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V razpravi o sprejemanju odločitve sem se v tem primeru zavzemal za to, da Ustavno sodišče pripora 

ne bi razveljavilo, ampak da bi ga odpravilo. Hkrati z odpravo pripora bi bilo namreč po mojem mnenju 

enostavneje odrediti posebne dodatne ukrepe, kakor le z razveljavitvijo pripora. Z dodatnimi ukrepi 

mislim nadomestila za pripor, na katera izrecno opozarja resolucija R(80) 11. odbora Ministrov 

Evropskega sveta o priporu iz 1980. leta. III. poglavje te resolucije z naslovom: "Načela za uporabo 

nadomestil za pripor" primeroma navaja v 15. točki naslednje možnosti za uporabo nadomestil za 

pripor: 

 

- obljuba osumljenca, da se bo odzival na pozive sodišča in da ne bo oviralkazenskega postopka; 

 

- obljuba osumljenca, da ne bo zapustil kraja prebivališča, ki ga določi sodišče; 

 

- prepoved da bi osumljenec zapustil določen kraj brez dovoljenja sodišča; 

 

- obveznost osumljenca, da se bo v določenih rokih javljal pri določenem organu (sodišče, policija); 

 

- odvzem potnega lista ali drugih osebnih dokumentov; - plačilo varščine ali drugega pologa 

(vrednostni papirji, zlatnina), glede na oceno osebnosti in materialne zmožnosti osumljenca; 

 

- sprejem obljube, ki jo da za osumljenca druga oseba; - nadzor in pomoč organa, ki ga določi sodišče. 

 

Dodatne ukrepe Ustavno sodišče lahko odredi na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS, ki se v 

zvezi z 49. členom ZUstS smiselno uporablja tudi za odločanje o ustavni pritožbi. 

 

Zato sem predlagal, naj se v izrek vključi še dodatna točka, ki bi poleg odprave pripora v prvi točki 

izreka v tem primeru odredila namesto pripora nadomestilo in sicer prepoved, da bi osumljenka 

zapustila svoje stanovanje brez dovoljenja sodišča (tako dovoljenje bi bilo treba dati vnaprej za obisk 

zdravnika oz. zdravstvenih zavodov) in obveznost osumljenke, da se vsakodnevno javlja pri policiji. 

Zaradi morebitnih socialnih in zdravstvenih implikacij bi prišlo v poštev tudi to, da bi se odredil nadzor 

in pomoč pristojne socialne službe za čas, v katerem bi bila na podlagi medicinskih implikacij takšen 

nadzor oz. pomoč potrebna. 

 

V razpravi sem tudi predlagal naj Ustavno sodišče v obrazložitev vključi poziv zakonodajalcu, naj 

dopolni zakon o kazenskem postopku tako, da bodo sodišča imela možnosti določiti nadomestila za 

pripor. Ker ta predlog ni bil sprejet, izkoriščam priložnost sedaj in na tem mestu pozivam 

zakonodajalca, naj čim prej dopolni zakon o kazenskem postopku tako, da bo upošteval prej 

navedeno resolucijo iz 1980. leta. Pripominjam, da so prvo resolucijo o priporu države Evropske 

skupnosti sprejele že 1965. leta. Nato so 1973. leta sprejele Minimalna pravila za obravnavanje 

pripornikov, nato 1980. leta pa novo resolucijo o priporu. Številne evropske države so sledile 

priporočilom in poleg pripora uporabljajo celo paleto milejših preventivnih ukrepov. V Sloveniji takih 

ukrepov ( z izjemo varščine) ne poznamo, ker jih veljavna zakonska ureditev ne pozna. Zato pozivam 

zakonodajalca, naj sledi razvoju sodobne kriminalne politike in kazenskega postopka in z novelo 

veljavnega zakona o kazenskem postopku predvidi kar se da široko uporabo nadomestil za pripor, 

določitev katerih naj bi bila v pristojnosti sodišča. 
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