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Ustavno sodišče je v tem primeru zavrglo zahtevo Varuha človekovih pravic za oceno ustavnosti 

četrtega odstavka 49. člena Kazenskega zakonika, ki se nanaša na vštevanje pripora v kazen zapora, 

ker je ob vpogledu posamičnih zadev, na katere se je Varuh skliceval v zahtevi, ugotovilo, da te 

nedvomno niso v zvezi z vprašanjem vštevanja hišnega pripora ali pripora v izrečeno kazen. V 

obrazložitvi je navedlo, "da bi bilo glede na dejstvo, da sme Varuh človekovih pravic vložiti zahtevo za 

oceno ustavnosti, še posebej pa upoštevaje njegov položaj in pomen, ki ga ima za varstvo človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, mogoče njegovo procesno legitimacijo razlagati široko (tako Ustavno 

sodišče v odločbi št. U-I-57/99, Uradni list RS, št. 45/99, OdlUS VIII, 106)," vendar "mora skladno z 

določbo šeste alineje prvega odstavka 23. člena ZUstS med vloženo zahtevo in posamično zadevo, ki 

jo Varuh človekovih pravic obravnava, obstajati zveza." 

 

Z vprašanjem, pod kakšnimi pogoji je mogoče Varuhu človekovih pravic priznati legitimacijo za vložitev 

zahteve, se je Ustavno sodišče ukvarjalo že v odločbi št. U-I-57/99. Takrat je Varuh vložil zahtevo za 

oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 11. člena Notarske tarife (Uradni list RS, št. 28/95 in 

31/96), ker je določal, da o spremembi vrednosti točke notarske tarife odloča izvršni odbor Notarske 

zbornice Slovenije, ne da bi bilo za to potrebno soglasje ministra, pristojnega za pravosodje. 

Nasprotna udeleženka v postopku (Notarska zbornica) je njegovi legitimaciji za vložitev zahteve 

ugovarjala med drugim tudi z zatrjevanjem, da zahteva ni v zvezi s posamičnim primerom, na katerega 

se je prvotno skliceval. 

 

Ustavno sodišče je takrat pomisleke nasprotne udeleženke v 6. točki obrazložitve odločbe zavrnilo z 

utemeljitvijo: "Varuh sporoča, da več pobudnikov za postopek pri njem toži med drugim nad tarifo, ki 

so jo morali plačati za notarske storitve. Če Varuh ob tem podvomi v zakonitost splošnega akta, s 

katerim je ta tarifa določena, je po presoji Ustavnega sodišča pogoj iz 6. alinee prvega odstavka 23. 

člena ZUstS izpolnjen. K dvomom nasprotne udeleženke o legitimiranosti Varuha za obravnavani 

primer Ustavno sodišče opozarja še na določbo drugega odstavka 9. člena Zakona o varuhu 

človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93 - ZVČP), po kateri lahko Varuh obravnava tudi širša 

vprašanja, pomembna med drugim za pravno varnost državljanov, ter na določbo drugega odstavka 

26. člena istega zakona, po kateri lahko Varuh začne postopek tudi na lastno pobudo." V navedenem 

primeru je torej Ustavno sodišče štelo, da je "zveza z obravnavano zadevo" podana, čeprav Varuh ni 

izkazal, da se je nekdo pritožil prav zaradi postopka sprejemanja notarske tarife. Štelo je, da zadošča, 

da je Varuh navedel, da so se nekateri pobudniki pritoževali nad tarifo. 

 

Tokrat je Ustavno sodišče besedno zvezo "v zvezi" očitno razumelo precej bolj ozko in ji je dalo v 

bistvu pomen "v okviru zadeve". Vprašanje (enakega) vštevanja pripora in hišnega pripora v zaporno 

kazen je namreč nedvomno "v zvezi" s pripornimi zadevami, ki jih Varuh obravnava. Varuh je v 

odgovoru na poziv Ustavnega sodišča celo navedel, da mnogo pripornikov, ki si prizadevajo pripor 

nadomestiti s hišnim priporom, redno opozarja na razliko med obema ukrepoma, ki pa ju zakon 

izenačuje glede vštevanja v izrečeno kazen zapora. Navedel je tudi, da je na podlagi "tozadevnih 

pobud in prejetih informacij" po drugem odstavku 26. člena v zvezi z 9. členom ZVarCP vzel zadevo v 

obravnavanje in v tej zvezi vložil zahtevo za oceno ustavnosti. 

 

Iz obrazložitve je mogoče sklepati, da to ni dovolj in da bi bilo mogoče Varuhu priznati legitimacijo le, 

če bi predložil zadevo, v kateri bi se posameznik izrecno pritožil zaradi enakega vštevanja pripora in 

hišnega pripora. Iz obrazložitve pa ni razvidno, zakaj se je Ustavno sodišče tokrat odločilo za ožjo 

razlago kot v odločbi št. U-I-57/99. Zato za sklep o zavrženju zahteve nisem mogla glasovati. 
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