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UVOD

Pri nas je razmeroma malo čtiva o ustanovah,
kjer izvršujejo kazen odvzema prostosti. Za to
je verjetno več razlogov. Med njimi je tudi ta,
da jev takih ustanovah manj ekscesnih dogod
kov kot v nekaterih najbolj razvitih deželah
zahodnega sveta. Zlasti v dnevnem tisku nave
denih držav so objavljene novice o raznih
oblikah protestov obsojencev in drugih oseb, ki
jim je odvzeta prostost. Tudi tam redkeje ob
javljajo sestavke strokovne vsebi!ne s tega pod
ročja, ki bi te teme obravnavali z raznih stro
kovnih plati, kot na primer: s kriminološke,
penološke, sociološke, socialnopsihološke itd.
Lahko bi zapisali približno takole: čim več za
gat je v zaporih, več se o njih piše in bolj
se javnost zanima za to vprašanje. K temu nas
navaja tudi domneva domačega pisca, da je eden
od vzrokov oziroma dejavnikov za razmah (eko)
psiholoških raziskovanj razmer v zaporih v za
hodnih deželah prav pogost izbruh nemirov in
protestov v teh zavodih.1

Zapori so eno od vidnih, zunanjih znamenj
odzivanja družbe zoper storilce kaznivih dejanj
ali do dela njih, saj vsi ne pridejo v te zavode.
Klasična vloga zaporov je, da storilcem omeji
življenje na prostosti, oziroma jim ga prekine.
Zaradi tega so to posebej vidne stavbe z zna
čilno obliko, za katere vedo tako rekoč vsi
ljudie. Šele na drugem mestu je njihova pre-·
vzgojna vloga, gledano z zgodovinske plati. S
temi zavodi so povezani določeni protestni do
godki, o katerih je napisanih več člankov in
sestavkov, vendar tako gradivo pisci le redkeje
povežejo v sklenjeno kriminološko celoto. Za
radi tega bom skušal v tem članku opozoriti na
nekaj plati tega vprašanja, ki so morda zanimive
za delavce v zaporih in sicer: protestne pojave,
do katerih lahko pride v zaporih, dejavnike in
oblike teh dogodkov. Pri tem so z besedo zapori
mišljene vse ustanove, ki sodijo v naš pojem
kazensko-poboljševalnih zavodov, torej kazen
sko-poboljševalni domovi in zapori.2 Tudi v jav
nosti je dokaj razširjen pojem zapora, ki zajema
vse ustanove s tega področja urejanja družbenih
razmerij. Beseda bo o delu tako imenovanih
izrednih dogodkov v zaporih. Le-ti so lahko
dveh vrst, naravno in drožbeno pogojeni. Prvi
so tisti, ki so pogojeni z naravnimi nesrečami.
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1 Polič, str. 339.
2 Zakon o izViI'Ševanju kazenskih sankcij, 16. člen.

Pogosto se omenja pri tem potres leta 1908 na
Siciliji, ko je bilo uničeno mesto Messina:; poru
šil se je tudi tamkajšnji zapor in vseh 650 za
pornikov se je -nehote znašlo na prostosti: začeli

so ropati mrtve in ranjene meščane ter pleniti
po ruševinah.' O teh dogodkih ne bomo pisali,
marveč se bomo omejili na tiste izredne do
godke v zaporih, ki so družbeno pogojeni in so
tudi bolj pogosti kot tisti, ki jih pogojuje ne
ukročena sila narave. Izpuščeni bodo dogodki,
ki so povezani z vojno in podobnimi razme
rami.

1. MOŽNI PROTESTI, POVEZANI Z ZAPORI

Dejanja, dogodki in pojavi, ki so protestne
vsebine in so povezani z zapori, so lahko raz
ličnih oblik in jih je moč razdeliti po več meri
lih. Glede na nosilce takih protestov jih bomo
razdelili na tri skupine, in sicer:

a) protesti javnosti do zaporov,
b) protesti osebja v zaporih in
c) protesti rzaporrnikov.

To so seveda možni protesti, v resnICnem Z1V

ljenju pa se pripetijo zelo različno pogosto, od
visno od kraja in časa.

A. Protesti javnosti do zaporov

Za vprašanja izvrševanja kazni odvzema pro
stosti se verjetno zanima širši krog javnosti, ne
nazadnje tudi zato, ker je življenje v teh usta
novah že samo po sebi ljudem manj znano. Zato
je možno, da javnost izrazi protest, negodovanje
zoper dogajanje v zaporih. Razlogi za to so zelo
razHčni:

1.- Ožji ali širši krog javnosti se ne strinja s
politiko izvrševanja kazni odvzema prostosti v
točno določeni ustanovi, v več takih ustanovah
ali v celi državi. Organizirajo protestno zbira
nje ljudi pred javno stavbo, ki je neposredno
ali posredno povezana s kaznovanjem: sodišče,

zapor, policijska stavba ali druga državna
stavba.

2. Ob protestih, do katerih pride v zaporih
bodisi med zaporniki ffi'€d osebjem, se javnost
opredeli za ali proti in tako stališče lahko tudi
vidno izrazi v 'Obliki protestnega zbora na do
ločeneni javnem kraju.

8 Verney, str. 11.
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