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II. DEL – SPLOŠNE DOLOČBE  

 

2. člen 
Definicija 

 
1. Regionalna komisija za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih 

pravic na ozemlju nekdanje SFRJ je mednarodna organizacija, ustanovljena s tem pravnim aktom.  
 
… torej če se ugotovi, da bi zaradi Slovenije celotna pobuda lahko propadla, torej zaradi tega ker 

slovenske politične volje s strani parlamentarcev za tovrstno zadevo na koncu ne bi bilo, bi bilo bolj 

smiselno ustanovit REKOM brez tega in sklenit mednarodno pogodbo med REKOM-om in Slovenijo, … 

(Milan Brglez, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija, Nacionalni posvet s civilno-družbenimi 

akterji, Ljubljana, Slovenija, 22.3.2011) 

2. Okrajšava imena je REKOM. 

 
 

 

IV. DEL – CILJI IN NALOGE KOMISIJE 

 

13. člen 
Cilji 

 
Komisija ima naslednje cilje:  
 

a) ugotoviti dejstva o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic na območju 
nekdanje SFRJ v obdobju od 1. januarja 1991 do 31. decembra 2001, političnih in 
družbenih okoliščinah, ki so vplivale na to, da je prišlo do teh dejanj, in o posledicah teh 
zločinov in kršitev pravic; 
 

b) priznati krivice, povzročene žrtvam, da bi se gradila kultura solidarnosti in sočutja; 
 

c) prispevati k uveljavljanju pravic žrtev;  
 

d) prispevati k temu, da politične elite in družbe v pogodbenih straneh sprejmejo dejstva o 
vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic;  
 

e) prispevati k razsvetljevanju usode pogrešanih; 

 



 

f) prispevati k preprečevanju ponavljanja vojnih zločinov in drugih hudih kršitev človekovih 
pravic. 

  
… tukaj vidim predvsem možnost, da govorimo o izobraževanju državljanov, večine državljanov za 
razlikovanje, razumevanje pojmov kot sta denimo pravo in pravičnost. (Svetlana Slapšak, Zavod za 
balkanske in mediteranske študije, Ljubljana, Slovenija, Nacionalni posvet s civilno-družbenimi akterji, 
Ljubljana, Slovenija, 22.3.2011) 
 

 
14. člen 
Naloge 

 
Komisija ima naslednje naloge:  

 
a. zbrati podatke o primerih vojnih zločinov in drugih hudih kršitev človekovih pravic, podrobno 

opisati ta dejanja, prikazati obrazce kršitev pravic in njihove posledice; 
 

b. zbrati podatke o usodi pogrešanih in sodelovati s pristojnimi telesi, ki se v pogodbenih straneh 
ukvarjajo z iskanjem pogrešanih; 

 
c.  izdelati popise človeških izgub v zvezi z vojno ali drugo obliko oboroženega spopada: 

i. civilistov, ki so izgubili življenje ali so pogrešani v povezavi z vojno ali drugo obliko 
oboroženega spopada; in 

ii. borcev, ki so izgubili življenje ali so pogrešani v povezavi z vojno ali drugo obliko 
oboroženega spopada; 
 

…menimo da so nesprejemljive definicije borec - civilist … poleg vporabe napačnih definicij, ki jih ponuja 
osnutek Statuta … rezultat Komisije bi lahkobil napačen, netočen, ali v skrajnem primeru nevporaben. … 
Prav je naloga Komisije da se izogne psti definicije borec – civilist, … ter da naredi seznam človeških 
izgub, s pomočjo primerjalne metode ali predvsem skozi svojo lastno avtohtono raziskavo. … V primeru 
da ta predlog ni sprejemljiv, potem bi bilo najbolj enostavno naresti osnovni seznam človeških izgub brez 
ukvarjanja z definicijami in določanja statusa žrtev. (Zijad Bedirevid, IFIMES, Ljubljana, Slovenija, 
Nacionalni posvet s civilno-družbenimi akterji, Ljubljana, Slovenija, 22.3.2011) 

 
d. zbrati podatke o krajih zapiranja v povezavi z vojno ali drugo obliko oboroženega spopada, o 

osebah, ki so bile protipravno zaprte, izpostavljene mučenju in nečloveškemu ravnanju,  in 
narediti njihov vseobsegajoč popis ob varovanju identitete, kjer je to nujno;  

 
e. raziskati politične in družbene okoliščine, ki so odločilno prispevale k izbruhu vojn ali drugih 

oblik oboroženega spopada in k temu, da so bili storjeni vojni zločini in druge hude kršitve 
človekovih pravic; 

 
f. organizirati javna poslušanja žrtev in drugih oseb o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah 

človekovih pravic; 

 



 

g. priporočiti ukrepe, ki se nanašajo na preprečevanje ponavljanja kršitev človekovih pravic in na 
reparacije žrtvam; in 

 
h. pripraviti, objaviti in predstaviti sklepno poročilo na  način, da bo lahko dostopno čim širšemu 

krogu ljudi v državah na območju nekdanje SFRJ. 

 

V. DEL - PRISTOJNOST KOMISIJE 
 
 
 

16. člen 
Kršitve pravic v pristojnosti komisije 

 
Komisija ugotavlja dejstva v zvezi z vojnimi zločini in drugimi hudimi kršitvami človekovih pravic, 
navedenimi v 1. členu statuta. 
 

… dobro je da izbris je omenjen v obrazložitvi, tega člena … jaz sem si prizadevala za to da se ne bi 

obravnaval na ravni te komisije samo izbris, kot ukrep ki je bil, ki se ga povezuje izključno s Slovenijo 

ampak da bi se obravnavalo širše vprašanje odrekanja dostopa pravnemu statusu, bodisu državljanstvu 

bodisi stalnem prebivanju,… pa seveda moram rečt, bila sem osamljena, ne po naključju, ker dejansko 

fokus je na vojnih zločinih, o tem ni nobenega dvoma.  (Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut, 

Ljubljana, Slovenija, Nacionalni posvet s civilno-družbenimi akterji, Ljubljana, Slovenija, 22.3.2011) 

 

 

XI. DEL – SKLEPNO POROČILO KOMISIJE 
 
 
 

46. člen 
Ugotovitve o vojnih zločinih in hudih kršitvah človekovih pravic 

 
1. Komisija je pooblaščena, da na podlagi ugotovljenih dejstev v sklepnem poročilu ugotovi, da 

obstaja resen sum, da je določena oseba storila vojni zločin oziroma hudo kršitev človekovih 
pravic. Taka ugotovitev nima učinka sodne obsodbe in ne prejudicira izida morebitnega sodnega 
postopka. 

Zakaj v Statutu ne piše da bo Komisija sklanjala pravne sklepe? … brez pravniške kvalifikacije zločina, 
mogoče Komisija  naj ne bi sploh delala in obstajala .. Prav izvensodno bivstvo same komisije ji podaja 
pravico da se lahko uvkarja z pravnimi kvalifikacijami, ker te kvalifikacije itak nimajo težo obsodbe … 
(Zijad Bedirovid, IFIMES, Ljubljana, Slovenija, Nacionalni posvet s civilno-družbenimi akterji, Ljubljana, 
Slovenija, 22.3.2011) 



 

 
2. Komisija ne more v sklepnem poročilu objaviti ugotovitev v zvezi s posameznikom, če ni storila 

vseh razumnih korakov, da:  

          (a) obvesti to osebo o svojem namenu, da objavi tako ugotovitev;   

          (b) sporoči tej osebi vsebino ugotovitve, podatke, na podlagi katerih je prišla do ugotovitve, in 
razloge, na katerih temelji ugotovitev; 

         (c) omogoči tej osebi, da v razumnem roku odgovori na tako ugotovitev; 

         (d) preveri ugotovitev o preminuli osebi pri najmanj treh neodvisnih virih. 

     3. Glede primerov, ki so bili v navzočnosti obtoženega obravnavani pred mednarodnimi ali 
domačimi sodišči, se bo komisija v sklepnem poročilu sklicevala na ustrezno sodbo. Komisija lahko 
pri tem ugotavlja nova dejstva. 

 
 


