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Uporaba prostostnih kazni v Franciji in Jugoslaviji'"

Franci Brinc**

1. FRANCIJA

1.1 Predpisane kazni odvzen1.a prostosti

Veljavni francoski ka'zens1ki zakonik iz leta
1810' po"na naslednje kazenske ukrepe, ki po
n1enijo popoln .ali delen odvzem ali omejitev
prostosti :2

- dosmrtni odvzem prOstosti,

- odvzem prosnosti,
'kazensko skrbstvo,
prepoved bivanja v dJ()~očenem kraju,

izgon iz države.

Dosmrtni odvzem prostosti je kazenski ukrep,
ki je -predpisan za naj.huj:ša kazniva dejanja (cri
mas) zope'r državno va:rnolSt (!1z!daja državne
skrivnosti, dejanja zoper državno neodvisnost,
oborožen napad na državo, preprečitev mobili
zacije), zoper ljudsko gospodarstvo {ponarejanje
denarja) ter zoper življenje in telo (umor).

Ta kazen se izvr,šuje v posebnih kazenskih
zavodih za dolge kazni {iles maisons centrales).
To !so zavodi z navadno ali poostreno varnostno
ureditvijo (s€curite renforce). V zavodih z na
vadno v:arnostno ureditvijo so 'Ohsojenci name
ščeni v individualne celice. Čez dan se zaidržujejo
v skupnih delavmcah in pri raznih telesnih, kul
turnih, špor1mih ter drugih dejavnostih. V za
vode s poostreno va.rnostno ureditv:ijo namestijo
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1 Code Penal Napoleon - zadnja uradna izdaja
tega zakonika je bil 28. 4. 1832, kasneje pa je bil
večkrat novelitziran. Dne 2. 6. 1978 je komisija za
pripravo novega zakona predložila dokončni predlog
reforme ministru za pravosodje. Predlog zajema
splošni del kazenskega zakQ[la in vsebuje 211 členov.

Delo komisije za drugi del kazenskega zakona, ki
vsebuje določitev kazll1ivih dejanj se še nadaljuje.
O nekaterih novostih predloga glej Verhaegen, s. 13
iln Documents du Conseil de l'Europe. France: Re
forme du Code penal, s. 609.

2 o težavah pri razmejitvi med kaznimi in var
nostnimi ukr€[Ji in o !preteklih prizadevanjih ~a
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tiste obsojence, ki &0 za osebje zavodov nevarni
ali pa s svojim vedenjem motijo red in mir v
zavodih z navadno varnolstno ureditvijo. TI obso
jenci prav tako prestajajo kazen v celicah; pri
delu ali drugih dejavnostih se lahko združujejo
v skupine največpo pet, vendar so pod nenehnim
nadzorstvom osebja.

Odvzem prostosti je kazenski ukrep, ki se
lahko izreče za čas od 2 mesecev do 20 let ozi
roma za posebne primere pona-vIj avstva v dvoj-ni
stopnji najvišje zagrožerne kazni.

Obsojenci prestajajo te kazni v zavodih z na
vadno varno:stno ureditvijo ali v zavodih s p0.

ostreno ureditvijo. Poleg teh obstajajo še posebni
zavodi za telesno in duševno ,boJne ter za stare
olxsojence, polodprti (semi-liberte) im odprti ka
z.enski zavod!i.

Kazensko skrbstvo' (tute]]e penale) je kazen
ski ukrep, ki ga izrečejo večkratnim ponavljal
cem hkrati s pr,O'stostno kaznijo, izpoJnjevati ga
začno po prestani kazni. Traja lahko najdalj
10 let oziroma do obsojenčevega 65. leta. Uresni
čujejo ga v pasebnih zavodih.
Sodišče enkrat 1etno po uradni dolžnosti prouči

ob:sojenčevo stanje in odJoči, ali je vaI'lStvo v
kazenskem zavodu še potrebno. Če je poročilo

ugodno, obsojenca pogojno 'Odpustijo. Breiz'kusna
doba traja do killlca ukrepa kazenskega sk"bstva
oziroma najveC 5 let. SDdnik za izpolnjevanje
kazni lahko sodišču predlaga, naj ustavi ukrep

»-unifikacijo-<-< kazenskih sankcij v francoski teoriji,
zakonodaji in rpraksi glej Merle, Vitu, s. 646-656.
V rpredlogu za sprem€lIThbo kazenskega zakona Fran
cije iz leta 1978 pa je že prišlo do poenotenja kazni
in varnostnih ukrepov in predviden je enoten sistem
kazenskih sankcij. Odpravljen je dualizem, ki je
povzročal številne težave, Glej o tem Documents du
Conseil de l'EurOfPe. France: Reforme du Cooe
penal, s. 610 in Picca, s. 239.

3 Ta ukrep je še najbolj podoben varnostnemu
ukrepu oddaje v zavod za prisilno bivanje, ki se
lahko opo švicarskem pravu izreče tistim večkratnim

povratnikom, ki so pokazali nagnjenje h kaznivi,m
dejanjem.

podoben varnostni ukrep oddaje v zavod za delo,
pozna Zvezna republika Nemčija. Ukrep se izreče

skupaj s kaznijo, izpolnjuje pa se po prestani pro
stostni kazni.

V Belgiji pa osebe, za katere obstaja nevarnost,
da znova store kaznivo dejanje, po zakonu o »-defen
se :sociale« iz leta 1930, namestijo v posebne kazen
ske :zavode. L 1. 1978 je bilo v :zavodih 765 takih oseb
(43 žensk). Vir Bulletin de l'Adm'inistration Peniten
tiaire, št. 1/1978, s. 44.
























