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KZ-1 – 96. člen – pobuda za sprejem Zakona o amnestiji zaradi
preprečitve širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) - odgovor

Spoštovani,
na Ministrstvu za pravosodje (v nadaljevanju: ministrstvo) smo dne 23. 3. 2020 prejeli vašo
elektronsko vlogo, v kateri zaradi strahu pred širjenjem nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) v zavodih za prestajanje kazni zapora podajate pobudo za sprejem Zakona o amnestiji.
V zvezi s prejeto vlogo pojasnjujemo, da se na ministrstvu zavedamo resnosti nastale situacije
povezane z možnostjo širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in preprečevanja le
te v zavodih za prestajanje kazni zapora, zato so na Upravi Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij, ki je organ v sestavi ministrstva, že sprejeli vrsto ukrepov. Nadalje pa smo na
ministrstvu tudi pripravili predlog Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (EVA 2020-2030-0015), kateri posega tudi na področje izvrševanja kazenskih
sankcij.
Tako je v predlogu zakona poleg dodatnih zakonskih podlag glede institutov pozivanja
obsojencev na prestajanje kazni zapora, premestitve obsojencev predvideno tudi, da lahko
direktor zavoda za prestajanje kazni zapora po uradni dolžnosti, če je to potrebno zaradi
preprečitve širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2, za čas 1 meseca prekine
prestajanje kazni zapora obsojencu, kadar ne obstajajo varnostni zadržki. Trajanje prekinitve
kazni zapora se lahko zaporniku podaljšuje dokler obstaja razlog za prekinitev. Zoper odločbo
direktorja je dovoljena pritožba, ki ne zadrži njene izvršitve.

Nadalje predlog zakona predvideva, da lahko direktor zavoda za prestajanje kazni zapora iz
razloga preprečitve širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 ob upoštevanju pogojev iz
108. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij1 predčasno odpusti obsojenca največ šest
mesecev pred iztekom kazni.
Ocenjujemo, da bodo navedeni ukrepi skupaj z že realiziranimi ukrepi Uprave Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij učinkovito pripomogli k preprečevanju širjenja
okužbe z novim virusom v zavodih za prestajanje kazni zapora in s tem zagotavljanju varnejših
pogojev zaprtim osebam.

Lepo pozdravljeni.
mag. Nina Koželj
generalna direktorica
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