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1. V točki 26. obrazložitve odločbe, za katero sem glasovala, Ustavno sodišče ugotavlja, 
da KZ posebnega kaznivega dejanja mučenja ne pozna. Nadalje je v tej točki zapisano, 
da nekatera kazniva dejanja, določena v KZ, med njimi tudi tista, glede katerih sta 
pritožnika zahtevala uvedbo preiskave, zajemajo posamezna ravnanja, ki izhajajo iz 
opredelitev človekovih pravic v 17. členu (nedotakljivost človekovega življenja), 18. členu 
(prepoved mučenja) in 21. členu (varstvo človekove osebnosti in dostojanstva) Ustave. 
V vrednostno oceno, ali zakonodajalec ravna prav, da po trinajstih letih, odkar je 
Slovenija pristopila k univerzalni Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim 
ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (v nadaljevanju MKPM) in postala njena 
pogodbenica,1 v KZ še ni uzakonjeno kaznivo dejanje mučenja, se Ustavno sodišče v 
odločbi ne spušča.  
 
2. Vendar v predmetni zadevi med drugim "bode v oči" prav to, da zakonodajalec v KZ ni 
uzakonil posebnega kaznivega dejanja mučenja, tako kot je opredeljeno v 1. členu 
MKPM.2 Ustavna pritožnika (in ne nazadnje tudi sodišča) sta pri opredelitvi policijskega 
nasilja zoper žrtev, ki je v tem nasilju izgubila življenje, in zaradi katere sta vložila ustavni 
pritožbi, morala poseči po inkriminaciji drugih kaznivih dejanj po KZ, ki po intenziteti ne 
dosegajo ravni mučenja, kot ga opredeljuje MKPM in kot mučenje opredeljuje današnja 
praksa nekaterih držav in meddržavna judikatura. V mislih imam zlasti kaznivi dejanji 
povzročitve smrti iz malomarnosti (129. člen KZ) ter kršitev človeškega dostojanstva z 
zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic (270. člen KZ) (glej tč. 15 obrazložitve 
odločbe). 
 
3. V 24. točki obrazložitve odločbe je med drugim zapisano, da MKPM v prvem odstavku 
4. člena določa, da mora vsaka država zagotoviti (to ensure),3 da se po njenem 
kazenskem pravu vsa dejanja mučenja štejejo za kazniva dejanja. V isti določbi MKPM 
je še povedano, da mora biti v nacionalni zakonodaji kazniv tudi poskus mučenja in vse 

 
1 Akt o pristopu, 16. 7. 1993. Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, Status as at 31 
December 2001, Volume I, UN, New York, 2002, str. 271. Konvencija je imela na dan 31. 12. 2001 127 
pogodbenic. 
2 Za opredelitev mučenja po MKPM gl. opombo 4 odločbe. 
3 Odločba tu pravilno navaja glagol "zagotoviti" po angleškem izvirniku to ensure. V objavljenem prevodu v 
Uradnem listu je namreč zapisano, da si "vsaka država članica prizadeva…", kar je netočno. Glagol 
prizadevati si v mednarodnem pogodbenem pravu ne pomeni, da mora država uresničiti rezultat, ki je 
predmet mednarodnopravne obveznosti. Obveznost rezultata je zagotovo vsebovana v besedni zvezi 
"mora zagotoviti". 
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oblike udeležbe pri kaznivih dejanjih mučenja. V drugem odstavku 4. člena je določena 
obveznost pogodbenic, da za ta kazniva dejanja določijo primerne kazni, ki upoštevajo 
njihovo hudo naravo (grave nature).  
 
4. MKPM zavezuje države k določitvi univerzalne pristojnosti za mučenje. Po prvem 
odstavku 5. členu MKPM mora pogodbenica določiti svojo pristojnosti za kazniva dejanja 
mučenja a) kadar je mučenje storjeno na ozemlju pod njeno jurisdikcijo (vključno z 
njenimi letali ali ladjami, b) kadar je domnevni storilec njen državljan in, c) pod 
določenimi pogoji, kadar je žrtev mučenja njen državljan. Po drugem odstavku 5. člena 
mora pogodbenica določiti svojo pristojnost za pregon storilca, če se nahaja na ozemlju 
pod njeno jurisdikcijo (in če ni pogojev za izročitev po 8. členu Konvencije oziroma ga ne 
izroči). Člen 6 določa, da mora pogodbenica domnevnega storilca mučenja pripreti, 
izvršiti določena preiskovalna dejanja in o tem obvestiti države iz prvega odstavka 5. 
člena, pri čemer mora tudi izraziti namen, ali bo sama izpeljala kazenski postopek. V 
prvem odstavku 7. člena je uzakonjeno pravilo aut iudicare aut dedere: pogodbenica 
mora zoper domnevnega storilca kaznivega dejanja mučenja, ki se znajde na ozemlju 
pod njeno jurisdikcijo, izvesti kazenski postopek, v kolikor ga ne izroči kateri od držav po 
prvem odstavku 5. člena. 
 
5. Na tem mestu se zastavlja vprašanje, ali že samo dejstvo, da Ustava v 18. členu 
prepoveduje mučenje, nečloveško ali ponižujoče kaznovanje ali ravnanje, ne zavezuje 
zakonodajalca k temu, da predpiše kaznivo dejanje mučenja in določi zanj primerno 
kazen? Zdi se, da bi glede na pomen prepovedi mučenja, ki sodi v krog pravnih in 
civilizacijskih zahtev najvišjega ranga, lahko že na to vprašanje odgovorili pritrdilno.  
 
6. Zagotovo MKPM veže zakonodajalca k inkriminaciji mučenja v KZ in to v obliki, kot je 
to kaznivo dejanje opredeljeno v prvem členu te Konvencije. MKPM prepušča določitev 
kazni nacionalnemu zakonodajalcu, pri čemer ga zavezuje, da glede na zagroženo 
kazen opredeli mučenje kot hudo kaznivo dejanje. Tem zahtevam MKPM sicer ne 
moremo pripisati narave self-executing določb oziroma določb, ki so neposredno 
uporabljive pred slovenskimi kazenskimi sodišči.4 Oviro za neposredno uporabo MKPM 
pri pregonu domnevnih storilcev mučenja predstavlja zahteva po spoštovanju načela 
zakonitosti (nullum crimen nulla poena sine lege praevia), ki je univerzalno priznano 
splošno pravno načelo, ki ga priznavajo civilizirani narodi in je zapisano v 28. členu 
Ustave. Vendar obveznost, sprejeta z mednarodno pogodbo, državo zavezuje, da to 
obveznost tudi izpolni (tako tudi Ustavno sodišče v mnenju Rm-1/97 z dne 5. 6. 1997, 
Ur. list RS, št. 40/97 in OdlUS VI, 86). Če mednarodna pogodba ni neposredno 
uporabljiva, takšna ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ustvari za državo 
mednarodnopravno obveznost, da v notranjem pravnem redu sprejme ustrezne 
notranjepravne akte, s katerimi zagotovi izpolnitev te obveznosti (tako Ustavno sodišče v 
odločbi št. U-I-312/00 z dne 23. 4. 2003, Ur. list RS, št. 42/03 in OdlUS XII, 39). Ustavno 
sodišče se pri obravnavanih vprašanjih sklicuje na obče priznano načelo mednarodnega 
pogodbenega prava pacta sunt servanda, ki pogodbenice zavezuje k izvrševanju 
mednarodnih pogodb v dobri veri.5 V primeru MKPM torej obstaja obveznost države, da 
poskrbi za njeno uresničitev v nacionalnem pravnem redu, kot je to določeno v sami 
Konvenciji, sicer je za takšno opustitev odgovorna po mednarodnem pravu.  
                                            
4 To pa ne pomeni, da ni možno neposredno uporabiti definicije mučenja, kot je vsebovana v Konvenciji, v 
kakšnem drugem kontekstu. 
5 Glej med drugim Mnenje št. Rm-1/97. Pri tem se Ustavno sodišče sklicuje na 26. člen Dunajske konvenije 
o pravu mednarodnih pogodb iz leta 1969. 
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7. Ta obveznost države ne zavezuje le k temu, da je sposobna kazensko preganjati 
domnevne storilce, ki naj bi storili kazniva dejanja mučenja na ozemlju pod njeno 
jurisdikcijo. Država mora biti v okviru mednarodnega sodelovanja pri zatiranju mučenja, 
ki ga vzpostavlja MKPM, sposobna kazensko preganjati storilce kaznivih dejanj 
mučenja, ne glede na to, kje je bilo mučenje storjeno, če se ti storilci nahajajo na njenem 
ozemlju, ali pa jih mora izročiti drugi državi. V drugem odstavku 123. člena KZ je 
uveljavljena univerzalna pristojnost. Vendar si težko predstavljamo, na kašni pravni 
podlagi bi v Sloveniji sodili tujcu, ki je kot uradna oseba osumljen storitve kaznivega 
dejanja mučenja v državi, katere državljan je oziroma v kateri je protipravno ravnal v 
položaju uradne osebe. V primeru morebitne presoje pogojev za izročitev tujca, 
osumljenega mučenja, bi neinkriminacija kaznivega dejanja mučenja v KZ utegnila 
povzročiti zaplete pri uporabi pravil o dvojni kaznivosti in specialnosti,6 ki sta ustaljena 
mednarodna standarda vsakega ekstradicijskega postopka. 
 
8. Ob vsem tem ne smemo prezreti, da je bila MKPM, ki opredeljuje mučenje kot 
mednarodno kaznivo dejanje (offence under criminal law), sprejeta 10. 12. 1984.7 Danes 
prepoved mučenja spada, ob prepovedi genocida in hudih ter masovnih kršitev 
človekovih pravic, med vseobvezujoče (peremptorne) norme običajnega mednarodnega 
prava (ius cogens),8 ki učinkujejo erga omnes. Gre torej za norme mednarodnega prava, 
ki so po hierarhiji pravnih norm nad drugimi normami in načeli mednarodnega prava. To 
stališče, kot kaže primer Al-Adsani, sprejema tudi ESČP kadar gre za kazensko 
odgovornost posameznika za domnevno storitev dejanj mučenja.9 Odločba v točki 24. 
obrazložitve navaja, da varstvo pred prepovedjo mučenja po 3. členu EKČP ne določa 
izjem in je po praksi ESČP absolutno.  
 
9. Kot je zabeleženo v točki 31 obrazložitve odločbe, je ESČP v zadevi Rehbock proti 
Sloveniji odločilo, da je bila podana kršitev 3. člena EKČP, ki prepoveduje mučenje ali 
nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje.  
 

                                            
6 V zvezi s pravilom specialnosti glej razmišljanja v tč. 2 zgoraj. 
7 Sodba Lordske zbornice v zadevi Pinochet s 24. 3. 1999 se pri obravnavanju Konvencije o mučenju 
sklicuje na Priročnik o Konvenciji o mučenju (1984) avtorjev Burgersa in Daneliusa. Po njunem mišljenju je 
zmotno stališče, da je šele MKPM vzpostavila protipravnost mučenja po mednarodnem pravu in to le za 
njene pogodbenice. Avtorja menita, da MKPM izhaja iz spoznanja, da je bila praksa mučenja proglašena 
za protipravno po mednarodnem pravu že pred njenim sprejemom. Osnovni namen MKPM je bil okrepiti že 
obstoječo prepoved mučenja s temu namenjenimi ukrepi. UK House of Lords: Regina v. Bartle and the 
Commissioner of Police for the Metropolis and Others ex Parte Pinochet, March 24, 1999, 38 International 
Legal Materials (ILM) 581 (1999), str. 650. 
8 ESČP se v sodbi Al-Adsani v. Združeno kraljestvo z 21. 11. 2001, Application no. 35763/97, sklicuje na 
sodbo ad hoc kazenskega tribunala za nekdanjo Jugoslavijo v zadevi tožilec proti Furundziji z 10. 12. 1998 
(str. 10, par. 30) in na stališče Lordske zbornice v zadevi Pinochet. Po mnenju ESČP je Lordska zbornica v 
omenjeni zadevi sprejela stališče, da je prepoved mučenja pridobila status ius cogens norme v 
mednarodnem pravu in da je mučenje postalo mednarodno hudodelstvo (international crime). Glej sodbo 
ESČP str. 16 (par. 51) in str. 20 (par. 64). 
9 V zadevi Al-Adsani je ESČP sicer zavzelo negativno stališče do vprašanja dviga imunitete države ratione 
personae pred tujimi sodišči za njeno odgovornost za škodo, ki izhaja iz kršitev kogentnih norm 
mednarodnega prava. "While the Court accepts, on the basis of these authorities, that the prohibition of 
torture has achieved the status of a peremptory norm in international law, it observes that the present case 
concerns not, as in Furundzija and Pinochet, the criminal liability of an individual for alleged acts of torture, 
but the immunity of a State in a civil suit for damages in respect of acts of torture within the territory of that 
State." Ibid., str. 19 (par. 61). 
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10. Vsekakor torej obstoja mednarodnopravna obveznost Slovenije, da na temelju 
obveznosti, ki jih je prevzela s pristopom k MKPM leta 1993, inkriminira kaznivo dejanje 
mučenja, kot je opredeljeno v 1. členu te Konvencije, v KZ.  
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