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1. V obrazložitvi Sklepa o nesprejemu ustavne pritožbe sta ugotovljeni vsaj dve kršitvi pritožnikovih 

človekovih pravic, ki nista bili nepomembni za položaj pritožnika v kazenskem postopku zoper njega. 

Prva je bila v tem, da pritožniku ni bila vročena pritožba državnega tožilca, ki je bila neposredna 

podlaga za to, da je bila ukinjena izpustitev pritožnika iz pripora in ponovno vzpostavljen pripor. Druga 

je bila v tem, da se okrožno sodišče ni opredelilo do pomembnih navedb obrambe, ko je odločalo o 

podaljšanju pripora. V obeh primerih gre za ravnanje sodišča, ki ni skladno s standardi, ki izhajajo iz 

Ustave in sodne prakse Ustavnega sodišča. Kljub temu se kazenski senat Ustavnega sodišča ni 

odločil za sprejem ustavne pritožbe, ki bi lahko vodil do ugotovitvene odločbe, za kar sem se zavzemal 

sam, temveč se je odločil za Sklep, s katerim ustavne pritožbe ni sprejel.  

 

2. Eden od vzrokov za takšno ravnanje Ustavnega sodišča, s katerim se ne morem strinjati, je v tem, 

da gre za ti. nežive priporne sklepe, torej odločitve sodišč, ki niso več v veljavi (pritožnik ni več v 

priporu in je trenutno na prestajanju kazni). V takšnih primerih se Ustavno sodišče odloči za 

ugotovitveno odločbo samo v primeru, če je bila pritožniku kršena pravica do osebne svobode iz 

prvega odstavka 19. člena. Ustavno sodišče je sicer v nekaj primerih sprejelo ugotovitveno odločbo in 

v njej ugotovilo kršitev človekovih pravic iz 22. (enako varstvo pravic) in 25. člena (pravica do 

pravnega sredstva) Ustave tudi, ko je bil 19. člen v igri samo posredno.[1]  

 

3. Tudi v naslovnem primeru je pravica do osebne svobode v igri vsaj posredno, saj gre za štiri sklepe 

sodišč, ki se vsi nanašajo na odreditev oziroma podaljšanje pripora, vendar se Ustavno sodišče kljub 

temu ni odločilo za sprejem ugotovitvene odločbe. Zakaj ne? Zato, ker Ustavno sodišče v zadnjem 

času zopet ožje razlaga možnost izdaje ugotovitvenih odločb, ki se nanašajo na priporne sklepe. In 

zato, ker je glede obeh ugotovljenih kršitev ocenilo, da bi bila odločitev sodišča enaka, tudi če do 

kršitve ne bi prišlo.  

 

4. Če je slednje do neke mere prepričljivo za tisto kršitev, ki jo je zakrivilo okrožno sodišče, ko se ni 

opredelilo do navedb obrambe, saj je višje sodišče to kršitev do neke mere saniralo, pa kljub temu ni 

sprejelo drugačne rešitve kot okrožno sodišče. Manj je po mojem mnenju prepričljiva trditev, da bi 

prišlo do ponovne vzpostavitve pripora tudi, če bi bil pritožnik seznanjen s pritožbo državnega tožilca 

in bi se lahko do navedb v njej opredelil še pred odločitvijo, ki je ponovno vzpostavila pripor. Dejstvo, 

da so sodišča tudi pozneje podaljševala pripor pritožnika, ni dovolj prepričljivo za zanesljivo napoved o 

tem, kaj bi se zgodilo, če bi imel pritožnik možnost ugovarjati pritožbi tožilca še v času, ko je bil na 

prostosti. Ustavno sodišče pa pravi celo, da pritožnik v primeru, če bi bil seznanjen s tožilčevo pritožbo 

"očitno" ne bi mogel doseči drugačne, zase ugodne odločitve! 

 

5. Za ustavnega pritožnika morda ni nepomembno, da je obrazložitev Sklepa Ustavnega sodišča do 

neke mere priznala, da je prišlo do kršitve pritožnikovih človekovih pravic iz 22. člena Ustave (zlasti s 

tem, da mu ni bila vročena tožilčeva pritožba), toda teža te ugotovitve je bistveno manjša, kot bi bila, 

če bi bila zapisana v izrek ugotovitvene odločbe.  

 

6. Nesprejem ustavne pritožbe moramo seveda z vidika pritožnika šteti med zanj negativne, neugodne 

rešitve, medtem ko bi ugotovitvena odločba pomenila uspeh pritožnika pred Ustavnim sodiščem 

oziroma ugoditev njegovi pritožbi. Takšna odločitev pa ne bi bila ugodnejša le za pritožnika, temveč bi 

opozorila sodišča na storjene kršitve (da jih ne bi ponavljala v prihodnjih podobnih primerih). 
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7. Opozoriti moram še na to, da po Zakonu o Ustavnem sodišču to sodišče ne sprejme ustavne 

pritožbe (drugi odstavek 55. člena), kadar "očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali svoboščin". 

Do kakšne mere je v naslovnem primeru očitno, da za kršitev človekovih pravic ne gre, je razvidno tudi 

iz dejstva, da Sklep o nesprejemu obsega osem gosto tipkanih strani. Iz obrazložitve Sklepa je 

razvidno, da je bil senat Ustavnega sodišča v resnih dilemah, ali je kršitev podana ali ne. Zato bi bilo 

veliko bolj na mestu, če bi bila ustavna pritožba sprejeta in bi šele Ustavno sodišče v celotni sestavi, 

po obravnavi na t.i. plenarni seji, odločilo, ali naj pritožniku ugodi in sprejme ugotovitveno sodbo ali ne. 

 

8. Iz vsega, kar sem napisal v tem ločenem mnenju, izhaja, da bi moral vztrajati in glasovati v senatu 

za sprejem ustavne pritožbe kljub temu, da sem ostal v manjšini, ter napisati odklonilno ločeno 

mnenje. Glasoval sem za Sklep o nesprejemu in zato napisal le pritrdilo ločeno mnenje, in sicer samo 

zato, ker sem ocenil, da bi na plenarni seji večina sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča glasovala za 

zavrnitev ustavne pritožbe, kar bi potrdilo in še dodatno utrdilo stališče Ustavnega sodišča do neživih 

pripornih sklepov in ugotovitvenih odločb, s katerim se ne morem strinjati. To pa ne pomeni, da ne 

bom drugače glasoval v takšnih prihodnjih primerih, ki bodo po moji oceni še bolj prepričljivi kot 

naslovni in zato še bolj primerna podlaga za spremembo stališča Ustavnega sodišča do ugotovitvenih 

odločb o neživih pripornih sklepih. V naslovnem primeru se je namreč pritožniku čas, prebit v priporu, 

vštel v prestajanje kazni. Čeprav pripor v času, ko pritožnik še ni bil spoznan za krivega, ni 

enakovreden poznejšemu prestajanju kazni, je vendarle takšna situacija manj boleča za pritožnika od 

tiste, do katere bi prišlo, če nek pritožnik ne bi bil obsojen in/ali mu pripor ne bi bil vštet v prestajanje 

kazni. 

 

 

 

                                                                                                        dr. Ciril Ribičič 

 

 

Opomba: 
[1]Ustavno sodišče je v nekaj primerih ustavnih pritožb, v katerih so pritožniki izpodbijali priporne 
sklepe, katerim je časovna veljava že potekla, v nekaterih izmed njih pa se pritožnik v času odločanja 
o ustavni pritožbi tudi niso več nahajali v priporu (torej, s tega vidika ni šlo več za trajajoč poseg v 
pravico do osebne svobode), izdalo ugotovitveno odločbo. Slednje je bilo mogoče razbrati že iz izreka 
same odločbe (glej npr. odločbo št. Up-155/95 z dne 5. 12. 1996, OdlUS V, 190 in odločbo št. Up-
315/00 z dne 3. 7. 2003, Uradni list RS, št. 70/03 in OdlUS  XII, 104). V odločbi št. Up-763/03 z dne 8. 
4. 2004 (Uradni list RS, št. 51/04) pa je Ustavno sodišče zavzelo (po moji oceni pretirano zožujoče) 
stališče, "da pritožnik v primeru trajajočega posega v pravico do osebne svobode iz prvega odstavka 
19. člena Ustave izkazuje pravni interes tudi za presojo pripornih sklepov, ki niso več veljavni. Le da 
se v tem primeru Ustavno sodišče omeji le na morebitno ugotovitev kršitve pravice do osebne 
svobode oziroma na kršitev tiste človekove pravice, ki ugotavljanje kršitve pravice iz prvega odstavka 
19. člena Ustave onemogoča (14. točke obrazložitve te odločbe)." Z navedeno odločbo je Ustavno 
sodišče ustavno pritožbo v izreku zavrnilo, ker kršitev  22. člena Ustave, ki jo je ugotovilo (le) v 
obrazložitvi, ni takšne narave, da bi pomenila kršitev pravice do osebne svobode. 

 


