videokonferenc v sodnih postopkih v EU se je zavzel Svet EU557, ki je priporočil
pogostejšo uporabo videokonferenc v čezmejnih postopkih, zlasti za potrebe zaslišanj in
tolmačenja. Videokonference bi lahko občutno pripomogle k pospešitvi čezmejnih sodnih
postopkov in zmanjševanju stroškov postopkov.
V zvezi z zaslišanjem prič pravni red RS sledi Konvenciji, sprejeti v Svetu na podlagi 34.
člena PEU o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami EU558 (10.
člen).
Pri odločanju o uporabi videokonferenc je treba zagotoviti spoštovanje pravic vseh
udeležencev postopka. V pravni literaturi so navedbe, da “kritiki videokonferenc na
sodiščih poudarjajo, da lahko uporaba te vrste tehnologije ogrozi načelo pravičnega
sojenja. Trdijo, da pride pri videokonferencah veliko lažje do kršitev temeljnih pravic
553 244.a člen ZKP.
554 Prav tam, peti odstavek.
555 Prav tam, šesti odstavek.
556 Sodna praksa RS, sodba I Ips 3795/2010-342.
557 Dokument Sveta Evropske Unije št. 10509/07 JURINFO 23 JAI 301 JUSTCIV 163 COPEN 89, junij 2007.
558 Uradni list EU, UL C 197/2000 (Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the
Member States of the European Union).
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obtoženega. Ti argumenti slonijo na praktičnih omejitvah videokonferenc, na primer, ker
odvetnik ne more biti hkrati v sodni dvorani in skupaj z oddaljenim obdolžencem.
Videokonference naj bi negativno vplivale tudi na obnašanje in dojemanje obdolženca,
sodnika in drugih sodelujočih. Taki pomisleki so najverjetneje nekoliko upravičeni, vendar
empiričnih podatkov o negativnih vplivih videokonferenčnega sporazumevanja na sodiščih
za zdaj (še) ni.559”
Posredno zaslišanje je omogočeno tudi v primeru, če priča, ki je povabljena na glavno
obravnavo, pa še ni bila zaslišana, ne bo mogla priti na glavno obravnavo zaradi
dolgotrajne bolezni ali drugih ovir, se sme zaslišati tam, kjer je560.
Med zaslišanjem priče, glede katere so odrejeni zaščitni ukrepi ali ukrepi v programu
zaščite, preiskovalni sodnik prepove vsa vprašanja, pri katerih bi lahko odgovori nanje
razkrili zaščitene podatke.
Identiteta priče se pred zaslišanjem na glavni obravnavi preveri vedno, kadar ima priča
dodeljen psevdonim ali če je priča vključena v program zaščite561.
Oblika zaščite je tudi začasna odstranitev obtoženca iz sodne dvorane v fazi glavne
obravnave. Na podlagi 327. člena ZKP se lahko obtoženec začasno odstrani iz sodne
dvorane, če priča v njegovi navzočnosti noče izpovedovati ali če okoliščine kažejo, da v
njegovi navzočnosti ne bo govoril resnice. Po vrnitvi obtoženca na zasedanje se mu
prebere izpovedba priče. Obtoženec ima pravico postavljati priči vprašanja, predsednik
senata pa ga vpraša, ali ima kaj pripomniti k njuni izpovedbi. Po potrebi se lahko opravi
soočenje. Sodišče RS je v zvezi z neodobritvijo soočenja sprejelo stališče, da odločitev
sodišča, da “zahtevanega soočenja obsojenega in priče ne opravi ter tudi ne dovoli
neposrednega zaslišanja priče s strani obsojenega (utemeljeni na podlagi specifičnih
okoliščin, predvsem duševnega zdravja mladoletne priče in okolja, v katerem je odraščal)
ne pomenita, da je bil kazenski postopek v posledici nepošten, saj se izpodbijana sodba
na izpoved te priče ne opira niti izključno, niti ne v odločilni meri”562.
Če se na glavni obravnavi zaslišuje kot priča oseba, ki še ni stara štirinajst let, lahko senat
sklene, naj bo med njenim zasliševanjem izključena javnost. Če pa je mladoletna oseba
navzoča na glavni obravnavi kot priča ali oškodovanec, jo je treba odstraniti iz sodne
dvorane, brž ko njena navzočnost ni več potrebna563.
Na glavni obravnavi sme senat od začetka zasedanja pa do konca glavne obravnave, ob
vsakem času po uradni dolžnosti ali na predlog strank, vselej pa po njihovem zaslišanju,
izključiti javnost vse ali dela glavne obravnave, če je to potrebno za varovanje tajnosti,
varstva javnega reda, morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali
oškodovanca ali koristi mladoletnika, ali če bi po mnenju senata javnost škodovala
interesom pravičnosti564. Sodišče RS je odločilo565, da je “.... načelo javnosti pravilo, ki ga
je mogoče izključiti le izjemoma. Načelo javnosti ne varuje samo interesa strank v
postopku, ampak tudi javnosti na splošno, saj zagotavlja in krepi zaupanje v delovanje
559 Mag. Lesjak, Videokonferenčna zaslišanja za hitrejše in cenejše sodne postopke.
560 Prvi odstavek 291. člen ZKP.
561 Deveti odstavek 240.a člena ZKP.
562 Sodna praksa RS, sodba I Ips 37231/2011-296.
563 331. člen ZKP.
564 295. člen ZKP.
565 Sodna praksa RS, sodba I Ips 297/2008, para 11.
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sodnega sistema. Javnost sojenja je tudi odločilnega pomena za izvedbo zakonitega in
poštenega postopka in spada med temeljne človekove pravice (24. člen Ustave RS), saj
se z javnostjo sojenja omogoča tudi kontrola javnosti nad izvajanjem sodne oblasti.”
ZZPrič ureja pogoje in postopke za zaščito prič in drugih oseb ogroženih zaradi
sodelovanja v kazenskem postopku. Zaščita se tako nudi vsem ogroženim osebam: priči
kot tudi drugi ogroženi osebi, ki je bližnji sorodnik priče (1. do 3. točka prvega odstavka
236. člena ZKP) oziroma drugi osebi, ki je ogrožena zaradi svojega razmerja do priče).
Ogroženim osebam se zaščita zagotavlja v predkazenskem postopku ter med in po
končanem kazenskem postopku zaradi kaznivih dejanj, določenih v tem zakonu 566 .
Vključitev v zaščito je prostovoljna in temelji na pridobitvi pisnega soglasja ogrožene
osebe. Na podlagi zakona je organizirana Enota za zaščito ogroženih oseb (Enota)567, ki
ima mandat, da predlaga, organizira in izvaja ukrepe po programu zaščite ter opravlja
druge naloge. Na podlagi ZZPrič je organizirana tudi Komisija za zaščito ogroženih oseb,
katera ima pristojnost odločati o vključitvi v program zaščite in o prenehanju programa
zaščite568.
Zaščitni ukrepi se smejo odrediti le569.
- če teče predkazenski ali kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, v zvezi s
katerim se lahko v skladu z določbami ZKP s sodno odločbo odredijo prikriti
preiskovalni ukrepi,
- če priča ve povedati o kaznivem dejanju iz prejšnje točke, storilcu ali drugih
pomembnih okoliščinah (navedeno se mora izkazati z zapisnikom o izjavi, ki jo
priča poda državnemu tožilcu, priča pa mora biti pred podajo izjave seznanjena s
svojimi pravicami in dolžnostmi, ki jih bo imela po določbah ZKP kot priča),
- če kaznivega dejanja ni mogoče preiskati oziroma dokazati ali nadaljnjega
izvrševanja kaznivih dejanj preprečiti brez sodelovanja te priče v predkazenskem
ali kazenskem postopku,
- če zaradi takega sodelovanja priče obstaja resna nevarnost za njeno življenje ali
telo oziroma življenje ali telo druge ogrožene osebe,
- če take nevarnosti ni mogoče odvrniti in zagotoviti sodelovanja ogrožene priče
brez izvajanja nujnih zaščitnih ukrepov oziroma programa zaščite po tem zakonu
in
- če je na podlagi ocene enote ugotovljena možnost uspešne izvedbe programa
zaščite.
Ogrožena oseba mora za pridobitev zaščite po ZZPrič podati obrazložen predlog. Preden
ogrožena oseba vloži predlog za vključitev v program zaščite, se v nujnih primerih varuje
življenje in telo ogroženih oseb po določbah Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Po
vložitvi predloga za vključitev v program zaščite lahko generalni državni tožilec na pobudo
Enote ali pristojnega državnega tožilca pisno odredi izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov, če
je to potrebno za zagotovitev varnosti ogrožene osebe in je ta podala pisno soglasje.
Nujni zaščitni ukrepi so570:
- svetovanje Enote,
- tehnično varovanje oseb oziroma bivališča,
566 2. člen ZZPrič.
567 5. člen ZZPrič.
568 7., 8. in 9. člen ZZPrič.
569 10. člen ZZPrič.
570 Tretji odstavek 11. člena ZZPrič.
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- fizično varovanje oseb oziroma bivališča,
- začasna preselitev oseb.
Nujni zaščitni ukrepi se lahko izvajajo najdlje do izteka roka za odločitev o predlogu za
vključitev v program zaščite.
Predlog za vključitev ogrožene priče v program zaščite poda generalni državni tožilec na
pobudo pristojnega državnega tožilca. O predlogu odloča komisija. Pred pobudo se mora
ogroženo osebo poučiti o posledicah vključitve v program zaščite ter pridobiti njeno pisno
soglasje za vključitev v program zaščite in zbiranje njenih osebnih podatkov. Komisija pri
svoji odločitvi upošteva571 vrste in teže kaznivih dejanj, nevarnosti osumljencev in oseb, s
katerimi so povezani, glede na njihovo prejšnje življenje, vrste in resnosti groženj ali
izkazane nasilnosti, možnosti za zaščito ogrožene osebe, in druge okoliščine, ki kažejo na
ogroženost osebe.
Dolžnost zaščitene priče 572 je, kot je že zapisano, da poda izjavo, da ve povedati o
kaznivem dejanju, storilcu ali drugih pomembnih okoliščinah. Dolžnosti vseh zaščitenih
oseb573 pa so, da upoštevajo navodila Enote in ukrepe v programu zaščite; da spoštujejo
pravni red države, ki bo nudila zaščito; da ne obveščajo drugih oseb o podatkih,
povezanih s krajem in naslovom svoje nastanitve, z delom, ki ga opravlja, in morebitno
novo identiteto; da ne obiskujejo krajev, kjer so se v preteklosti zadrževale; da sprejmejo
zaposlitev, ki jo zagotovi Enota, in brez utemeljenega razloga ne preneha z delom, s
katerim pridobiva plačo; da takoj obvesti Enoto o vseh spremembah okoliščin, ki vplivajo
na izvajanje programa zaščite.
Zaščitena oseba se s podpisom soglasja strinja tudi z omejitvijo svobode gibanja in
komunikacijske zasebnosti, kolikor je to nujno potrebno zaradi izvajanja programa zaščite.
Zaščitenim osebam Enota zagotavlja potrebno psihološko, psiho-socialno in pravno
pomoč v času trajanja programa ter izvaja ukrepe v programu zaščite, pri tem lahko
sodeluje z nevladnimi organizacijami in centri za socialno pomoč574.
V programu zaščite se lahko določi enega ali več ukrepov za zaščito ogrožene osebe575.
Odločitev o ukrepu je odvisna od vrste, stopnje in predvidenega trajanja ogroženosti.
Vrste ukrepov so, poleg že naštetih nujnih zaščitnih ukrepov, še preselitev osebe, prirejeni
dokumenti, onemogočenje posredovanja osebnih podatkov in nadzor poizvedb po
evidencah, prikritje identitete za potrebe sodnega postopka (urejeno v ZKP), sprememba
identitete, uporaba video-konference in telefonske konference, mednarodna izmenjava
zaščitenih oseb, ukrepi v zaporu ali zavodu za izvrševanje vzgojnih ukrepov, ekonomska
(zagotovitev zneska za pokritje nujnih življenjskih stroškov ter zagotovitev zaposlitve) in
socialna podpora (izobraževanje in usposabljanje za pridobitev poklica). Državni organi,
nosilci javnih pooblastil, organi in službe samoupravnih lokalnih skupnosti morajo na
podlagi pisne odredbe predsednika komisije izvršiti vsa dejanja, ki so nujna za uspešno
izvedbo naštetih ukrepov.

571 13. člen ZZPrič.
572 16. člen ZZPrič.
573 Prav tam.
574 18. člen ZZPrič.
575 19. člen ZZPrič.
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Če se zaščitena oseba pisno odreče zaščiti, program zaščite preneha576. Prav tako lahko
preneha, če je prenehala resna nevarnost za življenje ali telo zaščitene osebe, zaščitena
oseba ne izpolnjuje svojih dolžnosti, če se uvede kazenski postopek zoper zaščiteno
osebo zaradi suma storitve kaznivega dejanja v času izvajanja programa zaščite, če se
ugotovi, da zaščitena oseba ni podala pravilnih in popolnih podatkov v postopku vključitve
v program zaščite ali če tuja država zahteva prekinitev izvajanja programa zaščite za
zaščiteno osebo, ki je preseljena na ozemlje te države.
5.2.3 Pravica do povrnitve škode v RS ‒ premoženjskopravni zahtevek
Odločanje o premoženjskopravnem zahtevku je pridruženi (adhezijski) postopek
kazenskemu postopku 577 . Premoženjskopravni zahtevek je lahko predmet kazenskega
postopka le, če ima pravni temelj v kaznivem dejanju in če zanj obstaja izpolnitvena
dolžnost obdolženca 578 . Smisel adhezijskega postopka je v tem, da se žrtvi oz.
oškodovancu čim prej in s čim manjšimi stroški povrne škoda, ki mu je bila povzročena s
kaznivim dejanjem. Tako odpade potreba po posebnem pravdnem postopku, v katerem bi
se z namenom ugotavljanja obstoja in višine škode ponavljali bolj ali manj isti dokazi kot v
kazenskem postopku579.
Premoženskopravni zahtevek lahko uveljavlja vsaka oseba, ki je aktivno legitimirana
oziroma upravičena, da ga uveljavlja v pravdi 580 . Vprašanje aktivne legitimacije za
uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka se tako presoja po predpisih civilnega
prava in ne po določbi šeste alineje 144. člena ZKP o tem, kdo se šteje za oškodovanca v
kazenskem postopku581. Premoženjskopravnega zahtevka ne more uveljavljati oseba, ki
je utrpela škodo zaradi kaznivega dejanja, vendar lahko na podlagi zakona uveljavlja
zahtevek le v upravnem postopku ter oseba, ki je že vložila civilno tožbo pred pravdnim
sodiščem582. Upravičena oseba je vsekakor oškodovanec, tj. oseba, ki ji je bila prekršena
ali ogrožena kakršnakoli osebna ali premoženjska pravica 583 , vendar samo, če jo je
upravičen uveljavljati v pravdi. Pojem osebe, ki je upravičena uveljavljati
premoženjskopravni zahtevek v kazenskem postopku, je širši od pojma oškodovanec.
Premoženjskopravni zahtevek pa lahko uveljavlja tudi dedič. V primeru, če gre za
premoženjsko škodo, jo lahko dediči uveljavljajo, če je bil zapustnik oškodovan zaradi
kaznivega dejanja; če pa gre za nepremoženjsko škodo, lahko dediči vztrajajo pri
zahtevku le, če ga je oškodovanec postavil v času svojega življenja584. Krog upravičencev
se tako širi na podlagi šestega odstavka 60. člena ZKP.
Če bi se z obravnavanjem premoženjskopavnega zahtevka kazenski postopek preveč
zavlekel, ga v kazenskem postopku, upoštevajoč prvi odstavek 100. člena ZKP, ni
mogoče obravnavati. “Pri presoji, ali bi se zaradi obravnavanja premoženjskopravnega
zahtevka kazenski postopek preveč zavlekel, je treba pretehtati, katere dokaze bi bilo
576 31. člen ZZPrič.
577 Sodba RS, Opr. št. I Ips 34619/2011-416, 12. september 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani III Kp
34619/2011), para. 6.
578 Dežman, str. 429.
579 Sodna praksa RS, Opr. št. I Ips 34619/2011-416,12. september 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani III Kp
34619/2011).
580 101. člen ZKP.
581 Sodna praksa RS, opr. št. I Ips 22575/2010-101,1. marec 2012 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru (II Kp
22575/2010).
582 Dežman, Kazensko procesno pravo Republike Slovenije, str. 432.
583 144. člen ZKP.
584 Tretji odstavek 103. člena ZKP.
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potrebno izvesti glede presoje utemeljenosti tega zahtevka in kaj to pomeni v primerjavi z
dokazi, ki jih bo moralo sodišče izvesti glede kaznivega dejanja, ki je predmet obtožbe. Na
podlagi drugega odstavka 105. člena ZKP sme sodišče napotiti oškodovanca na pravdo s
celotnim premoženjskopravnim zahtevkom samo v primeru, če podatki kazenskega
postopka ne dajejo zanesljive podlage niti za popolno niti za delno razsojo o tem
zahtevku. Navedeno torej pomeni, da v primeru, ko je višina škode zakonski znak
kaznivega dejanja in jo mora kazensko sodišče že zaradi tega ugotavljati v dokaznem
postopku, sodišče oškodovanca s premoženjskopravnim zahtevkom ne sme napotiti na
pravdo585.”
a.1 Postopek za uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka
Žrtev oz. oškodovanec vloži586 predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v
kazenskem postopku organu, pri katerem se vloži kazenska ovadba, ali pri sodišču, pred
katerim teče postopek. Predlog se lahko poda do konca glavne obravnave pred sodiščem
prve stopnje. Zahtevek mora vsebovati predlog in dokaze.
V primeru priznanja storitve kaznivega dejanja s strani obdolženca ima oškodovanec na
naroku za izrek kazenske sankcije, ki ni bil vabljen kot priča in še ni bil obveščen, da sme
podati predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka, pravico biti navzoč ter
uveljavljati pravice, ki jih ima po določbah tega zakona na glavni obravnavi. Sodišče sme
oškodovanca še pred predobravnavnim narokom obvestiti, da sme podati tak predlog587.
Žrtev oz. oškodovanec sme umakniti predlog za uveljavitev premoženjskopravnega
zahtevka v kazenskem postopku in ga uveljavljati v pravdi. Oškodovanec ne more več
ponoviti takšnega predloga, razen če ta zakon določa drugače588.
Sodišče, pred katerim teče postopek, zasliši obdolženca o dejstvih navedenih v predlogu,
in razišče okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev zahtevka. Zaradi časovnih omejitev
se lahko sodišče omeji le na zbiranje tistih podatkov, ki bi jih bilo pozneje nemogoče ali
zelo težko ugotoviti589.
Premoženjskopravni zahtevek590 se lahko prisodi v sodbi, s katero se spozna obdolženca
za krivega. Lahko se presodi v celoti ali deloma in žrtev oz. oškodovanca s presežkom
napoti na pravdo. Če pa podatki kazenskega postopka ne dajejo zanesljive podlage niti za
popolno niti za delno razsojo, napoti sodišče žrtev oz. oškodovanca na pravdo s celotnim
premoženjskopravnim zahtevkom. Če se obdolženec oprosti obtožbe ali se obtožba
zavrne, ali če s sklepom ustavi kazenski postopek oz. zavrže obtožnico, lahko žrtev oz.
oškodovanec uveljavlja svoj premoženjskopravni zahtevek v pravdi.
Sodišče sme spremeniti pravnomočno sodbo, s katero je odločeno o
premoženjskopravnem zahtevku le, če se kazenski postopek obnovi, ali če se vloži
zahteva za varstvo zakonitosti 591 . Z izrednimi pravnimi sredstvi je mogoče spremeniti
585 Sodna praksa RS, opr. št. I Ips 34619/2011-416,12. september 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani III Kp
34619/2011).
586 102. člen ZKP.
587 285.č člen ZKP.
588 103. člen ZKP.
589 104. člen ZKP.
590 105. člen ZKP.
591 108. člen ZKP.
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odločbo o premoženjskopravnem zahtevku le, če se izpodbija sama obsodilna sodba. Če
pa se želi poseči le zgolj v pravnomočno odločbo o premoženjskopravnem zahtevku,
izredna sredstva niso dopustna, obsojenec oz. njegovi dediči lahko uveljavljajo
spremembo v pravdi. Navedenega pa ne more uvejavljati žrtev oz. oškodovanec 592.
a.2 Zavarovanje in zastaranje
Premoženjskopravni zahtevek se lahko tudi zavaruje 593 . Zavarovanje se izvaja po
določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)594.
Premoženjskopravni zahtevek, ki izvira iz kaznivega dejanja, zastara, ko se izteče čas, ki
je določen za zastaranje kazenskega pregona 595 . Ker pa pregon mednarodnega
kaznivega dejanja ne zastara, ne zastara niti premoženjskopravni zahtevek596.
a.3 Obstoj vzročne zveze
Žrtev oz. oškodovanec lahko uveljavlja premoženjskopravni zahtevek v okviru
kazenskega postopka ali v okviru pravde. V zvezi z navedenim bi za potrebe te naloge
samo omenila, da ni mogoče enačiti odškodninske odgovornosti z vprašanjem kazenske
odgovornosti in s tem je povezana tudi drugačna presoja vzročne zveze med ravnanjem
storilca in nastalo prepovedano posledico po pravilih kazenskega prava in spet drugače
po pravilih odškodninskega prava597. V obeh primerih pa mora obstajati vzročna zveza
med ravnanjem storilca in nastalo prepovedano posledico.
“Škodno dejanje lahko pomeni tudi kaznivo dejanje, vendar pa odškodninska obveznost
obstaja tudi, če škodni primer ne predstavlja kaznivega dejanja. Zato vprašanja
odškodninske odgovornosti ni mogoče enačiti z vprašanjem kazenske odgovornosti in
povezano s tem se tudi drugače presoja vzročna zveza med ravnanjem storilca in nastalo
prepovedano posledico po pravilih kazenskega prava in spet drugače po pravilih
odškodninskega prava. V konkretnem primeru to pomeni, da dejstvo, da obtožba
obsojencu ni več očitala, da je oškodovankina smrt v bolnišnici bila posledica hude
telesne poškodbe, ki ji jo je povzročil …., ne pomeni, da je izključena vzročna zveza med
dogodkom, za katerega je obsojenec odgovoren in končnimi posledicami tega dogodka, ki
pomenijo škodo. Povedano drugače, ni mogoče še reči, da otroci pokojne oškodovanke
zaradi njene smrti niso utrpeli škode − duševne bolečine, prav tako pa je res, da ni
mogoče reči, da je ta škoda res nastala in da je obtoženec zanjo odgovoren, ker o tem
oziroma dokler o tem ni bilo razsojeno598.”
a.4 Kaj je premoženjskopravni zahtevek?

592 Dežman, str. 437.
593 109. člen ZKP.
594 Zakon o izvršbi in zavarovanju, Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 121/07, 45/08 - ZArbit,
37/08 - ZST-1, 28/09, 51/10, 26/11, 14/12, 17/13 - odl. US, 45/14 - odl. US, 58/14 - odl. US, 53/14, 50/15, 54/15 in 76/15 odl. US.
595 Dežman, str. 438.
596 95. člen v povzavi s 100. - 105. členom KZ-1.
597 Sodna praksa RS, opr. št. I Ips 22575/2010-101,1. marec 2012 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru (II Kp
22575/2010).
598 Prav tam, para. 7.
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Premoženjskopravni zahtevek lahko obsega599:
- povrnitev škode,
- vrnitev stvari in
- razveljavitev določenega pravnega posla.
Ker ZKP našteva oblike taksativno, drugih zahtevkov ni mogoče uveljavljati, je pa možno
navedene uveljavljati drugega ob drugem ali jih komulirati600.
a. Povrnitev škode
Posledice kaznivega dejanja kot škodnega dogodka so lahko v obliki premoženjske ali
nepremoženjske škode. Premoženjska škoda je dejanska škoda, izgubljeni dobiček ali
škoda na stvari, ki je predmet posebne priljubljenosti601. Žrtvi oz. oškodovancu se povrne
škoda v znesku, ki je potreben, da postane njegov življenjski položaj, takšen kot je bil pred
škodnim dejanjem 602 . Nepremoženjska škoda 603 pa pomeni škodo, ki nastane zaradi
posega v življenje, telesno ali spolno integriteto, zdravje, osebno svobodo, pridobitne
sposobnosti idr.
b. Vrnitev stvari
Vrnitev stvari se nanaša na lastnino, posest ali drug naslov (ni nujno, da je lastnik stvari),
ki jih ima žrtev oz. oškodovanec do stvari, ki so ji bila odvzeta s kaznivim dejanjem. Če
sodišče ugotovi, da ima obsojenec, drug udeleženec oz. tretja oseba stvar, ki pripada žrtvi
oz. oškodovancu, v sodbi odredi vrnitev stvari 604 . Stvar se lahko izroči žrtvi oz.
oškodovancu tudi pred koncem postopka, tudi pred uvedbo preiskave 605 , če le-ta
nedvomno pripada žrtvi oz. oškodovancu ter ni potrebna kot dokaz606.
c. Razveljavitev pravnega posla
V kazenskem postopku se lahko razveljavi pravni posel, ki je nastal neposredno z
izvršitvijo kaznivega dejanja 607 . Tovrstni premoženjskopravni zahtevek za potrebe te
naloge ni treba analizirati, saj je v okviru storitev mednarodnih kaznivih dejanj skoraj
nemogoče, da bi nastal, ker mora biti pravni posel v svojem bistvu premoženjskopravne
narave608. V nacionalnem pravnem redu RS se lahko navedena oblika zahtevka pojavi pri
kaznivem dejanju goljufije ali izsiljevanja.
a.5 Odvzem premoženjske koristi versus premoženjskopravni zahtevek
Na podlagi 74. člena KZ-1 nihče ne more obdržati premoženjske koristi, ki je bila
pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega. Premoženjska korist se vzame s sodno
599 Drugi odstavek 100. člena ZKP.
600 Dežman, str. 429.
601 Obligacijski zakonik, Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 164.−177. člen.
602 Prav tam, 169. člen.
603 Prav tam, 178.–185. člen.
604 106. člen ZKP.
605 Sodna praksa RS, Opr. št. I Ips 199/1995.
606 Prvi odstavek 110. člena ZKP.
607 107. člen ZKP.
608 Dežman, str. 430.
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odločbo, s katero je bilo odločeno o krivdi obsojenca. Odvzem premoženjske korist ni
kazen, saj ni naperjena le proti storilcu kaznivega dejanja, ampak ima predvsem
restitucijsko funkcijo609.
Po prvem odstavku 75. člena KZ-1 se storilcu ali drugemu prejemniku koristi odvzamejo
stvari, kot npr. denar, dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki je bila
pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če pa mu jih ni mogoče odvzeti, se mu
odvzame premoženje, ki ustreza premoženjski koristi.
Odvzem protipravne premoženjske koristi je subsidiaren v razmerju do
premoženjskopravnega zahtevka oškodovanca610. Oškodovanec ima s svojim zahtevkom
vselej prednost pred državo. KZ-1 v 76. členu določa varstvo oškodovanca: “Če je bil
oškodovancu v kazenskem postopku prisojen premoženjskopravni zahtevek, izreče
sodišče odvzem premoženjske koristi, kadar presega oškodovancu prisojeni
premoženjskopravni zahtevek. Iz sodne prakse 611 je razvidno, da se “ukrep odvzema
premoženjske koristi (ki se izvrši v korist proračuna) v razmerju do premoženjskopravnega
zahtevka oškodovanca vselej uporabi subsidiarno, kar pomeni, da ga je sodišče dolžno
izreči, če ugotovi, da je obdolženec s kaznivim dejanjem pridobil premoženjsko korist, in:
a) če oškodovanec ni uveljavljal premoženjskopravnega zahtevka,
b) če je bil oškodovancu v kazenskem postopku prisojen premoženjskopravni zahtevek,
kadar premoženjska korist presega oškodovancu prisojen premoženjskopravni zahtevek,
ali
c) če sodišče oškodovanca s premoženjskopravnim zahtevkom napoti na pravdo.”
Oškodovanec, ki ga je sodišče v kazenskem postopku glede premoženjskopravnega
zahtevka napotilo na pravdo, lahko zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti, če začne
pravdo v šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil napoten na pravdo, in
če zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe, s
katero je bil ugotovljen njegov zahtevek. Oškodovanec, ki ni prijavil
premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku, lahko zahteva poplačilo iz
odvzete vrednosti, če je pravdo za ugotovitev svojega zahtevka začel v treh mesecih od
dne, ko je izvedel za odločbo, s katero je bila odvzeta premoženjska korist, najpozneje pa
v dveh letih od pravnomočnosti te odločbe, in če v treh mesecih od pravnomočnosti
odločbe, s katero je bil ugotovljen njegov zahtevek, zahteva poplačilo iz odvzete
vrednosti”.
Višino protipravne premoženjske koristi je treba natančno ugotoviti oziroma izračunati.
501. člen Zakona o kazenskem postopku (ZKP) določa, da lahko sodišče odmeri
protipravno premoženjsko korist po prostem preudarku, če bi bilo njeno ugotavljanje
povezano z nesorazmernimi težavami ali če bi se zaradi tega postopek preveč zavlekel.
Sodišče pri tem upošteva tiste podatke, ki so mu na voljo. V pravni literaturi se pojavlja
vprašanje ali protipravno premoženjsko korist izračunati po t. i. neto ali bruto metodi612.
a.6

Pravica do povrnitve škode, če je bil obdolženec oproščen ali je bila
obtožba zavrnjena ali obtožnica zavržena oz. postopek ustavljen

609 Ambrož, Odvzem protipravne premoženjske koristi.
610 Prav tam in Novoselec, Opci dio kaznenog prava, str. 499-500 ter sodna praksa RS, opr. št. Kp 856/98 in sodba I Ips
34619/2011-416, 12. september 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani III Kp 34619/2011).
611 Sodna praksa RS, opr. št. I Ips 34619/2011-416, 12. september 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani III
Kp 34619/2011), para. 7.
612 Ambrož, Odvzem protipravne premoženjske koristi.
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Oškodovanec ima v primeru, če je bil obdolženec oproščen, če je bila obtožba zavrnjena
ali v primeru zavržene obtožnice ali ustavljenega postopka, pravico do povrnitve škode.
Njegova pravica zastara v treh letih od pravnomočnosti sodbe, s katero je bil obdolženec
na prvi stopnji oproščen obtožbe, ali s katero je bila obtožba zavrnjena, oziroma v treh
letih od pravnomočnosti sklepa, s katerim je bila obtožnica zavržena ali postopek na prvi
stopnji ustavljen; če je na pritožbo odločalo višje sodišče, pa v treh letih od prejema
njegove odločbe.
Oškodovanec se mora s svojo zahtevo obrniti na državno pravobranilstvo, da se z njim
sporazume o obstoju škode ter o vrsti in višini odškodnine; šele potem lahko vloži
tožbo613. Tožba za povrnitev škode se vloži zoper RS. Pravico do nadaljevanja postopka
za povrnitev škode imajo tudi dediči614.
a.7 Pravica do odškodnine
V povezavi z mednarodnimi kaznivimi dejanji je treba omeniti tudi ZOZKD, ki ureja pravico
do odškodnine, ki jo lahko uveljavlja žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali njeni svojci,
postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo in sodelujejo v postopku
odločanja o teh pravicah. Ureja pa tudi postopek uveljavljanja odškodnine v domačih in
tujih čezmejnih primerih v skladu z Direktivo Sveta 2004/80/ES, z dne 29. aprila 2004 o
odškodnini žrtvam kaznivih dejanj 615 . S pravicami, ki izhajajo iz ZOZDK mora žrtev
seznaniti Policija.
Pravico do uveljavljanja odškodnine 616 ima prosilec, ki izpolnjuje tako formalne kot
materialne pogoje. Prosilec mora biti državljan Republike Slovenije ali državljan druge
države članice Evropske unije. Da pridobi odškodnino pa mora obstajati tudi utemeljen
sum, da je bilo proti prosilcu storjeno nasilno naklepno dejanje na teritoriju RS, da je bilo
dejanje zaznano ali pristojnemu organu naznanjeno in obravnavano kot kaznivo dejanje,
da na strani prosilca ne obstajajo okoliščine, zaradi katerih po Obligacijskem zakoniku
(Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04 – avtentična razlaga) ni mogoče zahtevati povrnitve
škode, da je zaradi dejanja prosilec utrpel telesno poškodbo, okvaro zdravja ali duševne
bolečine, da je bila prosilcu z dejanjem storjena škoda, priznana s tem zakonom ter da je
verjetno, da storilec dejanja ne bo mogel izplačati odškodnine za škodo.
Če je bila posledica kaznivega dejanja smrt osebe, lahko pravice po tem zakonu
uveljavljajo svojci.
Upravičenec je dolžan, zoper storilca uveljavljati premoženjskopravni zahtevek v skladu z
ZKP ali vložiti odškodninsko tožbo. Do odškodnine je upravičen, če izkaže, da izvršba ni
bila uspešna617.
Žrtvi se pripoznajo naslednje vrste odškodnine618:
- telesne bolečine ali okvaro zdravja,
613 539. in 540. člen ZKP.
614 541. člen ZKP.
615 Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, Uradni list Evropske unije, L
261/15 z dne 6.8.2004, 19/Zv. 7, str. 65.
616 5. in 6. člen ZOZKD.
617 Prav tam, 7.a člen.
618 Prav tam, 8.člen.
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duševne bolečine,
izgubljeno preživljanje,
stroške v zvezi z zdravljenjem,
pogrebne stroške,
škodo za uničene medicinske pripomočke,
stroške zaradi uveljavljanja odškodnine.

Zastaralni roki za uveljavljanje odškodnine so zelo kratki. Zahteva mora biti vložena
najpozneje v šestih mesecih od dneva storitve dejanja, za katero se uveljavlja
odškodnina. Če upravičenec zaradi telesnih poškodb ni sposoben vložiti zahteve v roku iz
prejšnjega odstavka, mora zahtevo vložiti najpozneje v treh mesecih od dneva, ko so
prenehali obstajati razlogi, zaradi katerih ni mogel vložiti zahteve, najpozneje pa v petih
letih od dneva storitve dejanja619.
Drugi pomemben zakon, na katerega je treba opozoriti, je Zakon o plačilu odškodnine
žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ), ki pa je vezan na določbe Zakona o žrtvah
vojnega nasilja (ZZVN)620. ZZVN natančno časovno in krajevno opredeljuje kdo se šteje
za žrtev vojnega nasilja, zato navedenih dveh zakonov ni mogoče uporabiti za možna
»bodoča« mednarodna kazniva dejanja. Sodišča 621 so sprejela tudi stališče, da RS ni
odgovorna za vojno in povojno nasilje in da »te odgovornosti ni ne neposredno na podlagi
ustave in ne izhaja iz splošnih predpisov obligacijskega (odškodninskega) prava. RS je
dolžna odškodnino za vojno škodo plačati, ker takšno obveznost vzpostavljajo njeni
notranji predpisi in skladno s temi predpisi: z Zakonom o žrtvah vojnega nasilja ter z
Zakonom o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja”.
ZSPOZ določa način zagotavljanja sredstev za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in
povojnega nasilja za negmotno škodo, vrste in višina odškodnin, ki se izplačujejo po tem
zakonu, način in roki za njihovo izplačilo, evidenca upravičencev po zakonu, ki ureja
popravo krivic, ter druga vprašanja v zvezi z izvrševanjem pravnomočnih odločb o višini
odškodnine 622 . ZSPOZ pozna dve vrsti odškodnin, in sicer odškodnino za telesno in
duševno trpljenje ter odškodnino za izgubo življenja bližnjega623.
Če bi prišlo do stanj v državi, če bi bila storjena mednarodna kazniva dejanja, bi morali za
zagotovitev odškodnin ustrezno dopolniti ZZVN, če bi obstajal interes države, da podobno
uredi odškodnine za vsa vojna nasilja.
5.2.4 RS kot članica EU
EU v zadnjih letih poudarja pravico žrtev v kazenskem postopku, da lahko dejavno in
samostojno sodelujejo v kazenskem postopku ter da se izjavijo o navedbah storilcev624.
EU je sprejela Direktivo 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic,
podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (v nadaljevanju Direktiva 2012/29/EU)625, s katero
619 Prav tam, 29. člen.
620 Uradni list RS, št. 18/03 - uradno prečiščeno besedilo, 54/04 - ZDoh-1, 68/05 - odl. US, 61/06 - ZDru-1, 118/06 - odl.
US, 114/06 - ZUTPG, 5/08, 73/08, 53/09, 72/09, 56/10, 57/11 in 40/12 - ZUJF).
621 Sodna praksa RS, VSRS sodba II Ips 339/2013.
622 1. člen ZSPOZ.
623 Prav tam, 5. člen.
624 Podatki; https://e-justice.europa.eu/content_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-66-sl.do.
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se krepi pravice žrtev, vključno s procesnimi pravicami. Direktiva 2012/29/EU zagotavlja,
da se osebe, ki so bile žrtve kaznivih dejanj, kot take tudi spoznajo, da se obravnavajo
spoštljivo, prejmejo ustrezno zaščito in podporo ter da imajo dostop do pravnega varstva.
Navedena direktiva znatno krepi pravice žrtev in njihovih družinskih članov do informacij,
podpore in zaščite ter procesne pravice žrtev v kazenskih postopkih. Od držav članic
zahteva, da za uradnike, za katere je verjetno, da bodo imeli stike z žrtvami, zagotovijo
ustrezno usposabljanje o potrebah žrtev ter spodbujajo sodelovanje med državami
članicami in usklajevanje nacionalnih služb glede njihovih ukrepov v zvezi s pravicami
žrtev 626 . Države članice so morale prenesti direktivo v svojo nacionalno zakonodajo
najkasneje do 16. novembra 2015.
Direktiva 2012/29/EU je bila implementirana v pravni red RS, velikokrat pa jo v pravni
literaturi uporabijo za dodatno (teleološko) razlago določb KZ-1 in ZKP, predvsem v
smislu širše razlage pravic žrtve oz. oškodovanca 627 . Navedena direktiva v preambuli
določa, da se za kazenski postopek šteje vložena prijava (ovadba). Vse pravice, ki
pripadajo žrtvam v kazenskem postopku, pripadajo že od vložitve ovadbe dalje. Prvi člen
Direktive 2012/29/EU določa, da se žrtvam kaznivih dejanj zagotovijo ustrezne
informacije, podpora in zaščita ter sodelovanje v kazenskem postopku. Namen direktive je
zagotoviti pravice žrtvam kaznivih dejanj, še osebej ranljivim skupinam (mladoletnikom,
žrtvam nasilnih kaznivih dejanj, idr.).
V skladu s prvim odstavkom 8. člena Direktive 2012/29/EU mora država zagotoviti, da
imajo žrtve v skladu s svojimi potrebami dostop do zaupnih storitev za podporo žrtvam, ki
so brezplačne in ki delujejo v korist žrtev, in sicer pred postopkom, med njim in ustrezno
obdobje po njem. V skladu s tem točka c prvega odstavka 9. člena Direktive tudi določa,
da je žrtvi treba zagotoviti čustveno in psihološko podporo, če je ta na voljo628.
EU smernice629 o implementaciji Direktive 2012/29/EU pri razlagi 1. člena omenjajo, da
žrtve mednarodnih kaznivih dejanj niso neposredno omenjene v tej direktivi. Večina EU
držav je v svoj nacionalni sistem vključila vrste mednarodnih kaznivih dejanj kot genocid,
idr. in za pregon le-teh vzpostavila univerzalno jurisdikcijo (pregon doma tudi če so
kazniva dejanja storjena v tujini). Posledično Direktiva 2012/29/EU priznava pravice žrtve
kaznivih dejanj, ki so ekstra-teritorialna, žrtve pa sodelujejo v kazenskem postopku, ki je
voden v državi članici. V smernicah omenjajo tri scenarije za primere ekstra-teritorialnih
kaznivih dejanj, ki se preganjajo v državi članici:
1. A. Scilingo, ki je bil obsojen v Španiji leta 2005, zaradi kaznivih dejanj hudodelstva
zoper človečnost in mučenja v Argentini, v letih 1970 in 1980. Žrtve kaznivih dejanj so bile
locirane v Španiji ali pa so bile španske nacionalnosti. Torej gre za primer, ko so dejanja
storjena izven območja EU, žrtve so locirane v državi članici, kazenski postopek pa je
voden v tej državi članici.

625 Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na
področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/?uri=CELEX:32012L0029.
626 https://e-justice.europa.eu/content_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-66-sl.do.
627 Šugman Stubbs, Pravica mladoletnega oškodovanca, da ga v kazenskem postopku spremlja oseba, ki ji zaupa.
628 Podobno tudi: United Nations Guidelines on Justice in matters involving child victims and witnesses of crime, str. 14.
629 DG Justice Guidence Document related to the transposition and implementation of Directive 2012/29/EU of the
European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and
protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, European Commission, DG
Justice, December 2013, str. 7 in 8.
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2. J. Mpambara, obsojen leta 2009 za kazniva dejanja storjena v Ruandi leta 1994, na
Nizozemskem, žrtve pa so živele v Nemčiji. V tem primeru gre za primer, ko je dejanje
storjeno zunaj območja EU, žrtve so bile locirane v državi članici, kazenski postopek pa je
voden v drugi državi članici.
3. Y. Basebya, obsojen na Nizozemskem marca 2013, zaradi genocida v Ruandi leta
1994. Nizozemsko sodišče je zaslišalo veliko število žrtev in prič v različnih EU in drugih
državah. Gre za primer, ko je bilo dejanje storjeno izven območja EU, žrtve so bile prav
tako locirane izven območja EU, vendar so sodelovale v postopku, kazenski postopek pa
se je vodil v državi članici.
Direktiva Sveta 2004/80/ES, z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, je
bila implementirana v ZOZKD, kot je že omenjeno v prejšnjem podpoglavju te naloge.
EU je v zvezi s krepitvijo zaščite žrtev kaznivih dejanj sprejela dva instrumenta, ki
zagotavljata priznavanje zaščitnih ukrepov, izdanih v drugih državah EU in to Direktivo iz
leta 2011 o evropski odredbi o zaščiti630 in Uredbo iz leta 2013 o vzajemnem priznavanju
zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah 631 . Na podlagi teh instrumentov lahko žrtve ali
potencialne žrtve uveljavljajo odredbe o prepovedi ali zaščiti, izdane v eni državi članici
EU, v drugi državi EU, če tja potujejo ali se preselijo. Oba instrumenta se v EU uporabljata
od 11. januarja 2015632. V okviru EU je bila sprejeta tudi Direktiva Sveta 2004/80/ES o
odškodnini žrtvam kaznivih dejanj ter okviru Sveta Evrope Evropska konvencija o
odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj 633 , vendar RS ni članica navedene
mednarodne pogodbe.

5.3 POMANJKLJIVOSTI NACIONALNEGA SISTEMA RS
V zvezi z dolžnostjo žrtve ali priče, da naznani mednarodna kazniva dejanja, je v pravni
literaturi kritiziran del prvega odstavka 281. člena KZ-1, kjer je določeno, da če oseba ve,
da je bilo “tako dejanje storjeno, pa tega ne naznani, čeprav je od take ovadbe odvisno,
da se storilec ali dejanje pravočasno odkrije”, v smislu, da je obveza žrtve/priče
ekstremna. Mednarodna kazniva dejanja ne zastarajo po določbah 95. člena KZ-1 ali v
skladu z z mednarodnim kazenskim pravom. Zaradi navedenega bi zapovedna obveznost
po 281. členu KZ-1 trajala zelo dolgo. Pri nezastarljivih neovadenih deliktih, tj. tudi
mednarodnih kaznivih dejanjih, zastaralni rok ne izteče nikoli. Kritiki poudarjajo
ekstremnost teh rokov oz. nerokov ter da navedeno verjetno ni bil kriminalitetnopolitični cilj
zakonodajalca, ko je oblikoval navedeni objektivni pogoj kaznivosti. Kritiki poudarjajo tudi,
da ni bil namen zakonodajalca pri mednarodnih kaznivih dejanjih (nezastarljivih
neovadenih deliktih) odložiti kaznivost neovaditelja v nedogled. Navedeno bi bilo
absurdno. Stališče nekaterih kritikov je, da pojem nepravočasnosti v 281. členu KZ-1 ni
vezan na zastaranje kazenskega pregona neovadenega delikta634.
Če državni tožilec odstopi od pregona ali če meni, da ni podlage za pregon za kaznivo
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali če spozna, da ni podlage za
pregon katerega izmed ovadenih udeležencev, lahko pregon v roku osmih dni prevzame
630 Direktiva 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti,http://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1421935731241&uri=CELEX:32011L0099.
631 Uredba (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih
ukrepov v civilnih zadevah http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1421937125136&uri=CELEX:32013R0606.
632 Prav tam.
633 Sprejeta v Svetu Evrope dne 24. 11. 1983,
http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_int_sl.htm.
634 Korošec, Zanke slovenske inkriminacije opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca.
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oškodovanec kot tožilec. Rok za prevzem pregona, še posebej, če upoštevamo, da gre za
mednarodna kazniva dejanja, je zelo kratek. V tem času se mora oškodovanec kot tožilec
seznaniti z vsem zbranim (tožilskim) gradivom in si zagotovi ustrezno (brezplačno) pravno
pomoč635. V zvezi s kratkim rokom je Varuh človekovih pravic predlagal daljši rok, na
predlog pa je ministrstvo za pravosodje odgovorilo, da Zakon o državnem tožilstvu (ZDT1)636 opredeljuje določene možnosti v okviru splošnih navodil in strokovnega nadzora ter
inštituta politike pregona. Zakonska pravica in dolžnost državnega tožilca kot državnega
organa in stranke v kazenskem postopku je, da zagotovi zadostno preiskavo dejstev, na
podlagi katerih se nato odloči, ali so podani pogoji za kazenski pregon ali ne. Hkrati je v
skladu z načelom legalitete kazenskega pregona državni tožilec dolžan začeti kazenski
pregon in pri njem vztrajati, če je podan utemeljen sum, da je oseba storila kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Stališče ministrstva je, da bi povečanje pravic
oškodovanca kot tožilca v smislu možnih pritožb oz. drugega ustreznega pravnega
sredstva zoper zavrženje kazenske ovadbe pomenila poseg v koncept predkazenskega in
kazenskega postopka, to pa sproža kar nekaj vprašanj, na primer o pristojnem organu za
odločanje o takem pravnem sredstvu oškodovanca (ali "senat" višjih ali vrhovnih državnih
tožilcev ali pa mogoče sodišče, ki bi torej najprej državnemu tožilcu na podlagi pritožbe
oškodovanca naložilo, da mora preganjati, nato pa odločalo tudi o zahtevi za preiskavo in
pozneje o obtožnem aktu?). Določitev novega pravnega sredstva pa bi vplivala tudi na
trajanje postopkov ter predvidoma imela tudi finančne in kadrovske posledice. Ministrstvo
se je pri obrazložitvi sklicevalo tudi na Direktivo 2012/29/EU, ki v 11. členu določa
obveznost držav članic, da zagotovijo, da imajo žrtve v skladu s svojo vlogo v ustreznem
sistemu kazenskega pravosodja pravico zahtevati presojo odločitve, da se ne izvede
pregon. Postopkovna pravila za tako presojo so prepuščena ureditvi v notranjem pravu
držav članic. Stališče ministrastva je, da se lahko taka presoja izvede znotraj organa,
pristojnega za pregon.
Glede na naloge oškodovanca kot tožilca v primerih mednarodnih kaznivih dejanj je rok 8
dni za prevzem pregona vsekakor prekratek. V praksi po vsej verjetnosti do takšne
situacije ne bi prišlo, vendar pa je treba zadeve vseeno ustrezno pravno urediti. Za ta
kazniva dejanja (upravičeno bi bilo, da tudi za druga hujša kazniva dejanja) bi bilo treba
rok za prevzem pregona vsekakor podaljšati ali pa sprejeti odločitev, upoštevajoč prej
navedeno mnenje ministrstva, da se pregon za mednarodna kazniva dejanja ne more
prevzeti. Zaradi številnih pravnih vprašanj se v tej nalogi bolj nagibamo k slednjemu, tj. da
se pregon ne more prevzeti, med drugim tudi iz razloga, ker se zakonski opisi
mednarodnih kaznivih dejanj nanašajo na večje število oškodovancev (t. i. množična
kazniva dejanja).
Prevzem pregona takšnege kaznivega dejanja je s strani oškodovancev pravno zelo
problematičen, predvsem iz dokaznega stališča. Oškodovanci morajo dokazati, da so bile
njihove osebne ali premoženjske pravice prekršene ali ogrožene, zaradi česar lahko kot
oškodovanec prevzame oziroma nadaljuje kazenski pregon, v primeru, če državni tožilec
od njega odstopi. Iz opisa kaznivega dejanja mora biti jasno razvidno, da je prekršena ali
ogrožena kakšna njihova pravica 637 . Mednarodna kazniva dejanja so kazniva dejanja
zoper človečnost. Objekt kazensko pravnega varstva pri teh kaznivih dejanjih je
človečnost, oškodovanec pa je lahko le tisti, ki je s kaznivim dejanjem neposredno
oškodovan in je subjekt oz. nosilec kakšne premoženjske ali osebne pravice, ki je
635 Predlogi za izboljšanje položaja oškodovanca v kazenskem postopku, Pravna praksa, 2013, št. 37, str. 24 in Poročilo
Varuha človekovih pravic RS za leto 2012 (str. 115−118).
636 Uradni list RS, št. 58-2713/2011, s spremembami in dopolnitvami.
637 Sodna praksa RS, VSL sodba II Kp 2938/2010.
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prekršena ali ogrožena, torej mora obstajati vzročna zveza med osebo kot oškodovancem
in njegovo pravico v povezavi s konkretnim opisom dejanja. Mogoče bi bilo celo za
tolmačiti, da je “ohranjanje” človečnosti v interesu in pristojnosti države, pregon pa lahko v
interesu države opravlja samo državni tožilec638.
Po drugi strani pa je treba ugotoviti tudi kaj “človečnost” pomeni. Slovar slovenskega
knjižnega jezika639 kot človečnost določa: “lastnost človeka, ki kaže v odnosu do okolja
pozitivne moralne lastnosti: prebuditi človečnost v človeštvu; cenili so njegovo globoko
človečnost; težnja po človečnosti/boj za človečnost medsebojnih odnosov; človečnost
vzgojnih postopkov”. Če izhajamo iz navedene dikcije “lastnost človeka”, potem je
posameznik ali skupina vsekakor lahko oškodovanec mednarodnih kaznivih dejanj in ima
pravico do prevzema pregona. Kot že zapisano, vsekakor bi bilo treba navedeno pravno
vprašanje razrešiti v zakonodaji. Zanimivo bo slediti primeru rkovič, zaradi sestreljenega
helikopterja leta 1991. Tožilstvo je kazensko ovadbo zoper Krkoviča že tretjič zavrnilo oz.
zavrglo, sedaj je žena umrlega Merlaka kot zasebna tožilka vložila zahtevo za
preiskavo640.
V primeru Popov je državno tožilstvo umaknilo obtožnico zoper obdolženca, sodišče prve
stopnja pa je obvestilo državno pravobranilstvo kot zastopnika RS, da ima pravico do
nadaljevanja kazenskega pregona v roku osmih dni 641 . RS je preko državnega
pravobranilstva vložila vlogo za vrnitev v prejšnje stanje ter zahtevo po nadaljevanju
kazenskega pregona. Status oškodovanke je RS utemeljevala s poškodovanjem različnih
državnih objektov na območju Gornje Radgone. RS je poudarila tudi svoje delovanje v
dveh funkcijah, tj. v okviru svojih oblastvenih nalog, ko izvaja javno oblast in kot subjekt
zasebno pravnih razmerij. V tej funkciji kot subjekt zasebno pravnih razmerij je RS hotela
prevzeti pregon, vendar je Višje sodišče pritožbo RS zoper sklep o zavrnitvi prevzema
pregona, zavrnilo 642 . Tako RS kot subjekt zasebno pravnih razmerij ne more prevzeti
pregona kaznivih dejanj kot oškodovanka, niti mednarodnih kaznivih dejanj ne.
Zakonodajalec bi tako lahko razmislil o možnosti vključitve države kot oškodovanke643.
V tem primeru je Višje sodišče v svojem sklepu omenilo tudi sporno stališče prve stopnje,
da subsidiarni tožilci ne morejo biti niti osebe, ki so bili lastniki objektov, ki so bili
poškodovani ali uničeni, niti svojci obeh civilnih žrtev. Sodišče je oslonilo svojo odločitev
na Zakon o delnem povračilu škode, povzročene z vojaško agresijo na Republiko
Slovenijo v letu 1991644. Všje sodišče je poudarilo, da ni nujno, da je bila škoda povrnjena
oškodovancem v celoti ter da bi moralo sodišče to dejstvo pred odločitvijo preveriti645. Ta
odločitev pa oškodovanca postavlja le v status pridobitelja povračila škode in mu ne
omogoči, da z nadaljevanjem pregona doseže restorativno pravičnost za sebe in za
družbo, kar bi lahko ocenili kot enega izmed ciljev pregona mednarodnih kaznivih dejanj.
Zastaralni roki za uveljavljanje odškodnine od države, če storilec kaznivega dejanja ne

638 Sodna praksa RS, VSL sodba II Kp 33851/2011.
639 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D8247.
640 http://www.ljnovice.com/default.asp?podrocje=25&menu=5&novica=210214
641 Obvestilo sodišča, z dne 13. 11. 2015, opr.št. I K 43392/2010.
642 Sodna praksa RS, sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 43392/2010.
643 Prav tam, 8. točka.
644 Uradni list RS/I, št. 11/91, 17/91 - ZUDE in 32/91.
645 Sodna praksa RS, sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 43392/2010, točka 9.
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more povrniti škode, so po ZOZKD zelo kratki, saj je absolutni zastaralni rok za uveljavitev
zahtevka 5 let od storitve dejanja. Ti roki vsekakor niso primerni za uveljavljanje
odškodnine v primeru mednarodnih kaznivih dejanj. Za ta dejanja je značilno, da se
dogajajo v kaotičnih razmerah, v času mednarodnih in notranjih spopadov, ko pravni
sistem ne funkcionira oz. funkcionira omejeno; gre za razmere, ki trajajo več let. Zaradi
tega bi bilo treba razmisliti o ureditvi daljših zastaralnih rokov za uveljavljanje odškodnine
s strani države.
Dolžnost oz. pravica do pooblaščenca v primerih mladoletnih žrtev mednarodnih kaznivih
dejanj ni ustrezno urejena. Mednarodna kazniva dejanja v opisih vsebujejo dejanja, za
katerega ZKP predvideva obveznost imeti pooblaščenca (spolno nasilje, trpinčenje,
povzročanje hudih telesnih poškodb, izpostavljanje življenjskim razmerah, ki privede do
delnega fizičnega uničenja, prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino,
zasužnjevanje, ki pomeni izvajanje posameznega ali vseh upravičenj, ki izhajajo iz
lastninske pravice nad osebo in vključujejo tudi izvajanje takih upravičenj pri trgovanju z
ljudmi, zlasti z ženskami in otroki, mučenje, idr.). Upoštevajoč jezikovno razlago in razlago
po namenu lahko sklepamo, da se mladoletnim žrtvam mednarodnih kaznivih dejanj
zagotovi pooblaščenca na enak način kot mladoletnim žrtvam taksativno naštetih kaznivih
dejanj iz KZ-1 (kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, trgovina z ljudmi, trpinčenje
…). V izogib možnim drugačnim tolmačenjem predlagam, da se pri naslednji noveli ZKP
pomankljivost odpravi.

6

PRIMERJALNO PRAVNA ANALIZA UREDITVE POLOŽAJA ŽRTVE IN
PRIČE V ICTY, ICC IN SLOVENSKI KAZENSKI ZAKONODAJI

6.1 IMPLEMENTACIJA PRAVIL ICC IN ICTY V NOTRANJI PRAVNI RED RS
ICTY je sodišče OZN, katerega mandat je pregon in kaznovanje storilcev za hude kršitve
mednarodnega humanitarnega prava, ki so bili storjeni med oboroženimi spopadi na
Balkanu v 90. letih in nima časovne omejitve v okviru svoje časovne pristojnosti. RS kot
republika nekdanje Jugoslavije spada pod teritorialno pristojnost ICTY. ICTY je bil
ustanovljen z Resolucijo Varnostnega sveta OZN646, na podlagi VII. poglavja Ustanovne
listine, kar pomeni, da so vse države članice na podlagi njenega 25. člena 647 dolžne
spoštovati določbe ICTY.
ICTY je po svoji naravi tudi pomožni organ Varnostnega sveta OZN 648 , obveznost
sodelovanja držav pa izhaja iz 7. in 29. člena Ustanovne listine OZN. RS je svoje
obveznosti podrobneje definirala z Zakonom o sodelovanju med Republiko Slovenijo in
Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo ter Mednarodnim kazenskim
sodiščem za Ruando (ZSMKSR)649. ZSMKSR ureja dolžnost, pogoje in način sodelovanja
RS z ICTY650. RS se je zavezala, da bo v skladu z določbami resolucije, Statuta ICTY ter
ZSMKSR sodelovala z ICTY651. Za sodelovanje z ICTY se smiselno uporabljajo določbe
646 Resolucija Varnostnega sveta OZN, št. 827 (1993).
647 “Članice Organizacije združenih narodov se strinjajo, da bodo sprejele in izvajale odločitve Varnostnega sveta v skladu
z ustanovno listino.”
648 ICTY Prosecutor v. Duško Tadić, IT-94-1-AR72, Odločitev o zahtevi obrambe o odločitvi o pristojnosti (Decision on the
Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction) z dne 2. Oktobra 1995, para. 14−40 in 143.
649 Uradni list RS, št. 124/2000.
650 1. člen ZSMKSR.
651 2. člen ZSMKSR.
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ZKP, Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) in Zakon o izvrševanju
kazenskih sankcij (ZIKS-1)652. ZSMKSR v 7. členu potrjuje ureditev ICTY (Statut ICTY) v
smislu načela vzporedne pristojnosti (načelo primarnosti vodenja postopka). Postopek
pred ICTY ima vedno prednost pred postopkom, ki teče pred domačim sodiščem; ICTY
lahko tudi zahteva, da mu domače sodišče odstopi pristojnost.
ZSMKSR ne določa pravic žrtve ali oškodovanca, razen v dveh primerih. V 20. členu
določa le, da so organi RS pri izvajanju oblik sodelovanja in pomoči ICTY dolžni storiti
vse, kar je potrebno, da se zagotovi navzočnost oseb, ki se nahajajo v RS in so
povabljene kot priče ali izvedenci na sedež mednarodnega sodišča. Za zagotovitev
navzočnosti teh oseb se smiselno uporabljajo določbe ZKP.
V zvezi z odvzemom protipravno pridobljene premoženjske koristi in o odločanju o
premoženjskopravnih zahtevkih pristojno sodišče v RS izvrši sodbo ICTY v delu, ki se
nanaša na odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem 653 . O
premoženjskopravnih zahtevkih, ki izvirajo iz postopka pred ICTY, odloča pristojno
sodišče RS, če seveda o premoženjskopravnem zahtevku ni odločilo že ICTY. Nacionalno
sodišče je vezano na obsodilno sodbo ICTY. Če pa o premoženjskopravnem zahtevku
odloči ICTY, je RS vezana na odločitev in jo mora izvršiti po nacionalnih predpisih654.
Primerjalnopravno je zanimiva razlika v položaju žrtve oz. oškodovanca, če bi se storilec
kaznivih dejanj, ki so v/iz pristojnosti ICTY, preganjal v RS po nacionalnem pravu ali pred
ICTY, še posebej na zelo omejeno vlogo žrtve pred ICTY. Enako velja tudi za ICC.
ICC ni del sistema OZN, kot je to ICTY, pač pa je neodvisna mednarodna organizacija.
Kot že omenjeno, je pravna podlaga za ustanovitev ICC Rimski statut, ki je bil sprejet 17.
7. 1998, s strani 120 držav. Rimski statut je začel veljati 1. julija 2002, RS pa ga je
notranjepravno ratificirala novembra 2001, listino o ratifikaciji pa deponirala 31. 12.
2001655. RS je notranjepravno ratificirala spremembe Rimskega statuta julija 2013, listino
o ratifikaciji pa deponirala 25. 9. 2013656. Podobno kot za ICTY je RS svoje obveznosti do
ICC na podlagi 9. poglavja Rimskega statuta konkretizirala z Zakonom o sodelovanju med
Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem (ZSMKS) 657 . Glede
sodelovanja z ICC se za zadeve, ki jih ZSMKS ne ureja drugače, smiselno uporabljajo
ZKP, ZOPNI in ZIKS-1. RS oz. njeno državno tožilstvo in sodišče sta primarno pristojna
za pregon in sojenje storilcem kaznivih dejanj iz pristojnosti sodišča 658 . Gre za t. i.
komplementarno pristojnost sodišča.
V pravni literaturi se je v času implementacije Rimskega stauta v nacionalni red RS
pojavljalo vprašanje načina implementacije v notranji red RS. Za to magistrsko delo je
relevantno stališče dr. Novaka, s katerim se strinjam. RS je dolžna preganjati in soditi
storilce mednarodnih kaznivih dejanj v skladu s svojim materialnim in procesnim

652 Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 54/15.
653 26. člen ZSMKSR.
654 27. člen ZSMKSR.
655 Podatek Ministrstvo za zunanje zadeve;
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_pravo/dejavnosti_sektorja_za_mednarodno_
pravo_po_podrocjih/mednarodno_kazensko_pravosodje/.
656 Prav tam.
657 Uradni list RS, št. 96/2002 in 110/2002 – ZDT-B.
658 5. do 8. člen Rimskega statuta.
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pravom659. Taka razlaga posledično pomeni, da RS uskladi svojo zakonodajo z Rimskim
statutom ali pa tvega oceno ICC, da RS ni pripravljena ali sposobna kazensko preganjati
storilce mednarodnih kaznivih dejanj. Se pa pojavi vprašanje, do kakšne mere se mora
implementirati procesni del Rimskega statuta.
Prof. Deisingerjevo stališče je v zvezi z razlago 6. člena ZSMKS drugačno od prej
omenjenega660, saj meni, da bi moralo nacionalno sodišče uporabljati določbe Rimskega
statuta neposredno (npr. uporaba sankcij iz 77. člena Rimskega statuta). Na
neusklajenost ustavne in nacionalne ureditve pa je poudarjal tudi dr. Bavcon. Z razliko od
ICTY, je vključitev Rimskega statuta v nacionalni in ustavni pravni red večji poseg v
tradicionalno pojmovanje državne suverenosti 661, saj so z Rimskim statutom kazenske
norme mednarodnega javnega prava prerasle v zaokroženo in celovito pravno disciplino
in ker vsaka pravna norma mednarodnega kazenskega prava po naravi stvari posega v
suverenost države662. Navedeno je razvidno tudi iz potrebe po spremenitvi oz. dopolnitvi
Ustave RS663 (3.a in 47. člen). Po oceni dr. Bavcona implementacija Rimskega statuta
(20. člen) ni bila celovita, ker je v Ustavi RS še vedno nespremenjen 31. člen, kjer je
določeno načelo prepovedi sojenja za isto stvar (ne bis in idem) in ni opredeljeno, kdaj je
mogoče to načelo razveljaviti664. Drugi del, ki po mnenju dr. Bavcona ni usklajen z 27.
členom Rimskega statuta, je del Ustave RS, ki določa imuniteto šefa države in vlade,
člana vlade ali parlamenta idr. Ta del tudi ni v skladu s Statutom ICTY (drugi odstavek 7.
člena).
V zvezi s statusom žrtve in priče, navedene neskladnosti niso neposredno pomembne, so
pa v zvezi s tem pomembni odgovori na vprašanja ali veljajo določbe Rimskega statuta
samo za pregon in za sojenje pred ICC ali tudi za primere, ko storilca preganjajo in mu
sodijo organi države, ki ima jurisdikcijo za takšen primer npr. RS. Dr. Bavcon je zavzel
stališče, da bi bilo bolje urediti celotno materijo mednarodnih kaznivih dejanj in pregon ter
sojenje le-teh v posebnem zakonu665.
Na vprašanje načina implementacije določb mednarodnega sodelovanja iz Rimskega
statuta v ZKP ali v poseben zakon, opozarjajo dr. Ambrož in drugi avtorji 666 . Pri tem
opozarjajo, da gre za hitro razvijajočo področje prava. Druge oblike sodelovanja oz.
pomoči so urejene v 18. členu ZSMKS. RS je dolžna na zahtevo ICC za pomoč pri
preiskavah in pregonih opraviti vsa potrebna preiskovalna dejanja v skladu z določbami
ZKP. Naloga preiskovalnega sodnika je, da zagotovi, da pri opravljanju preiskovalnih
dejanj s strani tožilca ICC na ozemlju RS nihče nima manj pravic, kot mu pripadajo po
ZKP, razen če ta zakon določa drugače. Ker pa ZSMKS v zvezi s pravicami žrtev in prič
ne določa drugačnih oz. ne določa nobenih pravic, veljajo glede udeležbe v postopku kot
tudi glede varstva in zaščite in premoženjskopravnega zahtevka in povrnitve škode
določbe notranjega pravnega reda RS. Na podlagi tega zaključka bomo v nadaljevanju
naredili analizo pravic in obveznosti žrtve in/ali priče.
ZSMKS nadalje v 25. členu določa pomoč RS pri izvrševanju denarnih kazni, odvzemu
659 Novak, O ustavno skladni implementaciji Rimskega statuta in vrednotah, Pravna praksa, 2008, št. 5, str. 19−20.
660 Deisinger, Nekatere kazenske sankcije v osnutku KZ-1, Pravna praksa, 2008, št. 2, str. 14−16.
661 Dr. Bavcon, Mednarodno kazensko pravo in nekateri ustavni instituti.
662 Prav tam.
663 Ustavni zakon o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena Ustave Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 24/03.
664 Dr. Bavcon, Mednarodno kazensko pravo in nekateri ustavni instituti.
665 Prav tam.
666 Mednarodno kazensko pravo, str. 490.
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premoženjske koristi ter ukrepov za povrnitev škode žrtvam. Če ICC zahteva izvršitev
denarne kazni ali odvzem premoženjske koristi, se le-ta izvede po določbah Zakona o
izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 667 oz. ZKP. Enako ravna nacionalno sodišče, če odvzem
premoženjske koristi, premoženja in sredstev, ki izvirajo neposredno ali posredno iz
kaznivega dejanja ni možen, ali ko gre za povrnitev škode žrtvam ali zanje.
Dodati je treba tudi, da ICC pri npr. izločitvi nedopustnih dokazov, ki so bili pridobljeni na
podlagi pomoči države članice, ne upošteva pravil nacionalega prava, razen v obliki
splošnih načel, ki so izvedene iz svetovnih pravnih sistemov. Torej ne odloča o uporabi
nacionalnega prava. Kot nedopustne dokaze (pričanje, idr.) izloči tiste, ki so pridobljeni
tako, da kršijo Rimski statut ali mednarodno priznane človekove pravice, če kršitev
ustvarja tehten dvom o zanesljivosti dokazov, če bi sprejetje dokaza nasprotovalo
verodostojnosti postopka, ali če bi jo resno ogrozilo668. Sodniki ICC imajo možnost, da v
vsakem posameznem primeru iščejo kompromis med relevantnimi dobrinami 669 .
Zagotavljati je treba ravnovesje med obdolženčevimi pravicami in pričakovanji žrtev ter
mednarodno skupnostjo670 ali med resnostjo kršitve in poštenostjo postopka671.
Ustrezna implementacija 70. člena Rimskega statuta (kazniva dejanja zoper pravosodje
npr. kaznovanje lažnega pričanja, maščevanje priči, predložitev lažnih dokazov idr.) je
prav tako pomembna, še posebej, če kazenski pregon izvaja država članica672.
6.2 PRIMERJALNA ANALIZA POJMA ŽRTVE TER PRAVIC IN OBVEZNOSTI
Na podlagi analize vseh treh sistemov lahko brez podrobnejše primerjave zaključimo, da
se sistem ICC in ICTY v zvezi s pravicami in dolžnostmi žrtev zelo razlikujeta. Če najprej
primerjamo ureditev pravic in obveznosti v ICTY z ureditvijo v ICC, lahko na kratko
povzamemo, da obstaja velika razlika v stopnji nudenja zaščite in pravic žrtev. V ICTY je
»žrtev instrumentaliziran pasivni objekt kazenskega postopka«673, saj ima pravice in se ji
nudi zaščita le, če je uporabljena kot »dokazno sredstvo« tožilstva ali obrambe674, torej,
če je pred ICTY povabljena kot priča. Drugače, širše, pa so pravice in obveznosti žrtve
urejene v ICC675, tj. od pravice žrtve do biti informiran, pravice sodelovati v postopku ter
pravice do povrnitve škode.
Enak zaključek bi lahko naredili tudi za nacionalni sistem RS in ICTY, medtem ko zahteva
primerjava med ICC in nacionalnim redom RS več pozornosti.
6.2.1 Pojem žrtve
V ICTY so žrtve definirane kot fizične osebe, zoper katere so bila storjena kazniva dejanja
667 Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 121/07, 45/08 - ZArbit, 37/08 - ZST-1, 28/09, 51/10, 26/11,
14/12, 17/13 - odl. US, 45/14 - odl. US, 58/14 - odl. US, 53/14, 50/15, 54/15 in 76/15 - odl. US).
668 Zgaga, Quis custodiet ipsos custodes: zaščita človekovih pravic v postopku pred Mednarodnim kazenskim sodiščem,
str. 158.
669 Primer ICC, Prosecutor v. Lubanga, , ICC-01-04-01-06, Decision, 29. januar 2007, para. 84.
670 Prav tam, paras. 86−87.
671 Prav tam, para 90.
672 Zgaga, Quis custodiet ipsos custodes ..., str. 162.
673 Turković, str. 869.
674 Primerjaj z 21. členom Statuta ICTY.
675 15., 65., 68., 75. In drugi členi Rimskega statuta in RPE ICC.
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iz pristojnosti navedenega sodišča676.
ICC ima podobno dikcijo, le-ta pa sloni na dikcijah mednarodnih inštrumentov677. Razlika
med ICTY in ICC je v tem, da ICC določa, da je žrtev fizična oseba, ki je utrpela škodo.
Naslednja razlika je v delu, da ICC priznava status žrtve tudi organizaciji ali inštituciji, v
primeru, da je poškodovano premoženje, namenjeno veri, izobraževanju, umetnosti,
znanosti ali dobrodelnosti678.
V pravu RS definicije žrtve v kazenskem pravu neposredno ne poznamo, pač pa se
pojavlja pojem oškodovanec. RS določa pojem oškodovanec podobno kot ICC, saj je
lahko oškodovanec kaznivega dejanja tako fizična kot pravna oseba, ob pogoju, da je bil
oškodovan zaradi dejanja, ki velja za kaznivo dejanje po KZ-1. Osebi mora biti s kaznivim
dejanjem prekršena ali ogrožena njegova osebna ali premoženjska pravica. Kdo je
oškodovanec, sodišče v RS ugotavlja izključno na podlagi formalnih zakonskih pogojev679.
Tako definiran pojem oškodovanca temelji na obstoju vzročne zveze med kaznivim
dejanjem in prej navedeno kršitvijo ali ogrozitvijo. Slovenski kazenski postopek ne
razlikuje med žrtvijo in oškodovancem, prav tako to ne razlikujeta ICC in ICTY.
Oškodovanec ima po ZKP, ne glede na to, ali uveljavlja premoženjskopravni zahtevek ali
ne, položaj posebnega procesnega subjekta680.
Izjemoma lahko prevzamejo pravice po oškodovančevi smrti v postopku upravičenci
(zakonec, ali oseba, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti, otroci, starši, posvojenci,
posvojitelji, bratje in sestre), pod pogoji, določenimi v 55. členu ZKP.
ZKP razlikuje med upravičencem do premoženjskopravnega zahtevka (101. člen ZKP) in
oškodovancem v smislu 6. alineje 144. člena ZKP. Prvi pojem je širši (in lahko zajema tudi
oškodovanca, ni pa to nujno). Upravičenec do premoženjskopravnega zahtevka (fizična
ali pravna oseba), je aktivno legitimiran po določbah pravdnega postopka za vložitev
tožbe. Oškodovanec pa je oseba, ki je bila s kaznivim dejanjem neposredno oškodovana.
Upravičenec do premoženjskopravnega zahtevka ne more vložiti predloga za pregon (ali
prevzeti pregon kot subsidiarni tožilec ali vložiti zasebne tožbe), če ni bil neposredno
oškodovan681.
Preden oseba pridobi status žrtve v ICC mora z zvezi s škodo zatrjevati, da ji je bila
povzročena škoda ter kakšna je ta škoda in da obstaja vzročna zveza med storjenim
kaznivim dejanjem in povzročeno škodo. Škoda mora biti neposredno povzročena z
dejanji, ki so del obtožnice. Škoda je lahko povzročena tudi, ko so osebe pomagale
direktni žrtvi v postopku ali ko so želele preprečiti nastanek škode direktni žrtvi. Če
vzročne zveze ne more dokazati, potem jim status žrtve ni bil dodeljen, s tem pa tudi niso
bile upravičene do pravic, ki jih žrtve v ICC postopkih imajo. Pravni osebi mora biti
prizadejana neposredna škoda, medtem ko se navedeno ne zahteva za fizično osebo.
Fizični osebi mora biti povzročena osebna škoda (materialna, fizična in psihološka škoda),
ni pa nujno, da je ta škoda neposredna. Sodna praksa je opredelila škodo kot individualno
ali kolektivno škodo, ki je lahko povzročena na različne načine, tj. fizična ali psihična
poškodba, emocionalno trpljenje, ekonomska izguba ali znatno onemogočanje izvrševanja
676 Glej poglavje Pojem žrtve v ICTY, te naloge.
677 Glej poglavje Pojem žrtve v ICC, te naloge.
678 Pravilo 85 b. RPE ICC.
679 Sodna praksa RS, Sodba I Ips 363/2008.
680 Sodna praksa RS, Sodba I Ips 22575/2010-101.
681 Sodna praksa RS, Sodba I Ips 363/2008.
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človekovih pravic682. Če je bil osebi že enkrat dodeljen status žrtve, potem se status ne
preverja več, ugotavlja se samo, ali so v postopku, ki teče, prizadeti osebni interesi
žrtve683.
6.2.2 Pravica do udeležbe žrtve oz. oškodovanca v postopku
Glede na to, da ICTY udeležbe žrtve v postopku, razen kot priče nima, sem v tem
poglavju primerjala v večjem delu le ureditve v pravnem redu RS in ICC.
a. Dvojna vloga žrtev/priča
ICTY izziva dvojne vloge žrtve kot priče nima, saj žrtev nima pravice do udeležbe v
postopku drugače kot priča684. Ta izziv pa imata ICC in RS. Najpomembnejša razlika v
statusu žrtve in priče je v načinu sodelovanja. Žrtev sodeluje v postopku prostovoljno,
medtem ko je priča na zaslišanje vabljena in jo lahko v primeru neupravičene odsotnosti
doletijo določene sankcije.
Žrtev sodeluje v postopku kot stranka in ima v okviru tega pravico predlagati dokaze,
postavljati vprašanja idr., na drugi strani pa je lahko vabljena kot priča v postopku. RS ima
v ZKP kar nekaj določb, ki zadevajo navedeno tematiko, na nekatera vprašanja pa je
odgovorila sodna praksa. Oškodovanec je lahko priviligirana priča, torej je oproščena
pričanja, v določenih primerih pa ji ni treba odgovarjati na vprašanja, s katerimi bi se lahko
inkriminirala. Pričanje oškodovanca se izvede takoj za izpovedjo obdolženca. Če je bil
oškodovanec seznanjen s pričanjem drugih prič, še preden je sam pričal, mora sodišče to
dejstvo upoštevati pri oceni verodostojnosti takšnega dokaza. Nekatere države rešujejo
izziv drugače, npr. da žrtev ne more biti več vabljena kot priča685.
ICC izziv rešuje na drugačen način. Žrtev, ki uveljavlja svojo pravico do udeležbe v
postopku, ima omejitve pri sodelovanju, če svoje pravice ne izvaja preko pravnega
zastopnika. Ker so žrtve zastopane v postopku s strani pravnega zastopnika, zaslišanje
žrtve kot priče naj ne bi vplivalo na pravico obdolženca do poštenega sojenja. Na podlagi
navedenega lahko zaključim, da je po moji oceni ureditev v RS popolnejša in jasnejša, saj
že z zakonskimi določbami odgovarja na večino vprašanj, ki se porajajo. S tem so pravice
in obveznosti žrtve v RS napram ICC jasneje in bolj transparentno urejene, pri tem pa se
po moji oceni ustrezno priznava pravica obdolženca do obrambe in pravičnega sojenja.
b. Status žrtve
ZKP določa pravico do udeležbe žrtve v postopku, če je bila oškodovana zaradi dejanja, ki
velja za kaznivo dejanje po KZ-1. Pravni red RS ne postavlja formalnih pogojev, ki naj bi
jih izpolnjevala žrtev, za pridobitev statusa žrtve v postopku in na podlagi katere bi lahko
potem aktivno sodelovala v postopku. Dejansko se status žrtve formalno, kot ima to
urejeno ICC, ne preverja. Na podlagi pravil ICC mora žrtev za pridobitev statusa žrtve
682 Primer ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on victim's participation, 18 January 2008, para. 92.
683 Primeri ICC: Prosecutor v. Lubanga, Decision on victim's participation, ICC T. Ch. I, 18 January 2008, para. 101;
Situation in the Democratic Republic of the Congo, Decision on Victim Participation in the appeal of the Office of Public |
Counsel for the Defence against Pre-Trial Chamber I's Decision of 7 December 2007 and in the appeals of the Prosecutor
and the Office of Public Counsel for the Defence against Pre-Trial Chamber I's Decision of 24 December 2007, ICC App.
Ch., 30 June 2008, para. 92.
684 Baumgartner, str. 433.
685 Turković, str. 924.
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vložiti vlogo z dokazi, ki dokazujejo, da je žrtev kaznivih dejanj iz pristojnost ICC686. Status
žrtev jim je lahko tudi zavrnjen (npr. ni dokazane vzročne zveze med kaznivim dejanjem in
škodo, idr.)687. V pravnem redu RS pa ni predvideno, da bi imel preiskovalni sodnik ali
sodnik (predsednik senata) pristojnost odreči pravico žrtvi do udeležbe, razen v izjemnih
primerih in ne v celoti, pač pa za posamezna dejanja (če bi bilo nevarno odlašati z
izvedbo preiskovalnih dejanj688, omejitev pregleda in prepisa spisa, če še ni bil zaslišan
kot priča689 ...). Zaključim lahko, da so omejitve utemeljene z interesom zaščite postopka
(nevarno odlašanje) ali pa zaradi zagotavljanja pravičnega sojenja in pravice do obrambe
obdolženca. Prav tako nimata pravice podaje ugovora zoper pravico žrtve do udeležbe v
postopku stranki postopka t. s. obdolženec in tožilec.
Stroški kazenskega postopka, v katerem se obdolženca oprosti, bremenijo državo; enako
velja tudi za ICC, saj so stroški breme ICC samega. Žrtev tako krije le svoje stroške.
Nekatere države imajo drugačno rešitev, če je bil postopek uveden na podlagi dane
iniciative žrtve. Če pride do oprostilne sodbe, se lahko zahteva od žrtve povrnitev
stroškov, naloži se ji lahko celo denarna kazen690.
Nekateri kritiki 691 poudarjajo, da so zaradi navedenega pravice žrtve in pravice
obdolženca v pravnem redu RS neuravnotežene. Zaradi avtomatične pravice žrtve do
udeležbe v postopku, brez kakršnega koli nadzora s strani sodišča, brez možnosti
ugovora strank v postopku in brez nadaljnje odgovornosti žrtve v primeru oprostitve
obdolženca, se lahko zaključi, da so pravice žrtve preširoke in posledično posegajo v
pravice obdolženca do pravičnega sojenja.
c. Vsebina pravice do udeležbe
Žrtev lahko v pravnem redu RS sodeluje v vseh fazah postopka, od podaje prijave oz.
kazenske ovadbe, ima pravico opozoriti na dejstva in predlagati dokaze, podajati izjave in
predloge, sodelovati pri zaslišanju izvedencev, idr692. Primerjalno gledano imajo žrtve po
pravnem redu RS več pravic kot žrtve pred ICC, saj lahko sodelujejo v preiskavi, ki jo vodi
tožilec693, imajo pravico do pregleda in prepisa preiskovalnega spisa694, lahko predlagajo
dokaze (tudi priče) 695 , pričam ali izvedencem in obdolžencem smejo neposredno
postavljati vprašanja, če to odobri (preiskovalni) sodnik696. Te pravice pa žrtev v ICC nima,
saj lahko postavlja vprašanja samo pravni zastopnik žrtve. Pravni zastopnik sme
postavljati vprašanja pričam, izvedencem ali osebi v zvezi s povrnitvijo škode brez
usmeritev obravnavnega senata, če pridobi soglasje obravnavnega senata697.

686 Glej poglavje te naloge Pojem žrtve v ICC.
687 Pogoji po Pravilu 85 RPE ICC in 68. členu Rimskega statuta.
688 178. člen ZKP.
689 59. člen ZKP.
690 Turković, str. 923.
691 Turković, str. 923.
692 59. člen in naslednji ZKP.
693 59. in 177. člen ZKP.
694 59, 73. in 177. člen ZKP.
695 Prav tam.
696 178. in 324. člen ZKP.
697 Pravilo 91, četrti odstavek RPE ICC.
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Žrtve v ICC, ki se udeležijo postopkov in imajo pravne zastopnike, uživajo več procesnih
pravic, medtem ko žrtve, ki sodelujejo v postopkih brez pravnih zastopnikov uživajo
omejene pravice v zvezi s sodelovanjem. V RS ima žrtev pravico do pravnega zastopnika,
vendar to ne vpliva na obseg pravic žrtve v postopku.
Poudariti je treba tudi, da ima žrtev v pravnem redu RS, če prevzame pregon kot
subsidiarni tožnik, vse pravice kot državni tožilec698. Te pravice pa žrtev pred ICC nima.
Pravica do informacije je v vseh treh sistemih urejena različno. Za razliko od ICTY ima
žrtev pred ICC omejeno pravico do informacij. Enota ima dolžnost obvestiti žrtve o
neizvedbi preiskave ali ustavitvi preiskave in o pomanjkanju dokazov za nadaljevanje
preiskave, o izvedbi zaslišanja zaradi potrditve obtožnice. Enota potem, ko teče postopek,
obvešča žrtve, ki sodelujejo v postopku o datumih, odločitvah idr699. V RS ima pravico do
pregleda in prepisa spisov ter do informacij ves čas postopka. RS je vezana tudi na
izpolnjevanje te obveznosti kot članica EKČP700.
d. Pravni zastopniki oz. zastopanje žrtev
Tako ICC in RS priznavata pravico žrtve do pravnega zastopnika, medtem ko te pravice
žrtev zaradi svojega specifičnega statusa v ICTY nima. Kritiki to pravico v okviru ICC
kritizirajo, ker omogoča žrtvi biti »nov« tožilec v postopku; zagovorniki ureditve pa
zatrjujejo, da se le tako omogoči žrtvi učinkovito sodelovanje v vseh fazah postopka.
Pravici do zastopanja žrtve v ICC ne moremo reči pravica, ampak bolj obveznost, saj
žrtev brez pravnega zastopnika svoje pravice do udeležbe v postopku ne more v celoti
uresničiti701.
Nekateri kritiki ureditve v ICC pritrjujejo pravici do pravnega zastopnika v nacionalnih
sistemih zaradi uveljavljanja premoženjskopravnega zahtevka (civilni tožnik), ne pa da
imajo to pravico v okviru pravice do udeležbe v postopku. RS zagotavlja oškodovancu
pravico do pooblaščenca ves čas postopka in ni vezana samo na uveljavljanje
premoženjskopravnega zahtevka. ZKP določa tudi obveznost imeti pooblaščenca in to v
primeru mladoletne žrtve določenih kaznivih dejanj. Mladoletna žrtev mora imeti
pooblaščenca ves čas od uvedbe kazenskega postopka dalje, ki skrbi za njegove pravice,
še posebej v zvezi z zaščito njegove integritete med zaslišanjem pred sodiščem in
uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka. Mladoletnemu oškodovancu, ki
pooblaščenca še nima, postavi pooblaščenca sodišče po uradni dolžnosti izmed
odvetnikov. Ureditev v RS ima pomanjkljivost, saj mladoletnemu oškodovancu ne določa
obveze imeti oškodovanca v primerih mednarodnih kaznivih dejanj.
Za sistem RS je značilno, da je lahko v predkazenskem in kazenskem postopku ob
mladoletnem oškodovancu navzoča oseba, ki ji oškodovanec zaupa. Takšna oseba je
lahko navzoča tudi ob drugem oškodovancu, ki je žrtev nasilja702, kar naj bi veljalo (po
moji oceni) tudi za vsa mednarodna kazniva dejanja. Žrtev v ICC takšne pravice nima.
ICC pozna individualno in kolektivno zastopanje žrtev. Kritiki poudarjajo, da individualno
zastopanje žrtev nima večjega učinka kot kolektivno zastopanje žrtev, poleg tega je treba
698 Dežman, str. 316.
699 15. člen Rimskega statuta in Pravilo 92 RPE ICC.
700 Perez, str. 66. Pravica do informacije je ena izmed temeljnih pravic, ki jih varuje EKČP.
701 Glej poglavje v tej nalogi o ICC.
702 65. člen ZKP.
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vzeti v ozir število žrtev, ki bi z individualnim zastopanjem lahko podaljševale postopek.
Zato je v RPE ICC vgrajena možnost sprejeti odločitev o kolektivnem zastopanju žrtev.
RS v zakonskih določbah ne definira individualno in kolektivno zastopanje žrtev, bi pa bilo
treba vsekakor razmisliti o možnosti kolektivnega zastopanja za mednarodna kazniva
dejanja, saj je ena bistvenih značilnosti le-teh veliko število žrtev. Pri tem pa bi bilo treba
zagotoviti, da bi bili enako zastopani interesi vseh žrtev v postopku.
Ureditev glede stroškov postopka je podobna tako v RS kot ICC, načeloma nosijo stroške
svojega pravnega zastopnika oz. pooblaščenca oškodovanci oz. žrtve. Izjeme so
določene glede na njegovo/njeno gmotno stanje, o čemer odloči nacionalno sodišče/ICC.
V RS so za dodelitev brezplačne pravne pomoči določeni še nekateri dodatni pogoji.
e. Subsidiarni tožilec
V pravnem redu RS ima žrtev v določenih primerih pravico do prevzema pregona in
nadaljevanja postopka. Pri tem ima vse pravice kot državni tožilec. ICC in ICTY kot
mednarodna sodišča takšnega inštituta ne poznata. Ta inštitut postavlja žrtev v
nacionalnem pravnem redu RS v boljši položaj kot ga ima žrtev pred ICC in še posebej
pred ICTY.
Postavilo se mi je vprašanje ali je v podobnem pravnem sistemu prišlo do prevzema
pregona s strani žrtev. V Republiki Hrvaški (v nadaljevanju RH) se je v zvezi z
nadaljevanjem pregona mednarodnih kaznivih dejanj s strani subsidiarnega tožilca
domnevalo, da bodo žrtve zaradi pravic, ki jih uživajo, nadzorovale odločitve državnih
tožilcev in nadaljevale pregone, če bo do njih država odstopila 703 . Domneva se ni
uresničila. Na podlagi analize so ugotovili, da zaščita žrtev ni bila ustrezno urejena, saj je
pravni red RH nudil zaščito samo ogroženi žrtvi in ne subsidiarnemu tožilcu ali
oškodovancu, veliko žrtev ni nadaljevalo pregona zaradi izogibanja retravmatizacije in
podoživljanja dogodkov, veliko razlogov pa je bilo tudi v možnih in v naprej nepredvidljivih
stroških, ki bi jih morala kriti žrtev kot subsidiarni tožilec 704 . Pri pregledu dostopnih
informacij v zvezi s kršitvami mednarodnega prava oboroženih spopadov leta 1991 705
nisem zasledila, da bi pregon v do sedaj zaključenih primerih kakšnega od dejanj prevzela
žrtev.
Odprt je še primer Popov706, kjer sem zasledila, da se je pozivalo žrtve k nadaljevanju
pregona. Vendar je prvostopenjsko sodišče sprejelo stališče, da s strani žrtev
(oškodovancev) pregon ni mogoč, ker jim je bila škoda že povrnjena707.
Razlogi, ki jih RH708 navaja, zakaj žrtve kot subsidiarni tožilci niso prevzeli pregona, držijo
tudi za RS, razen v delu, da se subsidiarnim tožilcem/oškodovancem po našem pravu po
moji oceni nudi ustrezna zaščita. Možni razlogi neprevzema pregona so še v oddaljenosti
od samega dogodka in nepoznavanje pravic žrtev glede prevzema pregona, čeprav ZKP
določa obveznost organov, da žrtve seznanijo. Definitivno pa lahko sklepamo na podlagi
703 Povzeto po Turković.
704 Prav tam, str. 924–926.
705 Prešeren, Tožilska in sodna praksa v Republiki Sloveniji glede kršitev mednarodnega prava oboroženih spopadov leta
1991.
706 Članek na MMC RTV SLO 24 let po osamosvojitveni vojni umaknili obtožnico proti nekdanjemu častniku JLA Popovu,
Umik obtožnice, objavljeno: 22. oktober 2015 in http://www.mladina.si/170720/popov-oproscen/.
707 Glej prejšnje poglavje te naloge.
708 Povzeto po Turković.
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izkušenj iz ICC in ICTY, da je eden večjih razlogov psihološki, tj. izogibanje podoživljanja
dogodkov in javnemu izpostavljanju sebe in svoje družine (sekundarni viktimizaciji).
f. Pravica do poštenega sojenja
Načelo pravičnosti oz. pravica do poštenega obravnavanja se upošteva v ICTY, ICC in
nacionalnem pravnem redu RS, vendar pa obstajajo razlike zaradi statutarnih in različnih
rešitev v povezavi z udeležbo in sodelovanjem žrtev. ICTY zagotavlja načelo enakosti
orožij (enakost pred sodiščem) 709 , vendar le med tožilstvom in obrambo, saj žrtev ni
stranka postopka. To vprašanje se pojavi le v okviru zaščite priče. Drugače je v ICC in
nacionalnem pravnem redu RS. Pri določitvi pravice pa moramo izhajati iz razloga
nastanka pravice do poštenega sojenja. Ta pravica je nastala kot protiutež državi, njen
namen je varovati obdolženca zoper državo, ki je močnejša stranka, saj ima na razpolago
neomejena sredstva in vire za pregon. Navedeno pa velja tudi za ICC, saj ima tožilstvo v
primerjavi z obrambo nedvomno več časa in sredstev za izvedbo preiskave kot obramba.
Ker pa imamo v nacionalnem pravnem redu RS in ICC dejansko še tretjo stranko
postopka, tj. žrtev, se mora zagotavljati ustrezna udeležba tudi njej in posledično je treba
balansirati med pravicami vseh treh strank. Ne glede na to, pa je pravica do poštenega
sojenja temeljna pravica obdolženca in njegova pravica ne sme biti podrejena pravici žrtve
ali tožilstva710. Navedeno velja tako za nacionalno pravo RS kot za ICC in ICTY. Osnovne
varovalke so že opredeljene v zakonodaji RS in RPE ICC, presoja pa je seveda v rokah
sodišč RS in senatov ICC ter ICTY. Kritika pravnih strokovnjakov, da imajo žrtve preveč
pravic in da posegajo v pravice obdolženca do pravičnega sojenja in obrambe, me ne
prepriča, upoštevajoč sodno prakso tako mednarodnih kot RS sodišč. Zapisana pravila ne
morejo natančno urejati vseh primerov, do katerih lahko pride v praksi, sodišča in senati
pa po moji oceni zagotavljajo ustrezni nadzor nad možnimi zlorabami ali prevelikimi
posegi v pravice obdolženca. Pravica do udeležbe žrtev je v postopkih mednarodnih
kaznivih dejanj nujno potrebna za vzpostavitev restorativne pravičnosti celotne skupnosti,
potrebuje pa določene kontrolne mehanizme in omejitve, zaradi posebnosti mednarodnih
kaznivih dejanj.
g. Soglasje žrtve spolnega nasilja ter dodatna priča
ICTY je s Pravili 96 (ii) in 96 (iii) RPE ICTY prijaznejši žrtvi kot primerljiva pravila v Statutu
ICC in RPE ICC glede soglasja žrtve spolnega nasilja. ICTY uporablja prijaznejši jezik, tj.
da se “soglasje ne more uporabiti kot obramba”, kot ICC. Razlika je verjetno nastala kot
posledica primarnega zapisa pravil in posledično sprememb, saj se je skozi sodno prakso
pokazalo, da navedeno pravilo ne more biti absolutno (upoštevanje načela pravičnega
sojenja)711.
V zvezi s soglasjem žrtve pravni red RS ne določa posebnih pravil, presoja je prepuščena
sodišču. Sodišče ima po določbi prvega odstavka 18. člena ZKP pravico, da presoja, ali je
podano kakšno dejstvo ali ne. Sodišče ni vezano na nobena formalna dokazna pravila in
ni z njimi omejeno. Upoštevajoč načelo proste presoje dokazov izoblikuje svojo prosto
presojo na podlagi logične in izkustveno sprejemljive ocene dokazov, ki jo je mogoče
preveriti. Določba sedmega odstavka 364. člena ZKP sodišče zavezuje, da v obrazložitvi
sodbe navede določno in popolnoma, katera dejstva šteje za dokazana ali nedokazana in
709 Primer ICTY, The Prosecutor v Dusko Tadic, Judgment of 15 July 1999, No. IT-94-1-A, para 48.
710 Primer ICC, The Prosecutor v William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, ICC-01/09-01/1152, Prosecution’s application requesting disclosure after a final resolution of the Government of the Republic of Kenya’s
admissibility challenge, 14 April 2011, PTC II, paras 3, 10 in 11.
711Perez, str. 195−196.
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iz katerih razlogov. Pri tem navede zlasti, kako presoja verodostojnost protislovnih
dokazov712.
ICTY713 ima posebne dokazne standarde ter pravice in zaščitne ukrepe za žrtve spolnih
napadov. Izpoved žrtve spolnega nasilja ni treba podkrepiti z drugimi dokazi, kar pomeni,
da ima izpoved žrtve spolnega nasilja enako verodostojnost kot izpoved žrtve kakšnega
drugega kaznivega dejanja714. Navedeno je v veliki meri odstop od prakse v nacionalnih
pravnih sistemih. Sodna praksa ICTY715 je poudarila, da Pravilo 96 RPE ICTY prevlada
nad pravom nacionalnih držav. RS posebnih dokaznih pravil nima, pač pa je kot že
navedeno presoja prepuščena sodišču, upoštevajoč načelo proste presoje dokazov.
Enako velja tudi za predhodno oz. kasnejše spolno vedenje žrtve, ki v ICTY ni dovoljen
dokaz716. RPE pa tekšnega dokaza v popolnosti ne izključuje, saj so določene izjeme,
kdaj je to možno717.
Za zaščito žrtev spolnega napada je zelo pomembno, da obstajajo posebna dokazna
pravila, ki onemogočajo oz. zmanjšajo strah pred povračilnimi ukrepi, podoživljanjem
travme ter občutkom sramu oz. t. i. sekundarno viktimizacijo. V tem delu bi lahko naredili
korak naprej in ustrezno uredili določene omejitve v našem pravnem redu, čeprav po
pregledu sodne prakse ni zaznati večjih odstopanj od zapisanih pravil ICTY.
6.2.3 Zaščita žrtev
Žrtev v postopku pred ICTY sodeluje samo kot priča, zato se ji nudi zaščita v primeru, če
ima status priče. Nudenje zaščite je v tem primeru motivirano s strani predlagatelja priče,
saj je v njegovem interesu, da se zagotovi pričanje, da priča s svojimi izjavami potrdi
njegove navedbe in se tako ugotovi resnica718. Ves čas postopka pa se seveda pazi na
kolizijo s pravicami obdolženca do pravičnega in hitrega sojenja. Kritiki poudarjajo, da
ureditev pravic žrtev v ICTY ni ustrezna, saj ni usklajena s pravicami obdolženca. Nudenje
zaščite v v ICC in v RS je razširjeno tudi na žrtev, saj lahko žrtev samostojno sodeluje v
postopku.
a. Krog vlagateljev zahteve za nudenje zaščite
Po primerjalni analizi pravnih podlag v vseh treh sistemih ugotavljam, da je krog
predlagateljev za izrek ukrepov za zaščito urejen podobno. RPE ICC719 določa širok krog
predlagateljev zahteve za nudenje zaščite, saj lahko vlogo podajo žrtev in priča ter njuni
pravni zastopniki, tožilstvo, obramba ter ICC sam. Ukrepe lahko predlaga tudi Enota. Zelo
podobno je urejeno v RS, saj zaščitne ukrepe s pisnim sklepom odredi preiskovalni sodnik
na predlog 720 državnega tožilca, priče, oškodovanca, obdolženca, njihovih zakonitih
zastopnikov in pooblaščencev ali po uradni dolžnosti. V ICTY se ukrepi odredijo na
zahtevo sodnika, senata, prič (žrtev) ter Oddelka za zaščito žrtev in prič. Ker priča nima
712 Sodba RS, Sodba Vrhovnega sodišča, I Ips 241/2005.
713 Pravilo 96 RPE ICTY.
714Primer ICTY Tadić (IT-94-I-T), Opinion and Judgment, Trial Chamber, 7 May 1997, paras. 535-539. See also, e.g.,
Musema (ICTR-96-13-T), Trial Chamber, Judgment and Sentence, 27 January 2000.
715Primer ICTY Kunarac et al. (IT-96-23-T and IT-96-23/1-T), Judgment, Trial Chamber, 22 February 2001, para. 566.
716 Pravilo 96 (iv) RPE ICTY.
717 69. člen Rimskega statuta in Pravilo 71 RPE ICC.
718 Turković, str. 874.
719 Pravilo 87, prvi odstavek RPE ICC.
720 240. a člen ZKP.
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pravnega zastopnika in ker žrtev ne more sodelovati v postopku, posledično ne moreta biti
predlagatelja zaščitnih ukrepov.
V vseh treh sistemih se tudi zahteva soglasje žrtve/ priče, da soglaša z ukrepi.
b. Zaščitene osebe
Prav tako se tudi v vseh treh sistemih nudi zaščita družinskim članom oz ostalim osebam,
ki so povezani z žrtvijo/pričo.
Statut ICTY in RPE ICTY imajo osnovne določbe o zaščiti žrtve, ki so zelo razdelane v
sodni praksi. ICTY nudi posebno zaščito mladoletnim travmatiziranim osebam ter
starejšim in bolanim; drugačna pravila ima tudi za postopek v primeru spolnega nasilja (ne
zahteva se dodatna priča za potrditev navedb, soglasje žrtve v določenih primerih ne
more biti del obrambe). ICC je poseben poudarek namenil zaščiti in zagotovitvi podpore
žrtvam spolnega nasilja, kar je bila posledica zavedanja o posilstvih in spolnem nasilju
zoper ženske, otroke in tudi moške iz sojenj ICTR in ICTY. RS pa posebej ščiti le
mladoletne žrtve in znotraj teh še posebej žrtve katerega izmed kaznivih dejanj zoper
spolno nedotakljivost iz XIX. poglavja, kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe
in surovega ravnanja po 192. členu in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu
KZ-1 RS. Žrtve, tako mladoletne kot ostale, imajo za kazniva dejanja z elementi spolnega
nasilja pravico da v postopku z njimi sodeluje oseba, ki ji zaupajo721. Razmisliti bi morali o
razširitvi določb na vse žrtve mednarodnih kaznivih dejanj z ali brez elementov spolnega
nasilja.
c. Vrste ukrepov
Kritiki mednarodnega kazenskega prava poudarjajo, da nekateri zaščitni ukrepi v ICTY in
ICC posegajo v pravico obdolženca do hitrega in pravičnega sojenja ter v pravico do
obrambe. Kritika se po večini nanaša na722:
- uporabo anonimnih prič;
- uporabo nepooblaščenih in neupravičenih spremenjenih izjav žrtve/prič;
- koriščenje skrajšanih izjav prič;
- pravico tožilstva, da ne razkrije informacijo o identiteti priče takoj;
- pravico tožilstva, da omeji krog obrambe za dostop do identitete priče.
ICTY in ICC skozi sodno prakso določata in postavljata dodatne pogoje za odobritev
najstrožjih ukrepov za zaščito. Podobno tudi RS.
Primerjalno gledano imajo vsi trije sistemi podobne zaščitne ukrepe za zaščito podatkov in
identitete priče. Zaščita žrtve pa je v sistemu ICC in RS urejena ozko. Žrtev ima pravico
do pravnega zastopnika v obeh sistemih, v RS tudi do navzočnosti osebe, ki ji zaupa, če
gre za kazniva dejanja z elementi spolnega nasilja. Oškodovanec, ki je mladoletna oseba
in je na glavni obravnavi navzoč kot oškodovanec, ga je treba odstaniti iz sodne dovrane
takoj, ko njegova prisotnost ni več potrebna 723 . Zaščitni ukrep pa je tudi izključitev
javnosti 724 , zaradi varstva osebnega in družinskega življenja oškodovanca. Navedeni
institut imata tudi ICTY in ICC. Mednarodna sodišča imajo mandat prevencije, da se
721 Glej primerjavo z inter - ameriško sodno prakso sodišča za človekove pravice, Perez, str. 238.
722 Glej poglavja te naloge pomankljivosti ICTY in ICC ter Turković, str. 877.
723 331. člen ZKP.
724 295. člen ZKP.
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dejanja ne bi več ponavljala in z izključitvijo javnosti temu mandatu ne sledijo v celoti725.
ICTY je velikokrat uporabil ta ukrep, vendar se naj bi ta institut pri sojenju mednarodnih
kaznivih dejanj, upoštevajoč posebnosti teh kaznivih dejanj, uporabljal le kot skrajni ukrep,
ko ni mogoče drugače726.
Ostali zaščitni ukrepi so namenjeni pričam in njenim družinskim članom. Pravne podlage
in sodna praksa v vseh treh sistemih podrobno določajo pravila odreditve ukrepa in vrsto
ukrepa. RS sodne prakse v zvezi z zaščito prič za mednarodna kazniva dejanja nima. V
določenih primerih bi lahko sodišča (načelo sorazmernosti pri odreditvi ukrepov, vrste
ukrepov, upoštevanje starosti, spola, zdravja priče ter drugih okoliščin) sledila tudi sodni
praksi ICTY in ICC. Zaščitni ukrepi se lahko odredijo po ZZPrič le, če gre za obremenilno
pričo, torej dejanja ni mogoče dokazati brez nje727, po ZKP pa lahko takšni priči nudijo
zaščitne ukrepe za zaščito osebnih podatkov in identitete (izbris podatkov; odredba o
ohranitvi tajnosti takšnih podatkov, psevdonim, zaslišanje preko tehničnih sredstev).
Podobno urejata zaščito tudi ICTY in ICC.
d. Anonimne priče
Anonimne priče poznajo vsi trije sistemi. Vsi trije sistemi tudi priznajo, da je odreditev
popolne anonimnosti priči skrajni ukrep, če ni mogoče zagotoviti zaščito priče drugače.
Obdolžencu je še vedno potrebno dati možnost, da se brani in da lahko izjavo priče
izpodbija. Odločitev sodišča ne sme temeljiti izključno ali v večini na pričanju obremenilne
priče, če je le-ta anonimna, kar je potrdilo tudi ESČP728. ESČP poudarja tehtanje interesov
ter da je treba ukrep odrediti le, če je v konkretnem primeru anonimnost prič potrebna in
ali je bil glede na raven okrnitve obrambe tak postopek pošten729.
ICTY je zavzelo stališče, da se lahko ščiti identiteta priče ves čas preiskave, vendar se
mora odkriti identiteta obdolžencu v zadostnem času pred začetkom sojenja, da lahko
pripravi svojo obrambo730. ICC lahko prav tako odredi ukrep anonimnosti731. ICC je uvedel
podoben ravnotežnostni test kot ga ima ICTY, v okviru katerega upošteva starost, spol in
zdravstveno stanje žrtve ter vrsto in naravo kaznivega dejanja (še posebej je treba
upoštevati, če gre za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in kazniva dejanja zoper
otroke). ICC prakticira odreditev ukrepa anonimnosti z različnimi omejitvami skozi različne
faze postopka. Večji je pomen sodelovanja žrtve, večja je verjetnost, da bo senat
zahteval, da žrtev razkrije svojo identiteto. Popolna anonimnost je odrejena pričam in
žrtvam po tehtnem premisleku in podobno kot ga je odrejal ICTY, saj obstaja močno
zavedanje po ohranjanju in zagotavljanju pravic obdolženca. Sodna praksa ICC dosledno
omejuje obseg sodelovanja anonimnih žrtev v postopku, saj je v nasprotju s pravico
obdolženca do soočenja s svojimi tožniki in posega v njegovo pravico do obrambe732. Ne
glede na vse, kritiki še vedno trdijo, da je odobritev ukrepov za zagotovitev varnosti žrtev
preširoko in da ICC ne sledi svojemu namenu, tj. preiskovanju in sojenju obtožencev
vojnih zločinov.

725 Turković, str. 889.
726 Prav tam.
727 10. člen ZZPrič.
728 Turković, str. 917.
729 Prav tam.
730 Glej primer ICTY, Blaškić.
731 68. člen Rimskega statuta.
732 IBA/ICC program, Fairness ..., str. 27.
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Sodišča v RS imajo za zaščito možnost uporabe ukrepa določitve anonimnosti priči.
Pogoji so izrecno našteti in so podobni kot to velja za ICTY in ICC. V RS zaščitnih
ukrepov ni mogoče uporabiti, če je priča že znana, ker je bila zaslišana ali pa so njeni
podatki razvidni iz drugih podatkov spisa. Kritiki poudarjajo, da izrek takšnega ukrepa
krepi slabo zaupanje v integriteto in neodvisnost sodnega postopka in ustvarja dvom o
uresničevanju pravičnosti in pravice 733 . Pri odločanju o odobritvi zaščitnih ukrepov gre
prav tako kot v ICC in ICTY za tehtanje dveh nasprotujočih si interesov, in sicer javnega
(nacionalnega ali mednarodnega) interesa, ki zasleduje učinkovit boj zoper hujše oblike
kriminalitete in interesov obrambe, da se seznani z identiteto priče in si zagotovi
učinkovito obrambo734. Iz navedenega lahko zaključimo, da pravica obdolženca soočiti se
s pričami ni absolutna, saj je treba upoštevati tudi druge interese 735 kot zasledovanje
pravice, generalna prevencija, vzpostavljanje in vzdrževanje svetovnega miru, pravica do
osebne varnosti in zaščite žrtve, idr.
Zaslišanje anonimne priče se v vseh treh sistemih opravi podobno, tj. z uporabo zaščitne
stene, popačenjem glasu, prenosom zvoka iz posebnega prostora in drugimi zaščitnimi
sredstvi736.
d. Pisne izjave prič v neposredno pričanje
ICTY je zaradi različnih razlogov (zmanjšanje stroškov, nepotrebno izpostavljanje žrtev
sekundarni viktimizaciji) uporabljal pisne izjave prič namesto neposrednega zaslišanja737.
Na začetku so se v ICTY uporabljale pisne izjave le v izrednih primerih, potem pa se je
skozi sodno prakso razvila posebna pravila dopustnosti uporabe pisnih izjav ali prepisov
izjav738. V praksi se je izkazalo, da so priče pred ICTY večkrat preklicale pisno izjavo, ki so
jo podale preiskovalcem739 ali pa je prišlo do napake pri prevodih740, prav tako je dokazna
vrednost takšne izjave vprašljiva, saj jo je težko preveriti. Preprečevanja sekundarne
viktimizacije se mora reševati na drugačen način, tj. z oblikami zaščite; prav tako pa
prevelika raba pisnih izjav izpodbija kredibilnost mednarodnega sodišča.
Izjeme od neposrednega pričanja pozna tudi ICC741, in sicer zaradi zaščitnih ukrepov, ali
če priča ni dosegljiva. Dopustitev pisne izjave je vezana na pogoj, da sta imela možnost
zaslišati pričo Tožilec in Obramba, poleg tega pa ima takšna izjava manjšo dokazno
vrednost kot neposredno zaslišanje. V RS je možno uporabiti pisno izjavo le, če so
zaslišane osebe umrle, zbolele ali zaradi starosti oz. drugih razlogov ne morejo priti pred
sodišče 742 , kar velja tudi za ICTY in ICC. Pisna izjava oz. zapisnik priče pa se lahko
prebere le, če je podano soglasje strank, kar pa odstopa od ureditev v ICTY in ICC.

733 Turković, str. 886.
734 Glej poglavja zaščita žrtev (ICTY, ICC in RS) v tej nalogi.
735 Povzeto po Turković, str. 887.
736 Dežman, str. 412.
737 Pravila 90, 89, 92 bis RPE ICTY.
738 Povzeto po Turković, str. 890.
739 Prav tam, str. 891.
740 Prav tam.
741 Drugi odstavek 69. člena Rimskega statuta.
742 340. člen ZKP.
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6.2.4 Pravica do povrnitve škode
Pravica žrtve do povračila škode je konstitutivni del pravice do sodnega varstva in pravice
do učinkovitega pravnega sredstva, ki je urejena tako v mednarodnih dokumentih kot v
nacionalnih zakonodajah, ki določajo, da mora biti povrnitev škode žrtvi hitra, pravična in
ustrezna743.
ICTY v svojih dokumentih ne ureja povrnitve škode, razen vrnitve premoženja in
premoženjske koristi pravnemu lastniku, ki jih je storilec pridobil s kaznivim dejanjem.
Ureditev oz. neureditev povrnitve škode je tudi ena od najbolj kritiziranih pomankljivosti
ureditve ICTY. Žrtve so upravičene do povračila škode pred nacionalnimi sodišči. ICTY
posreduje obsodilno sodbo obsojenčevim pristojnim nacionalnim organom, nacionalno
sodišče pa je vezano na odločitev glede krivde pri odločanju o povrnitvi škode. Kakšno
povrnitev škode (oblika in višina) lahko žrtev zahteva, je tako odvisno od nacionalnega
prava. Iz tega stališča razlik s pravom RS ni, saj se za povrnitev materialne in
nematerialne škode žrtvi kaznivih dejanj, ki se preganjajo pred ICTY, uporabi pravni red
RS. Enako seveda velja tudi za druga mednarodna kazniva dejanja.
ICC kot prvo mednarodno sodišče uvaja pravico zahtevati povračilo škode s strani
posameznih storilcev, s čimer je pravica do povračila škode vzpostavljena kot
mednarodna pravna obveznost. Še vedno pa ni mogoče zahtevati povrnitve škode
neposredno od odgovornih držav744. ICC sprejema načela za povrnitev škode za vsak
primer posebej, pri svojih odločitvah pa se lahko nasloni tudi na določbe mednaronih
deklaracij in konvencij, sodno prakso regionalnih sodišč idr.745 Pri odločitvi kakšna vrsta
povrnitve škode je najprimernejša mora ICC upoštevati vse okoliščine primera (vrsto
kaznivih dejanj, osebne okoliščine žrtev (starost, spol ...), kako doseči spravo,
nediskriminacija med žrtvami, preprečiti nadaljno diskriminacijo žrtev, upoštevati prakso
lokalne kulture ...).
Vrste povrnitve škode so le primeroma naštete v Rimskem statutu (povrnitev v prejšnje
stanje, nadomestilo in rehabilitacija), s čimer je dana ICC možnost fleksibilne določitve
povrnitve škode. Kot izhaja iz sodne prakse lahko ICC izreče simbolično, preventivno ali
transformativno povrnitev škode; tako lahko odredi tudi izvedbo promocijskih programov
idr. V pravnem redu RS poznamo 3 oblike premoženjskopravnega zahtevka, ki so v ZKP
taksativno našteti (povrnitev škode, vrnitev stvari in razveljavitev določenega pravnega
posla)746. Na podlagi tega nacionalna sodišča ne morejo določiti drugih oblik, ki so za
mednarodna kazniva dejanja ustreznejša747, kot jih npr. lahko ICC.
Povračilo škode lahko pred ICC zahteva neposredna kot posredna žrtev oz. tisti, ki je
nameraval preprečiti kaznivo dejanje ali tisti, ki mu je bila povzročena osebna škoda kot
posledica kaznivih dejanj. Škoda, ki je nastala posrednim žrtvam (družinski člani ali
oseba, ki je hotela preprečiti kaznivo dejanje), mora izvirati iz škode, ki je nastala
neposrednim žrtvam. ICC za definicijo družine uporablja nacionalno pravo države žrtve
oz. upošteva družbene in družinske strukture lokalnih skupnosti. Za pravni red RS je treba
poudariti, da je razlika med oškodovancem, ki uveljavlja svojo pravico do udeležbe v
postopku in osebo, ki uveljavlja premoženjskopravni zahtevek. Vprašanje legitimacije za
743 Povzeto po Turković, str. 897.
744 Prav tam, str. 898–899.
745 Glej poglavje ICC te naloge: Načela na podlagi katerih se določi povrnitev škode.
746 Glej poglavje pravni red RS te naloge: Kaj je premoženjskopravni zahtevek?
747 Podobno tudi Turković, str. 927.
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premoženjskopravni zahtevek se presoja po civilnem pravu, torej se kot možen vlagatelj
šteje le oseba, ki je bila s kaznivim dejanjem oškodovana in lahko uveljavlja svoj zahtevek
pred pravdnim sodiščem. Po Obligacijskem zakoniku ima pravico do povrnitve določene
škode oseba, ki jo je umrli preživljal 748, pravico do denarne odškodnine zaradi duševnih
bolečin pa imajo tudi zakonec, zunajzakonski partner, otroci in starši žrtve, ki je umrla ali v
primeru posebno težke invalidnosti žrtve 749 . Pod določenimi pogoji lahko odškodnino
zahtevajo tudi bratje in sestre. Ta pojem je širši od pojma oškodovanca kot udeleženca v
kazenskem postopku. Dediči lahko uveljavljajo premoženjskopravni zahtevek, če gre za
premoženjsko škodo, v primeru nepremoženjske škode pa le, če je oškodovanec postavil
zahtevek v času svojega življenja. Odškodnino oz. povrnitev škode pa lahko zahteva tudi
tisti, ki je poskušal odvrniti nevarnost od drugega. Premoženjsko pravni zahtevek lahko
uveljavlja po pravilih civilnega prava.
ICC pozna individualni in kolektivni pristop k povrnitvi škode. S kolektivnim pristopom se
škoda povrne tudi tistim žrtvam, ki ne uveljavljajo svoje pravice do udeležbe v postopku
pred ICC. Tako se lahko prisodi povrnitev škode tudi celotni skupnosti, s čimer se stremi k
dosegu restorativne pravičnosti. Kolektivne oblike povrnitve škode v takšni obliki pravni
red RS ne pozna. V takšnem primeru bi morala premoženjskopravni zahtevek vložiti npr.
lokalna skupnost sama. Za mednarodna kazniva dejanja in še nekatera druga kazniva
dejanja, kot npr. terorizem, je značilno veliko število žrtev, vendar navedenega dejstva
naš pravni red ne upošteva. V izogib možnim problemom pri odločanju o velikem številu
premoženjskopravnih zahtevkov, kar bi vsekakor ogrozilo pravico obdolženca do hitrega
sojenja ali v izogib poplavi civilnih tožb, bi bilo potrebno razmisliti o možnosti kolektivnih
povračil za ta posebna kazniva dejanja.
ICC lahko o povrnitvi škode odloči tudi na lastno pobudo, vendar mora v tem primeru
pridobiti soglasje žrtve. V pravnem redu RS mora premoženjskopravni zahtevek vložiti
oškodovanec sam, nacionalno sodišče ne more na lastno pobudo odločiti o
premoženjskopravnem zahtevku, če le-ta ni vložen. Lahko pa v skladu z ZKP odredi
odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi, kar pa je podobno urejeno v ICC.
Upoštevajoč specifike mednarodnih kaznivih dejanj (številnost žrtev, razmere v katerih
pride do kaznivih dejanj, nepoznavanja prava in nezadostnost sredstev s strani žrtev za
uveljavljanje svojih pravic) bi bilo smiselno razmisliti o možnosti, da premoženjskopravni
zahtevek v primeru mednarodnih kaznivih dejanj uveljavljajo za žrtve tudi nevladne
organizacije ali nacionalno sodišče samo. Mogoče ne bi bilo odveč pripraviti tudi obrazec,
podobno kot ga ima ICC.
V zvezi z oblikami škode (materialno in nematerialno) je sodna praksa ICC zavzela zelo
jasna merila, podobno je tudi s sodno prakso in zakonodajo RS.
Odgovornost za plačilo premoženjskopravnega zahtevka v RS ima obsojenec, kar velja
tudi za obsojenca mednarodnih kaznivih dejanj. Enako velja za ICC. Če obsojenec v RS
odločbe ne izvrši, mora oškodovanec vložiti izvršbo na pristojno sodišče. Če je izvršba
neuspešna, ima možnost uveljavljati odškodnino s strani države. Sodišča RS so v svojih
odločbah zavzela stališče, da država ni odgovorna za vojno in povojno nasilje ter da ta
odgovornost ne izhaja iz ustave niti iz obligacijskih predpisov. Obveznost si je država
vzpostavila sama z zakoni. Ne glede na to, pa lahko iz vidika žrtev mednarodnih kaznivih
dejanj opozorimo na dva zakona, in sicer ZOZK, ki ureja pravico do odškodnine za žrtev
nasilnega naklepnega dejanja in ZSPOZ, ki ureja pravico do odškodnine žrtvam vojnega
748 173. člen OZ.
749 180. člen OZ.
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in povojnega nasilja (možni bodoči konflikti niso zajeti v stvarno in časovno pristojnost
tega zakona, ker je treba upoštevati tudi določbe ZZVN). ICC ne more odrediti plačila
povrnitve škode državi, če obsojenec svoje obveznosti ne izpolni, saj Rimski statut ne
definira subsidiarna odgovornost države za povrnitev škode žrtvi. To zadrego je ICC rešil
z ustanovitvijo Sklada. V RS bi bilo smiselno razmisliti o dopolnitvi ZOZDK ali še bolje
ZSPOZ in ZZVN o vključitvi žrtev mednarodnih kaznivih dejanj, še posebej glede na
značilnosti teh kaznivih dejanj (številčnost žrtev, posledično določitev maksimalne višine
odškodnine, idr.).
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7 ZAKLJUČEK
V slovenskem pravnem prostoru zaenkrat tej tematiki ni bilo posvečeno veliko prostora.
Cilj dela je bil ugotoviti, v kakšni meri je mogoče v tuji pravni teoriji in sodni praksi sprejeta
stališča implementirati v naši nacionalni zakonodaji ter ali jih je možno uporabiti tudi za
primere, ki bi se teoretično reševali v RS. V okviru tega pa je treba primarno ugotoviti, v
katerih točkah so ureditve enake, v katerih se razhajajo ter katera so vprašanja, ki jih
posamezna ureditev obravnava, druga oz. drugi pa ne (kot npr. ugotoviti ali naša pravna
zakonodaja loči oziroma drugače ureja pravice žrtve genocida, kazniva dejanja zoper
človečnost in vojne zločine od pravic žrtev katerega koli kaznivega dejanja).
Ustrezna ureditev pravic in statusa žrtve je za učinkoviti pregon mednarodnih kaznivih
dejanj nujno potrebna. V zvezi z načelom pravičnosti lahko ugotovimo, da diskurz o
pravičnosti v mednarodnih kazenskih postopkih ni več omejen samo na obtoženca, pač
pa vključuje tudi priznanje pravice drugih strank v postopku. Pravo človekovih pravic
priznava upravičenca do načela pravičnosti tudi žrtev. Ta trend se odraža v besedilu
Rimskega statuta in sodni praksi ICC750, kot tudi v EU zakonodaji in posledično v notranji
zakonodaji Republike Slovenije ter v sodni praksi regionalnih inštitucij kot npr. ESČP.
ICC se v mednarodnem kazenskem sistemu bistveno razlikuje od ostalih ureditev v
statutih mednarodnih sodišč in tribunalov, saj uveljavlja načela restorativne pravičnosti
(pravičnost je dosežena, ko se sliši glas žrtve in se njihovo trpljenje vzame v obzir pred
sodiščem). Vloga žrtve v postopku ICC pa dopolnjuje prizadevanja sodišča, da pred ICC
odgovarjajo posamezniki, ki so odgovorni za najhujša kazniva dejanja, ki zadevajo
mednarodno skupnost. ICTY ima vlogo žrtve omejeno le na pričanje, odsotnost
sodelovanja žrtve v postopku pa je bila večkrat kritizirana. Področje pravic in dolžnosti
žrtve je v RS urejeno zelo dobro, vendar pa po primerjalni analizi z določbami ICTY in ICC
sistema ugotavljam določene pomanjklivosti, ki so posledica neupoštevanja značilnosti
mednarodnih kaznivih dejanj. Naša zakonodaja bi morala prepoznati razlike pri ureditvi
pravic in dolžnosti žrtev in prič med »navadnimi kaznivimi dejanji« in mednarodnimi
kaznivimi dejanji.
Na teoretično vprašanje, v katerem postopku bi imela žrtev več pravic, lahko zaključim z
odgovorom »v nacionalnem«. Še posebej upoštevajoč možnost prevzema pregona s
strani subsdiarnega tožilca ter pravico do udeležbe vsake žrtve v postopku. Dodaten
argument k temu zaključku je tudi neomejevanje pravic udeležbe žrtve na zastopanje s
strani pravnega zastopnika. Vendar pa nacionalni sistem ni brez pomankljivosti.
Ta primerjalna analiza je lahko dobrodošla tudi z vidika zakonodajalca, saj mu je s
strnjeno in izčrpno predstavitvijo pravic in obveznosti žrtve v kazenskem postopku
omogočen vpogled v pomen oz. vsebino posameznih ureditev. V delu pa je tudi
nakazano, v katerih določbah in za katere primere bi bilo treba nacionalno zakonodajo
dopolniti.

750 IBA/ICC program, Fairness ..., str. 18.
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