
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: Up-175/95 

Datum: 19.2.1996 

 

 

Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Krivica 

 

 

I. 

 

V formalnem smislu je bilo glasovanje četverice sodnikov, ki smo se zavzemali za to, da bi že Ustavno 

sodišče samo takoj odpravilo pripor, napačno oziroma rezultat pomote pri izvedbi glasovanja: ker smo 

se strinjali le s 1. točko izreka (razveljavitev sklepov o priporu), 2. točki izreka (vrnitev zadeve v 

ponovno odločanje Okrožnemu sodišču) pa smo nasprotovali, bi moralo biti tudi glasovanje izvedeno 

na ta način (ločeno po točkah izreka in ne o izreku kot celoti). Tole ločeno mnenje je po vsebini torej 

delno odklonilno ločeno mnenje (ker odklanja del izreka) in le delno pritrdilno (kolikor navaja dodatne 

ali drugačne argumente za obrazložitev 1. točke izreka).  

 

II. 

 

Za takojšnjo odpravo pripora (z odločbo samega Ustavnega sodišča) sem se zavzemal iz treh 

razlogov: prvič, ker so bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji za to (po prvem odstavku 60. člena ZUstS), 

drugič, ker je bilo v konkretnem primeru neprestanega slabšanja zdravstvenega stanja pripornice 

skrajšanje pripora za vsak dan še pomembnejše kot pri priporniku, ki je s priporom prikrajšan le za 

svobodo, in tretjič, ker je prišlo tri dni pred našim odločanjem celo do skrajno problematične in najbrž 

tudi z medicinskega gledišča (glej navedbe v 5. točki obrazložitve) nedopustne premestitve pripornice 

v zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice, kar bo morda treba šteti za dodatno kršenje njenih pravic - 

predvsem pa bi bilo ta skrajno nedopustni položaj treba kar najhitreje prekiniti. 

 

Poleg takojšnje odprave pripora sem predlagal, da se v izrek vključi še dodatna točka, ki naj bi se 

glasila: "Pristojna socialna služba (Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje) po odpravi pripora 

skrbi za primerne ukrepe, ki jih izvede sama ali jih predlaga pristojnim organom in službam, če bi bili 

taki ukrepi potrebni iz socialnih, zdravstvenih ali drugih razlogov, in o tem sproti poroča Okrožnemu 

sodišču v Ljubljani." Tako odločitev bi Ustavno sodišče lahko sprejelo ob smiselni uporabi drugega 

odstavka 40. člena (v zvezi z 49. členom) 

 

ZUstS, po katerem Ustavno sodišče, "če je potrebno, določi, kateri organ mora izvršiti odločbo in na 

kakšen način". V tem izjemnem primeru, ko zaradi socialnih (družinskih) in zdravstvenih komplikacij, 

nastalih med priporom, obstaja nevarnost nastanka nepredvidenih socialnih, zdravstvenih ali drugih 

komplikacij tudi po odpravi pripora, bi bilo treba poskrbeti za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča ne le 

v smislu drugega odstavka 60. člena ZUstS, torej za odpravo pripora, ampak - po ugotovljeni kršitvi 

pravice pritožnice do osebne svobode - tudi za preprečitev morebitnih za samo pritožnico, njene 

otroke ali druge osebe škodljivih posledic te kršitve, do katerih bi lahko pripeljalo zdravstveno stanje 

pritožnice, ugotovljeno z zdravniškimi izvidi, ali njegovo nadaljnje poslabšanje. 

 

Zakonski pogoji za to, da bi Ustavno sodišče samo odpravilo pripor, so navedeni v prvem odstavku 60. 

člena ZUstS, ki se glasi: "Če Ustavno sodišče odpravi posamični akt, lahko odloči tudi o sporni pravici 

oziroma svoboščini, če je to nujno zaradi odprave posledic, ki so na podlagi odpravljenega 

posamičnega akta že nastale ali če to terja narava ustrezne pravice oziroma svoboščine, in če je na 

podlagi podatkov v spisu možno odločiti." 

 

Da bi bilo v tem konkretnem primeru to nujno storiti že "zaradi odprave posledic, ki so ... že nastale", 

namreč zdravstvenih posledic, je razvidno že iz navedb v obrazložitvi odločbe. 
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Poleg tega tako ravnanje "terja narava ustrezne pravice oziroma svoboščine", namreč osebne 

svobode. V drugem odstavku 20. člena Ustave je izrecno določeno, da sme pripor trajati samo toliko 

časa, dokler so za to dani zakonski pogoji. Ker je v 14. točki obrazložitve ugotovljeno, da realna 

nevarnost za ponavljanje kaznivih dejanj ni podana, da torej ponovitvene nevarnosti kot zakonskega 

pogoja za pripor (vsaj dokler traja zdravstveno stanje, kakršnega zdravniški izvidi ugotavljajo že od 26. 

oktobra 1995 dalje) ni, je torej očitno, da je neobstoj zatrjevanega zakonskega pogoja za pripor 

Ustavno sodišče ugotovilo dne 16. februarja 1996 in da bi zato v skladu z drugim odstavkom 20. člena 

Ustave pripor moral že takrat tudi prenehati. Že omenjene ugotovitve v 14. točki obrazložitve so hkrati 

dokaz, da je bil izpolnjen tudi drugi pogoj iz prvega odstavka 60. člena ZUstS, namreč, da je bilo 

možno odločiti na podlagi podatkov v spisu (čeprav po logiki postopka in tudi glede na določbe 28. 

člena ZUstS nikakor ni izključeno, da bi Ustavno sodišče odločalo tudi na podlagi dodatnih podatkov, 

ki bi jih v postopku pridobilo samo). 

 

Z omenjenimi ugotovitvami v 14. točki obrazložitve (da ponovitvene nevarnosti že nekaj časa ni več) je 

torej v neskladju stališče v 15. točki, da zato Ustavno sodišče vrača zadevo pristojnemu sodišču, "ki 

bo ob ponovnem odločanju moralo upoštevati razloge iz te odločbe". 

 

III. 

 

Ne strinjam pa se v celoti tudi z obrazložitvijo 1. točke izreka, ki jo podpiram. Obrazložitev se je omejila 

na ugotovitev, da ponovitvena nevarnost ne obstaja (od 3. novembra 1995 naprej - od dne sprejetja 

prvega od treh razveljavljenih sklepov o priporu) izključno zato, ker v nastalem zdravstvenem stanju 

pripornica ni več ne fizično ne psihično zmožna ponavljati kazniva dejanja. Po mojem mnenju pa bi 

bilo tudi v primeru, da bi ponovitvena nevarnost sama po sebi še obstajala, pripor v tem konkretnem 

primeru kljub temu treba odpraviti - ali vsaj razveljaviti sklepe o priporu in zahtevati od pristojnega 

sodišča ponovno odločanje. 

 

V treh odločbah v pripornih zadevah z dne 7. julija 1995, omenjenih v 9. točki obrazložitve, namreč ni 

rečeno samo, da mora sodišče pri vsakem odločanju o priporu skrbno presoditi morebitne nove 

okoliščine, vključno z zdravstvenim stanjem pripornika, ampak tudi, da mora ob uporabi načela 

sorazmernosti pretehtati, ali bi v konkretnem primeru odprava pripora pomenila tako velik poseg v 

ustavno pravico drugih ljudi do varnosti, da to odtehta poseg v obdolženčevo pravico do osebne 

svobode. Pri tem je Ustavno sodišče opozorilo tudi na presojo tako imenovane sorazmernosti v ožjem 

pomenu: sodišča morajo presojati, ali je poseg v obdolženčevo svobodo v razumnem sorazmerju z 

dobrino, ki naj se s posegom zavaruje, in z razumno pričakovanim učinkom takega zavarovanja. Po 

odločbi št. Up-123/95 z dne 6.10.1995 pa mora sodišče pri presoji upoštevati ne samo težo in 

okoliščine storitve očitanega kaznivega dejanja, ampak tudi osebnost obtoženca, okolje in razmere, v 

katerih živi, in njegovo dotedanje življenje. 

 

V pričujočem primeru je redno sodišče v izpodbijanem sklepu sicer presojalo tudi pritožničine 

družinske razmere, vendar je upoštevalo le okoliščino, da je pritožnica zapustila otroke in odšla za dve 

leti v tujino, ne da bi poskrbela za otroke, ter da je bila zaradi tega zoper njo vložena ovadba zaradi 

kaznivega dejanja zanemarjanja otrok - ni pa upoštevalo tega, da je pritožnica dejansko skrbela za 

vse štiri otroke od leta 1993, ko se je vrnila iz tujine, in da je najmlajši otrok star šele dve leti, ko lahko 

ločenost od matere povzroči trajne posledice v njegovem duševnem in telesnem razvoju. Prav tako ni 

upoštevalo psihiatričnega izvida, v katerem se izrecno predlaga sodišču, naj omogoči pripornici stalne 

stike s 13-letno hčerko, ki je v hudi depresivni krizi. Senat v izpodbijanem sklepu ne utemeljuje, zakaj 

tega ni upošteval, ampak samo na splošno ugotavlja, da vse te okoliščine nimajo nobenega vpliva na 

priporni razlog ponovitvene nevarnosti. 

 

Celo v primeru, če bi bilo to res in sama ponovitvena nevarnost zaradi navedenih družinskih okoliščin 

ne bi bila nič zmanjšana (kar se mi zdi močno sporno), bi bilo nesprejemljivo stališče, da tovrstne 

okoliščine nimajo nobenega vpliva na dopustnost pripora iz razlogov sorazmernosti. Nasprotno, 

presoja sorazmernosti pomena varovanih dobrin nasproti teži posega se bistveno spremeni, če 

varovanju možnih oškodovancev pred morebitnimi nadaljnjimi goljufijami obdolženke stojita nasproti 

ne le pravica obdolženke do osebne svobode in do zdravja, ampak tudi temeljne pravice njenih otrok. 

Seveda je te pravice svojih otrok najprej ogrozila pritožnica sama, ne le z dveletno zapustitvijo, ampak 

tudi s kriminalno dejavnostjo, če ji bo dokazana, in z njenimi posledicami - toda vse to države ne 
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opravičuje, da bi otrokom (v tej starosti|) smela povzročati še dodatno škodo z nadaljnjim 

zadrževanjem njihove matere v priporu, in to zaradi slabo izkazane realne nevarnosti nadaljnjih goljufij 

(tudi če bi je trenutno zdravstveno stanje pripornice ne izključevalo). Ob tem pa je treba opozoriti še na 

stališče Ustavnega sodišča, citirano že v 9. točki obrazložitve, "da nevarnost ponavljanja 

premoženjskih deliktov praviloma ne bo odtehtala posega v osebno svobodo, če ne bo šlo za težje 

delikte z elementi nasilja ali drugačnega poseganja v najpomembnejše ustavno varovane dobrine 

drugih ljudi" (npr. za premoženjski delikt, ki nekoga spravi ob sredstva za preživljanje in podobno). 

 

V izpodbijanih sklepih presoja, ali v konkretnem primeru gre za take premoženjske delikte, ni bila 

opravljena, čeprav bi po stališču Ustavnega sodišča praviloma le realna nevarnost ponavljanja prav 

takih deliktov lahko odtehtala že zgolj poseg v osebno svobodo obdolženca, kaj šele pripor, ki resno 

ogroža celo njegovo zdravje ali pa celo zdravje, normalen razvoj in druge pravice obdolženčevih otrok. 

Ustavno sodišče bi zato po mojem mnenju moralo v svoji odločbi opozoriti tudi na te bistvene napake 

rednih sodišč pri presoji utemeljenosti pripora v izpodbijanih sklepih. 

 

 

Matevž Krivic 

 

 

 


