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Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je preučil Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah kazenskega zakonika (EPA: 0440 - IX, v nadaljevanju KZ-1J).

Zagovornik na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) daje priporo
čilo Državnemu zboru (DZ).

Zagovornik DZ priporoča, da v KZ-1J besedilo 1. člena spremeni tako, da bo vklju
čeval vse pojavne oblike kaznivih dejanj, storjenih iz sovraštva zaradi nagibov,
povezanih z osebnimi okoliščinami, ne glede na to, ali te osebne okoliščine o
škodovanci imajo, so jim pripisane ali so ti oškodovanci le v določeni povezavi z 
osebami ali organizacijami s temi osebnimi okoliščinami.

S spoštovanjem,

Miha Lobnik
                            ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
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1 Izrazi v moški oziroma ženski jezikovne obliki so mišljeni kot spolno nevtralni.  
2 Dostopno na https://zagovornik.si/izdelki/predlog-in-priporocila-zagovornika-nacela-enakosti-za-spremembe-in-
dopolnitve-kazenskega-zakonika-kz-1/

UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILom ŠT. 0070-
1/2022/1

1.

Zagovornik DZ priporoča, da v KZ-1J besedilo 1. člena spremeni tako, da bo vklju
čeval vse pojavne oblike kaznivih dejanj, storjenih iz sovraštva zaradi nagibov,
povezanih z osebnimi okoliščinami, ne glede na to, ali te osebne okoliščine o
škodovanci imajo, so jim pripisane ali so ti oškodovanci le v določeni povezavi z 
osebami ali organizacijami s temi osebnimi okoliščinami.

Zagovornik predlaga, da se nov 3. odstavek 49. člena glasi:

»Če je bilo kaznivo dejanje storjeno iz nagiba nestrpnosti ali sovraštva zaradi narodnosti, 
rase, verske ali etnične pripadnosti, spola, barve kože, porekla, premoženjskega stanja, 
izobrazbe, družbenega položaja, političnega ali drugega prepričanja, invalidnosti, spolne 
usmerjenosti ali katerikoli druge osebne okoliščine, se to vedno upošteva kot obteževalna 
okoliščina.«

Zagovornik podpira predlog za izrecno kazenskopravno opredelitev in strožje kaznovanje
zločinov iz sovraštva. Gre za zločine, ki so posebno zavržni zaradi posebnih motivov
storilcev,1 to je predsodkov in sovražnosti do določenih skupin, ki temeljijo na različnih 
osebnih okoliščinah.

Zagovornik je priporočila za takšno urejanje v kazenski zakonodaji z izčrpno utemeljitvijo 
Ministrstvu za pravosodje (MP) dal že decembra 2019 (Predlogi in priporočila Zagovornika 
načela enakosti za spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika (KZ-1), dopis 
Ministrstvu za pravosodje št. 0701-4/2019/1 z dne 19. 12. 2019).2

Predlagatelj je besedilo v prvem členu KZ-1J nekoliko preoblikoval glede na tisto, ki jo  ga 
predvideval osnutek KZ-1J (EVa: 2021-2030-0025). Iz obrazložitve izhaja, da je na ta na
čin deloma upošteval nekatere pripombe k zakonskemu osnutku. Glede osnutkov rešitev 
je bilo po eni strani zaznati nasprotovanje, po drugi strani pa izražanje zadržkov o 
domnevno premajhni jasnosti oz. pomenski odprtosti pojmov. Predlagatelj je v zakonskem 
besedilu opustil opredelitev pojma »kaznivo dejanje, storjeno iz sovraštva«. Taka rešitev 
sicer nima normativnih posledic. Za označevanje položajev, na katere se nanaša 
predlagana določba, je v mednarodnem pravu človekovih pravic ustaljena raba izraza 
kazniva dejanja, storjena iz sovraštva oziroma kazniva dejanja iz sovraštva (t.i. hate
crimes). Odločitev za nevključitev termina v besedilo zakona ne spremeni prevzetih in 
veljavnih obveznosti, da mora država tovrstna kazniva dejanja identificirati, skrbno 
preganjati in ustrezno (sorazmerno) strožje sankcionirati in da bi morala o njih sistematično 
zbirati podatke z namenom spremljanja stanja za potrebe oblikovanja in merjenja u
činkovitosti nediskriminacijskih politik.

Sklepati je, da je razumevanje kaznivih dejanj iz sovraštva kljub predlagani rešitvi še 
vedno pomanjkljivo. Zagovornik zato daje to priporočilo z namenom normativne izboljšavo 
besedila, kot tudi z namenom, da se prepozna vse ključne razsežnosti posledic teh zlo
činov in s tem omogoči lažje razumevanje celotnega nabora možnih diskriminatornih 
nagibov storilcev, kar lahko pomembno prispeva k pravilni uporabi te določbe.
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3 Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi / OVSE. 2009. Hate Crime Laws: A Practical Guide, str. 18. 

V drugem odstavku 49. člena KZ-1 določa, da sodišče pri odmeri kazni upošteva vse okoli
ščine, med tistimi, ki jih našteva, pa je tudi »nagib«. 

To pomeni, da je upoštevanje sovražnega ali nestrpnega nagiba med kazenskim
postopkom ter pri odmeri kazni prepuščeno diskreciji organov pregona (ali dokaze sploh 
pridobijo, preiščejo in zavarujejo) ter posameznih državnih tožilcev in sodnikov (ali se upo
števajo pri ugotavljanju stopnje osebne odgovornosti in s tem pri odmeri kazni). To je 
doslej povzročalo sistemsko pomanjkljivost. 

Zločini iz sovraštva so neposredno povezani z vprašanjem diskriminacije. Predstavljajo 
kazniva dejanja, ki so sicer že splošno opredeljena v KZ-1, torej so v vsakem primeru 
lahko sankcionirana. Vendar pa imajo tovrstna kazniva dejanja posebno kvalitativno 
naravo, saj so storjena s posebnim, diskriminatornim nagibom (angl. bias motive) in so 
zoper žrtev usmerjena zaradi storilčevih predsodkov, nestrpnosti ali sovraštva do skupine
ljudi z določeno osebno okoliščino, ki ji žrtev pripada. Žrtev kaznivega dejanja je torej žrtev 
v prvi vrsti zaradi svoje osebne okoliščine, npr. barve kože, narodnosti, etničnega porekla, 
verskega ali drugega prepričanja, migrantskega statusa, spolne usmerjenosti, spolne
identitete itn. Zločin iz sovraštva je proti žrtvi usmerjen zato, ker ta pripada ali naj bi po 
presoji  storilca pripadala skupini ljudi z določeno osebno okoliščino, do katere storilec goji 
izrazito negativen oziroma odklonilen odnos. 

Gre za posebno hude izraze predsodkov storilcev do teh skupin, ki objektivno kažejo
sovraštvo in s tem načrtne poskuse, da bi te skupine z grobim zastraševanjem še dodatno 
potisnili na rob družbe. Takšna kazniva dejanja učinkujejo razdiralno in so objektivno bolj 
škodljiva in zavržna, kot običajna kazniva dejanja, storjena brez takega nagiba in učinka. 
Zato terjajo skrben pregon, tak nagib pa mora biti vselej upoštevan kot oteževalna okoliš
čina pri ustrezni odmeri (strožje) kazni.

Vsako kaznivo dejanje, katerega nagib je osebno sovraštvo, nujno ne predstavlja tudi zlo
čina iz sovraštva. Tudi umore velikokrat motivira sovraštvo do izbrane žrtve, vendar o 
umoru kot zločinu iz sovraštva govorimo le takrat, kadar je bila žrtev cilj kaznivega dejanja
zaradi specifične osebne okoliščine. 

V primerih zločinov iz sovraštva pa nujno ne gre za pravo subjektivno sovraštvo kot zelo 
posebno, intenzivno čustveno stanje storilca v odnosu do žrtve. Kazniva dejanja iz sovra
štva lahko nastajajo poleg sovraštva tudi zaradi drugačnih nagibov in okoliščin, kot so 
predsodki:

(racionalne ali iracionalne) zamere ali zavidanja storilca določeni družbeni skupini;
storilčevega iskanja potrditve med vrstniki;
storilec nima posebnega odnosa do izbrane žrtve kaznivega dejanja, ima pa sovra
žen odnos do skupine, ki ji žrtev pripada (oziroma naj bi ji po prepričanju storilca 
pripadala);
storilec ima sovražen odnos do vseh, ki ne pripadajo skupini, s katero se identificira 
sam;
žrtev storilcu predstavlja idejo (npr. priseljevanje), zoper katero goji sovražen odnos 
že na abstraktni ravni.3

Kazniva dejanja iz sovraštva torej niso nujno storjena z obarvanim naklepom, kot to velja 
za kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti ali za kaznivo dejanje javnega spodbujanja 
nestrpnosti oziroma sovraštva. Poleg tega ne kažejo le na storilčevo krivdo, ampak zlasti 
tudi na težo kaznivega dejanja.

KZ-1 mora jasno zagotoviti, da se vsako kaznivo dejanje, motivirano s sovražnostjo ali 
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4 Iganski, Paul. 2001. Hate Crimes Hurt More. American Behavioral Scientist 45(4), 626-638, str. 628-630.
5 FRA. 2016. Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives, str. 16. Dostopno na: 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-justice-hate_crime-victims_en.pdf
6 Walters, Mark Austin. 2014. Hate Crime and Restorative Justice: Exploring Causes, Repairing Harms, str. 74. 
7 Benier, Kathryn. 2017. The harms of hate: Comparing the neighbouring practices and interactions of hate
crime victims, non-hate crime victims and non-victims. International Review of Victimology 23(1), str. 193-195. 
8 Perry, Barbara in Alvi, Shahid. 2012. ‘We are all vulnerable’: The in terrorem effects of hate crimes.
International Review of Victimology 18(1), str. 59.  
9 OVSE, opomba 3 zgoraj, str. 20. 

predsodki zaradi določenih osebnih okoliščin, prepozna, da tak nagib šteje za obvezno ote
ževalno okoliščino in da se zato storilce kaznuje strožje, to je sorazmerno teži kaznivega 
dejanja. 

Zagovornik zato priporoča, da se besedilo 1. člena KZ-1J preoblikuje, tako da bi opredelitev 
omogočala vse pojavne oblike diskriminatornega motiva oziroma učinkov, ne le položaj, ko 
je napadena žrtev oziroma oškodovanec dejansko nekdo, ki ima takšno osebno okoliščino. 
Vključiti je treba tudi položaje, ko je kaznivo dejanje storjeno zaradi zmotnega pripisovanja 
določene osebne okoliščine žrtvi, ali zgolj zaradi njene dejanske ali pravne povezave z neko 
osebo ali skupino oziroma organizacijo s tako osebno okoliščino (primerjaj z 2. odstavkom 
5. člena ZVarD, npr. zaradi sorodstvene vezi, članstvo). Zajeti je treba tudi možnosti, da je v 
očeh storilca žrtev brez »prave« osebne okoliščine, ki jo ima storilec, npr. ko kaznivo 
dejanje stori zaradi skrajnega supremacizma in podobnih motivov. Takrat so žrtve le naklju
čno oškodovane ali so za storilca predstavljale »le« strelovod, storilec pa ni imel naklepa
škodovati konkretni žrtvi zaradi njenih osebnih okoliščin.

Kot kazniva dejanja iz sovraštva morajo biti ustrezno obravnavana tudi vsa kazniva dejanja, 
storjena z iz malomarnosti.

V okviru koncepta oškodovanja (harm) ni dovolj le razumevanje posledic kaznivega 
dejanja neposredno za žrtev ter za širšo skupnost. Ključen je poudarek, da gre hkrati za 
napad na skupnost, ki ji žrtev pripada ali naj bi ji po storilčevem prepričanju pripadala.4 V 
raziskavi Agencije EU za temeljne pravice (FRA), strokovnjaki poudarjajo resnost nasilnih
kaznivih dejanj, ki izpolnjujejo elemente zločinov iz sovraštva. Problem je prisoten zlasti
med rasističnimi, ksenofobnimi, homofobnimi in transfobnimi napadi, zaskrbljujoče visok 
pa je tudi v odnosu do nasilja nad brezdomci, muslimani, judi in osebami z invalidnostmi.5

Zločini iz sovraštva oškodovancem prav tako povzročajo hujše psihološke posledice, saj 
so bile kot žrtve izbrani zaradi njihove neodtujljive identitete, zaradi česar kaznivega 
dejanja ne morejo racionalizirati, ali pa to počno na način samo-viktimizacije, pri čemer za 
zločin krivijo lastno 'drugačnost', ob tem pa razvijajo občutek sramu lastne identitete.6 Prav 
tako tovrstna kazniva dejanja žrtve odtujijo od skupnosti, v kateri živijo, ter jih prisilijo v 
nenameravane in nepotrebne spremembe načina življenja. Nekatere raziskave so 
pokazale, da žrtve razvijejo distanco do neposrednega okoliša prebivanja in imajo manj 
stikov ter prijateljskih vezi s sosedi – se torej samoizolirajo.7 Pri teh kaznivih dejanjih je 
torej napadena celotna skupnost, ki ji žrtev pripada kot taka. Večina tovrstnih zločinov je 
zato bodisi nasilnih ali pa grobo teptajo dostojanstvo žrtev in drugih ljudi, ki pripadajo 
napadeni skupini. Pogosto gre hkrati tudi za posebno hude oblike viktimizacije (povračilnih 
ukrepov) zoper skupine, ki bi si ob svojem slabem družbenem položaju prizadevale za 
enakopravnost in vključevanje. Strokovnjaki zato navajajo, da imajo zločini iz sovraštva u
činek in terrorem, tj. da predstavljajo 'kazniva dejanja s sporočilom', namen katerega je 
strah žrtve razširiti v kolektivni strah skupnosti, ki ji pripada ali naj bi ji po oceni storilca 
pripadala.8 Zločini iz sovraštva imajo destruktiven učinek tudi na širšo skupnost, saj 
negativno vplivajo na družbeno kohezijo in povečujejo družbene napetosti, ki lahko vodijo 
v začaran krog povračilnega nasilja.9

Drugi koncept, na katerem je utemeljeno posebno obravnavanje zločinov iz sovraštva, je 
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1 Prav tam. 
11 Mason, Gail. 2015. Legislating Hate Crime. V The Routledge International Handbook on Hate Crime, str. 59. 
12 Glej Priporočila Zagovornika načela enakosti v zvezi z osnutkom predloga Zakona o varstvu javnega reda in 
miru (ZJRM-2) št. 0070-6/2020/1 iz decembra 2020, dostopno na https://zagovornik.si/wp-
content/uploads/2022/08/Priporocila-Zagovornika-nacela-enakosti-v-zvezi-z-osnutkom-predloga-Zakona-o-
varstvu-javnega-reda-in-miru-ZJRM-2.pdf.
13 V KZ-1 je to kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki je opredeljeno v 297. 
členu.
14 Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ o boju 
proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi, 27. 1. 2014, str. 6-7. 

koncept t.i. odpovedovanja in zavračanja (denunciation). Strožja obravnava tovrstnih 
kaznivih dejanj storilcem, potencialnim storilcem ter širši skupnosti nazorno ilustrira 
posebno težo tovrstnega ravnanja. 

Družbi sporoča, da je diskriminacija katerekoli skupine nesprejemljiva, žrtvam in skupinam, 
ki jim pripadajo, pa, da jih država razume kot enakopravne člane skupnosti in je zavezana 
k odpravljanju neenakosti ter predsodkov zoper njih.1 Strožja obravnava pomeni torej tudi 
širše zavračanje diskriminacije zoper ranljive družbene skupine. 

Zagovornik je v priporočilu za uvedbo novega 49.a člena KZ-1 MP (opomba 2) priporočil 
uporabo t.i. določitve diskriminatornega motiva kaznivega dejanja kot obteževalne okoliš
čine, ki jo mora sodišče pri določanju višine kazni (obvezno) upoštevati v primeru 
kateregakoli kaznivega dejanja (t.i. sentencing aggrevation model).11 Bistvo ureditve take 
ureditve, ki jo je predlagatelj povzel pa vendarle ni  le  napotilo za odmero kazni, ampak 
tudi zagotoviti, da se storilec kaznivega dejanja jasno zaveda teže in pomena takšnih kr
šitev. Podobno rešitev že pozna Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 
70/06). Ta v 20. členu za štiri prekrške zoper javni red in mir določa posebej strogo 
sankcijo, kadar so ti prekrški storjeni »z namenom vzbujanja narodnostne, rasne, spolne, 
etnične, verske, politične nestrpnosti ali nestrpnosti glede spolne usmerjenosti«. V primeru
kaznivih dejanj iz sovraštva gre za še hujša in družbi bolj škodljiva kazniva ravnanja s huj
šimi posledicami za oškodovance, skupine, ki jim pripadajo, in za širšo družbo. Tudi 
ureditev v ZJRM-1 je nepopolna, saj ne vključuje vseh osebnih okoliščin, zaradi katerih je 
diskriminacija prepovedana (manjkajo npr. invalidnost, starost, spolna identiteta in dru
žbeni položaj). Priporočilo Zagovornika naj se to pomanjkljivost odpravi, doslej še ni bilo 
upoštevano.12

Urejanje kaznivih dejanj, storjenih iz sovraštva ni le vprašanje primernosti ureditve. Gre za 
izpeljavo prevzetih pravnih obveznosti po pravu Evropske unije (EU), Sveta Evrope ter 
Organizacije združenih narodov (OZN). Potrebo po drugačni, strožji ter izrecni obravnavi 
zločinov iz sovraštva v kazenskopravni zakonodaji že desetletja prepoznavajo različne 
mednarodne organizacije ter njihovi nadzorni mehanizmi za zagotavljanje spoštovanja in 
varstva človekovih pravic. 

Leta 2008 je bil na ravni EU sprejet Okvirni Sklep Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. 
novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikami in izrazom rasizma in ksenofobije s 
kazensko-pravnimi sredstvi (v nadaljevanju: Okvirni sklep), ki v Členu 4 določa, da države 
članice »/z/a kazniva dejanja, ki niso navedena v členih 1 in 2,13 /.../ sprejmejo ukrepe, ki 
so potrebni za zagotovitev, da se rasistični in ksenofobični motivi obravnavajo kot ote
ževalna okoliščina oziroma da lahko sodišča takšne motive upoštevajo pri izrekanju 
kazni«. Poročilo Evropske komisije o implementaciji Okvirnega sklepa14 pojasnjuje, da ta v 
Členu 4 »od držav članic zahteva, da v svojih kazenskih zakonikih izrecno obravnavajo 
rasistične in ksenofobične motive oziroma da zagotovijo, da sodišča takšne motive upo
števajo pri izrekanju kazni«. Iz poročila izhaja, da kar 15 držav članic v svoji kazenski 
zakonodaji rasistične in ksenofobne motive obravnava kot oteževalno okoliščino za vsa 
kazniva dejanja, 8 držav članic pa za izbrana kazniva dejanja. Le pet držav članic, med 
njimi tudi Slovenija, tovrstnih motivov izrecno ne obravnava. 
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15 Dokument št. COM(2021)0777 je dostopen na https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0777
16 Dokument št. 2022/2005(INI), dostopno na https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-
0254_SL.html
17 Tako v Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 20. oktobra 2022 o povečanju kaznivih dejanj iz sovraštva 
proti osebam LGBTIQ+ v Evropi in nedavni homofobni umor na Slovaškem (2022/2894(RSP) v tč. 20, dostopno 
na https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0372_SL.html
18 Menson in drugi proti Veliki Britaniji, št. 47916/99, odločitev o dopustnosti z dne 6. maja 2003. 
19 Nachova in drugi proti Bolgariji, št. 43577/98 in 43579/98, sodba z dne 6. julija 2005. 
2 Prav tam, 159. odstavek. 
21 Za seznam primerov ESČP in njihovo analizo glej FRA. 2018. Unmasking bias motives in crimes: selected
cases of the European Court of Human Rights. Dostopno na: 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-unmasking-bias-motives-paper_en.pdf
22 Sprejeto 13. decembra 2002, prenovljeno 7. decembra 2017, glej odstavek 21. Dostopno na: 

Prizadevanja za bolj jasno in poenoteno pravno urejanje kaznivih dejanj iz sovraštva v EU 
so se v zadnjem času okrepila. Junija 2016 je bila oblikovana skupina EU na visoki ravni 
za boj proti sovražnemu govoru in kaznivim dejanjem iz sovraštva. 

Izpostavljamo sporočilo Komisije z dne 9. decembra 2021 o večjem vključevanju in zaščiti 
v Evropi ter o vključitvi sovražnega govora in kaznivih dejanj iz sovraštva na evropski 
seznam kaznivih dejanj.15 Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve pa je nedavno dal Poročilo o rasni pravičnosti, nediskriminaciji in boju proti 
rasizmu v EU16 z osnutkom Predloga resolucije Evropskega Parlamenta o rasni pravi
čnosti, nediskriminaciji in boju proti rasizmu v EU, s katero bi pozval Svet EU, da ustvari 
podlago za natančnejše pravno urejanje s sekundarnim pravom EU.  Evropski parlament 
je ob nedavnih tragičnih dogodkih na slovaškem pozval Svet EU, naj čim prej sprejme 
sklep o razširitvi seznama kaznivih dejanj EU, da bi se govor in kazniva dejanja iz sovra
štva vključili v člen 83(1) Pogodbe o delovanju EU.17

Ureditev kaznivih dejanj iz sovraštva je potrebna tudi zaradi prava Sveta Evrope, zlasti za
odpravo sistemskih tveganj kršitve Evropske konvencije o človekovih pravicah. To je
razvidno iz ustaljene prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. To je v primeru 
Menson in drugi proti Veliki Britaniji18 odločilo, da je v primerih rasističnih napadov zoper 
življenje pomembno zlasti, da se preiskava kaznivega dejanja izvede »strogo in 
neodvisno, upoštevajoč potrebo po neprestanem utrjevanju družbene obsodbe rasizma in 
po ohranjanju zaupanja manjšin v sposobnost državnih organov, da jih zaščitijo pred gro
žnjo rasističnega nasilja. Še korak naprej je sodišče storilo v primeru Nachova in drugi 
proti Bolgariji19, kjer je odločilo, da odsotnost preiskave vzročne povezave med rasističnimi 
motivi in umorom pomeni kršitev postopkovne dimenzije 14. člena Evropske konvencije o 
človekovih pravicah (EKČP), tj. prepovedi diskriminacije. Sodišče je odločilo, da ima dr
žava pozitivno dolžnost razkriti rasistične motive, ki bi lahko igrali vlogo pri storitvi 
kaznivega dejanja, kar pomeni, da morajo pristojni organi »zbrati in zavarovati dokaze, 
preizkusiti vse praktične poti odkrivanja resnice ter podati popolnoma obrazloženo, 
nepristransko in objektivno odločitev, brez da bi pri tem izpustili sumljiva dejstva, ki bi 
lahko bila indikator rasno motiviranega nasilja«.2 Sodišče je enako stališče ter povezavo s 
pozitivnimi dolžnostmi iz 14. člena EKČP uveljavilo tudi v odnosu do kršitev drugih 
konvencijskih pravic (npr. prepoved mučenja, pravica do družinskega in zasebnega 
življenja), drugih osebnih okoliščin (vera, politično prepričanje, invalidnost, spolna 
usmerjenost, spol) ter do diskriminatornih motivov kaznivih dejanj, ki temeljijo zgolj na 
domnevani osebni okoliščini žrtev.21

Posebno pozornost zločinom iz sovraštva namenja Evropska komisija za boj proti rasizmu 
in nestrpnosti (ECRI). Ta je v svojem Splošnopolitičnem priporočilu št. 7 o nacionalni 
zakonodaji za boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji države članice Sveta Evrope pozvala, 
da bi morale sprejeti določbe kazenskega prava, ki bi rasistični motiv moral predstavljati 
izrecno oteževalno okoliščino za vsa kazniva dejanja.22
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https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislatio/16808b5aae
23 Sklepne ugotovitve Odbora za preprečevanje vseh oblik rasne diskriminacije, CERD/C/SVN/CO/8-11, 
odstavek 9(b). 
24 Sklepni dokument tretjega kroga Univerzalnega periodičnega pregleda Slovenije npr. na to temo izpostavlja
priporočila št. 6.30, 6.31, 6.36, 6.40, 6.42, 6.51, 6.52, 6.53 in 6.54), vključno z uzakonitvijo kaznivih dejanj iz
diskriminatornih nagibov kot kvalificiranih kaznivih dejanj (izrecno priporočilo št. 6.55 in delno priporočila 6.37 in 
6.52). 
25 V angleškem jeziku dostopno na https://legislationline.org/sites/default/files/documents/f6/GERM_CC_en.pdf
26 V angleškem jeziku dostopno na 
https://legislationline.org/sites/default/files/documents/32/Austria_CC_1974_am122019_de.pdf.

Navedeno ECRI priporoča tudi Sloveniji, in sicer že vse od drugega kroga opazovanja – 
priporočilo je bilo torej Sloveniji podano že štirikrat (v letih 2002, 2006, 2014 in 2019), 
vendar še vedno ostaja neizpolnjeno. 

Velja opozoriti tudi na splošna politična priporočila ECRI, zlasti splošnega političnega 
priporočila št. 5 (spremenjeno) o preprečevanju in odpravi protimuslimanskega rasizma in 
diskriminacije ter splošnega političnega priporočila št. 9 (spremenjeno) o preprečevanju in 
odpravi antisemitizma, njenega mnenja o konceptu „rasizacije“, sprejetega decembra 
2021, in njenega načrta za dejansko enakost z dne 27. septembra 2019.

Slovenija je priporočila in pozive k naslavljanju zločinov iz sovraštva prejela tudi v okviru 
sistema varstva človekovih pravic v okviru Organizacije združenih narodov. Odbor za 
odpravo vseh oblik rasne diskriminacije, ki skrbi za nadzor nad uresničevanjem 
Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (MKORD) Sloveniji v 
okviru zadnjega pregleda podal priporočilo naj »amandmira svoj kazenski zakonik tako, da 
bo določil rasistične motive kot oteževalno okoliščino za vsa kazniva dejanja«.23

Prav tako je Slovenija v okviru tretjega kroga Univerzalnega periodičnega pregleda prejela 
več priporočil drugih držav, da naj stori več na področju boja proti zločinom iz sovraštva, 
vključno z izrecno opredelitvijo diskriminatornega motiva kot oteževalne okoliščine v 
svojem kazenskem zakoniku.24

Zagovornik glede primerjalnih zgledov izpostavlja tudi ureditve v Zvezni Republiki Nem
čiji25, v Avstriji26 in v Italiji.
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