
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: Up-175/95 

Datum: 16.2.1996 

 

 

 

O D L O Č B A 

 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi N.L. iz L., sedaj v priporu, ki jo zastopajo 

dr. P.Č., R.Č. in A.Č., odvetniki v G., na seji dne 16. februarja 1996 

 

o d l o č i l o: 

 

1. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1185/95 z dne 22.12.1995, sklep Okrožnega sodišča v 

Ljubljani št. Ks 1217/95 z dne 19.12.1995 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 252/95 z dne 

3.11.1995 se razveljavijo. 

 

2. Zadeva se vrne v ponovno odločanje Okrožnemu sodišču v Ljubljani, ki mora odločiti v 24 urah. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pritožnica je dne 21.11.1995 vložila ustavno pritožbo zoper sklep, s katerim je senat Okrožnega 

sodišča na glavni obravnavi dne 3.11. 1995 zavrnil predlog njenih zagovornikov za odpravo pripora. V 

ustavni pritožbi uveljavlja kršitve 18., 19., 20., 22., 23., 27., in tretjega odstavka 53. člena Ustave. ter 

tretjega odstavka 5. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Navaja, da je v priporu, ki traja 

že 10 mesecev, hudo zbolela, o čemer obstaja vsa dokumentacija v spisu. Nadaljnje bistvene 

navedbe so: 

 

- V priporu ji ni omogočeno vsakodnevno zdravljenje pri psihiatru, prav tako pa ni možna 

hospitalizacija, ker v Centru za mentalno zdravje, kakor tudi v Kliničnem centru ni možnosti 

zavarovanja. 

 

- Sodišče se je v izpodbijanem sklepu oprlo na mnenje izvedenca dr. L., ki pa je podal zgolj rutinsko 

izvedeniško mnenje. - Navedbe in utemeljevanje senata glede pritožničinih štirih otrok so pavšalni, 

nelogični, neživljenjski in cinični ter v nasprotju z zdravniškimi in psihološkimi mnenji, ki so v 

kazenskem spisu. 

 

- Otroci jo vidijo le vsak teden po 15 minut v prisotnosti paznika, ali pa jo čakajo pred sodno dvorano. 

Zaradi njenega pripora so mlajši trije otroci, stari 4 in 2 leti popolnoma uničeni, 13 - letna hči pa je 

poskušala samomor. 

 

Pritožnica meni, da varstvo potencialnih oškodovancev ne more biti priporni razlog, saj 20. člen 

Ustave dopušča pripor le, da se zavaruje varnost ljudi, ne pa tudi njihovo premoženje. 

 

Poudarja tudi, da v izpodbijanem sklepu niso upoštevana stališča Ustavnega sodišča v zadevah Up 

57/95, Up-74/95, Up-75/95 in 123/95, ki zavezujejo sodišča, da morajo ugotoviti konkretne okoliščine, 

iz katerih je možno potegniti na življenjskih izkušnjah utemeljen sklep, da obstaja realna nevarnost, da 

bo prav prizadeti posameznik ponovil določeno kaznivo dejanje. 

 

2. Dne 15.1.1996 so zagovorniki pritožnice poslaIi listino "obvestilo zdravniku" z dne 5.1.1996 in 

psihiatrični izvid nevropsihiatra dr. Ž. z dne 4.1.1996, iz katerih je razvidno, da ima pritožnica napade z 

izgubo zavesti, s slinjenjem in krči. Psihiater predlaga nevrološko obravnavo, povečano pozornost 
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zaradi suicidalnosti ter "nujno angažiranje v smislu odprave pripora, saj pacientka v stanju, v 

kakršnem je, najbrž ni v stanju ponavljati kazniva dejanja". Meni, da ji pripor očitno poslabšuje fizično 

in psihično stanje ter povzroča veliko škodo tudi njenim otrokom. 

 

3. Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je z izpodbijanim sklepom na glavni obravnavi dne 3.11.1995 

zavrnil predlog zagovornikov obtožene N.L. za odpravo pripora. V izpodbijanem sklepu senat 

ugotavlja, da pri pritožnici še vedno obstaja priporni razlog ponovitvene nevarnosti iz istih razlogov, 

glede katerih je bil pripor odrejen in nazadnje podaljšan s sklepom št. Ks 1044/95 z dne 19.10.1995. 

Senat poudarja, da je obdolženka utemeljeno sumljiva, da je bila storila večje število kaznivih dejanj 

goljufije, s katerimi naj bi si bila pridobila sorazmerno visoko premoženjsko korist, ter da zoper njo teče 

še preiskava zaradi večjega števila kaznivih dejanj goljufije in kaznivega dejanja izdaje nekritega čeka. 

Sodišče v izpodbijanem sklepu meni, da še vedno obstaja realna nevarnost, da bo na prostosti lahko 

ponovila istovrstna kazniva dejanja in se pri tem sklicuje na izvedeniško mnenje psihiatra dr. J.L., da 

pritožničine duševne težave, stresno reagiranje, ne zmanjšujejo možnosti, da ne bi mogla storiti 

kaznivih dejanj, katerih je obtožena. Sodišče tudi ni upoštevalo navedbe v predlogu za odpravo 

pripora, da je pritožnica popolnoma psihofizično uničena. Pri tem se sklicuje na navedeno psihiatrično 

izvedensko mnenje, da pripor sicer deluje na pritožnico obremenjujoče in neugodno, vendar ne bolj 

kot na mnoge druge osebe, ki so v priporu, ter da znaki stresnega reagiranja niso samo posledica 

pripora, ampak tudi splošnih življenjskih okoliščin, v katerih se je znašla zaradi prekinitve zveze s 

svojim izvenzakonskim partnerjem. Sodišče v izpodbijanem sklepu podrobno navaja, kje se sedaj 

nahajajo otroci in kdo skrbi zanje. Glede skrbi za otroke pred odreditvijo pripora pa sodišče na podlagi 

poročila Centra za socialno delo Ljubljana Moste - Polje ugotavlja, da pritožnica svojim otrokom v 

času, ko je bila v tujini, ni nudila vzgoje in je zaradi tega tudi v kazenskem postopku zaradi 

zanemarjanja roditeljskih dolžnosti. Pri tem sodišče poudarja, da je pritožnica osumljena kaznivih 

dejanj goljufije, ki naj bi jih bila storila še po rojstvu četrtega otroka, in meni, da dejstvo, da ima 

pritožnica štiri otroke, in njihovo zdravstveno stanje ne morejo vplivati na priporni razlog ponovitvene 

nevarnosti. Senat nadalje meni, da je podana sorazmernost med težo kaznivih dejaj in višino 

povzročene škode in trajanjem pripora ter da je "pripor tudi neizogibno potreben zaradi zaščite pravice 

potencialnih oškodovancev glede na to, da je obdolženka osumljena večih hudih kaznivih dejanj zoper 

premoženje in z njimi posegala v pravice drugih oseb". 

 

4. Ustavna pritožba je bila poslana Okrožnemu sodišču v Ljubljani, ki je poslalo na vpogled kazenski 

spis in v svojem dopisu z dne 13.2.1996 odgovorilo na nekatere navedbe v ustavni pritožbi. Bistvene 

navedbe v odgovoru so: 

 

- Postopek bi se lahko že končal, če ne bi bilo predlogov zagovornika za preložitev glavnih obravnav 

dne 20.9.1995, 13.12.1995 in 1.2.1995, glede na zdrvastveno stanje obtoženke pa je morala biti 

preložena tudi glavna obravnava dne 13.2.1996. 

 

Izvedenec psihiater bo ocenil, ali se je obtoženka sposobna udeležiti glavne obravnave dne 26.2.1996 

in bo odgovoril na druga strokovna vprašanje. 

 

- Opozarjajo na socialni poročili Centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje in na izvedensko 

mnenje psihiatra dr. J.L. (v spisu). 

 

- Dejanji po obtožbi v spisu I K 252/95 naj bi obtoženka storila v času, ko je zoper njo bila v teku 

preiskava za več kaznivih dejanj goljufije. 

 

5. Dne 15.2.1996 so zagovorniki pritožnice z dopisom (prošnja za pospešitev zadeve) med drugim 

sporočili Ustavnemu sodišču, da je bila po dvakratnem epileptičnem napadu, do katerega je prišlo na 

glavni obravnavi dne 13.2.1996, pritožnica po nalogu sodnice odpeljana v psihiatrično bolnico, kjer da 

zanjo nihče nič ne sprašuje, pritožnica pa da v to bolnico ne spada in da oni ne vedo, kaj bi z njo, 

medtem ko se po mnenju zagovornikov njeni stanje rapidno slabša, zaradi česar iz razlogov 

humanosti prosijo za pospešitev zadeve. 

 

B. 
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6. Ustavno sodišče je na seji senata s sklepom z dne 29.1.1996 sprejelo ustavno pritožbo N.L. v 

obravnavo. 

 

7. Ustavno sodišče je vpogledalo spis Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 252/95. 

 

8. Pritožnica je vložila ustavno pritožbo zoper sklep, s katerim je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani 

na glavni obravnavi dne 3.11.1995 zavrnil predlog njenega zagovornika za odpravo pripora. Pritožnica 

se je v času vložitve ustavne pritožbe nahajala v priporu na podlagi sklepa o podaljšanju pripora opr. 

št. Ks 1044 z dne 19.10.1995. Pritožnica se še nahaja v priporu in sicer je bil zoper njo pripor 

podaljšan s sklepom št. Ks 1217/95 z dne 19.12.1995 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. 

Kp 1185/95 z dne 22.12.1995. Na glavni obravnavi dne 13.2.1996 je senat zavrnil predlog 

zagovornika za odpravo pripora, stranke pa so se odpovedale pismenemu odpravku sklepa o priporu. 

 

9. Ustava v prvem odstavku 20. člena določa, da se sme oseba, za katero obstaja utemeljen sum, da 

je storila kaznivo dejanje, pripreti samo na podlagi odločbe sodišča, kadar je to neogibno potrebno za 

potek kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Po določbi drugega odstavka 20. člena pa sme pripor 

trajati samo toliko časa, dokler so za to dani zakonski razlogi. Zakon o kazenskem postopku (Uradni 

list RS, št. 63/94 in 70/94, v nadaljevanju: ZKP) v tretjem odstavku določa, da se mora pripor odpraviti 

v kateremkoli času med postopkom, brž ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil pripor odrejen. Na 

podlagi navedenih določb morajo sodišča med kazenskim postopkom ves čas po uradni dolžnosti 

preverjati, ali so še podani zakonski razlogi za pripor in morajo pripor odpraviti, če ugotovijo, da ni več 

razlogov zanj. V ta namen ZKP vsebuje določbe (205. in 207. člen), ki postavljajo sodišču roke, v 

katerih morajo tudi brez predloga strank preizkusiti, ali še obstojijo priporni razlogi. Obdolženec sme 

biti pridržan v priporu le na podlagi sklepa o podaljšanju pripora. Prav tako pa sme sam obdolženec 

kadarkoli med postopkom podati predlog, da se pripor zoper njega odpravi in da sodišče preizkusi, ali 

je priporni razlog še podan. 

 

10. Ustavno sodišče je v odločbah št. Up-57/95, Up-74/95 in Up- 75/95, s katerimi je odločalo o 

ustavnih pritožbah v zvezi s pripori, sprejelo stališče, da mora sodišče pri vsakem odločanju o priporu 

skrbno presoditi morebitne nove okoliščine, ki se pojavijo med postopkom na strani pritožnika, 

vključno z njegovim zdravstvenim stanjem. Ustavno sodišče je v navedenih odločbah sprejelo tudi 

načelno stališče, da iz vsebine pojma "neogibno potrebno za varnost ljudi" iz 20. člena Ustave ni 

mogoče vnaprej izključiti premoženjskih deliktov, češ da z njimi varnost ljudi sploh ne more biti 

ogrožena. Poudarilo pa je, 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. Nadalje je sprejelo stališče, da mora iz vseh 

konkretnih okoliščin, ki opravičujejo bojazen, da bo prizadeti ponovil kaznivo dejanje, izhajati realna 

nevarnost, ki mora biti tako velika, da ob uporabi načela sorazmernosti opravičuje pripor. Po odločbi 

Ustavnega sodišča št. Up 123/95 z dne 6.10.1995 mora sodišče pri presoji, ali obstoja realna 

nevarnost ponovitve kaznivega dejanja, upoštevati ne samo težo in okoliščine storitve očitanega 

kaznivega dejanja, ampak tudi osebnost obdolženca, okolje in razmere, v katerih živi, in njegovo 

dotedanje življenje. 

 

11. Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa je razvidno, da je sodišče pri odločanju o predlogu za 

odpravo pripora upoštevalo predvsem veliko število kaznivih dejanj, za katera je pritožnica obtožena, 

ter njihovo težo in da zoper njo tečeta še dva kazenska postopka zaradi kaznivih dejanj goljufije in 

izdaje nekritega čeka. Sodišče je presojalo tudi pritožničino zdravstveno stanje in njene družinske 

razmere. Pri presoji pritožničinega zdravstvenega stanja je oprlo svojo utemeljitev na psihiatrično 

mnenje izvedenca psihiatra dr. J.L. in ocenilo, da še vedno obstaja realna nevarnost ponavljanja 

kaznivih dejanj. Sodišče je tudi presojalo dejstvo, da je pritožnica mati štirih mladoletnih otrok, vendar 

je na podlagi poročila Centra za socialno delo Ljubljana Moste - Polje sklepalo, da obdolženkini štirje 

otroci in njihovo zdravstveno stanje ne morejo vplivati na priporni razlog ponovitvene nevarnosti. Iz 

obrazložitve sklepa tudi izhaja, da je senat opravil tudi presojo sorazmernosti, s tem ko je sklenil, da je 

pripor zoper pritožnico neizogibno potreben zaradi varstva "pravice potencialnih oškodovancev". 

 

12. Iz sklepa opr. št. Ks 1044 z dne 19.10.1995, na podlagi katerega se je pritožnica nahajala v 

priporu v času izdaje izpodbijanega sklepa in na katerega se tudi sklicuje senat v izpodbijanem sklepu, 

je razvidno, da je sodišče pri preizkusu pripornih razlogov in ob upoštevanju posebnih okoliščin 
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opravilo presojo sorazmernosti in ocenilo, da je zaradi varovanja integritete ljudi in njihovega 

premoženja, ki jim zagotavlja eksistenčno varnost, potrebno podaljšanje pripora in da na takšen 

zaključek ne morejo vplivati ugotovljene družinske razmere. 

 

13. Ustavno sodišče je na podlagi podatkov spisa in izpodbijanega sklepa ugotovilo, da senat pri 

odločanju o pritožničinem predlogu za odpravo pripora ni upošteval pomembne okoliščine, da se je 

pritožničino zdravstveno stanje med trajanjem pripora bistveno poslabšalo. Senat se je pri presoji te 

okoliščine oprl izključno na izvedeniško mnenje psihiatra dr. J.L., ki meni, da pritožničino takratno 

duševno stanje ne odpravlja, ne zmanjšuje in ne povečuje verjetnosti ponovitve kaznivih dejanj in da 

pripor na pritožnico deluje obremenjujoče in neugodno, vendar ne bolj kot na mnoge druge osebe v 

priporu. 

 

Senat ni upošteval psihiatričnega izvida nevropsihiatra dr. D.Ž. z dne 23.10.1995 in tudi v 

izpodbijanem sklepu ni navedel razlogov, zakaj ne sprejema njegovega izvida. Iz navedenega 

psihiatričnega izvida je razvidno, da gre pri pritožnici za hudo depresivno reakcijo z resno suicidalno 

ogroženostjo ter krvavitve iz želodčne sluznice; hkrati pa sodišču tudi predlaga, da se pritožnici 

omogoči stalne stike s hčerko, ki je tudi sama v hudi depresivni krizi. Da je pritožničino zdravstveno 

stanje izredno slabo, je prav tako razvidno iz izvedeniškega mnenja kot celote. Tudi v tem izvidu je 

ugotovljeno, da ima pritožnica znake kroničnega stresnega reagiranja in da je verjetnost 

samodestruktivnega ravnanja precejšnja. Senat je pri presoji, ali je na podlagi vseh ugotovljenih 

okoliščin podan priporni razlog ponovitvene nevarnosti, oziroma ali obstaja realna nevarnost, da bi 

pritožnica na prostosti ponavljala kazniva dejanja goljufije, v celoti in nekritično sledil izvedenskemu 

mnenju in to v tistem delu, ko bi moral sam na podlagi vseh podatkov in dokazil v spisu pretehtati, ali 

pri pritožnici glede na njeno spremenjeno zdravstveno stanje še obstaja takšna stopnja nevarnosti, da 

še opravičuje pripor. 

 

14. Ustavno sodišče na podlagi vsega navedenega ocenjuje, da pri pritožnici glede na njeno 

zdravstveno stanje vsaj v času, dokler tako stanje traja, ni podana realna nevarnost, da bi pritožnica 

na prostosti ponavljala kazniva dejanja. Tako oceno potrjuje tudi psihiatrični izvid z dne 4.1.1996, ki ga 

je zagovornik pritožnice poslal Ustavnemu sodišču v dopolnitev vložene ustavne pritožbe in iz 

katerega je razvidno, da se pritožničino stanje slabša, da je bila zaradi nejasnih izgub zavesti s krči in 

zaradi glavobolov predlagana nevrološka obravnava pritožnice ter da v stanju,v kakršnem je, najbrž ni 

sposobna ponavljati kaznivih dejanj. Tudi drugi podatki v spisu kažejo, da se je pritožničino 

zdravstveno stanje očitno poslabšalo. Iz spisa je razvidno, da je pri pritožnici dne 5.11.1995 prišlo do 

ponovne krvavitve iz želodčne sluznice, da je dne 20.11.1995 imela žolčni napad in je bila v Bolnici dr. 

Petra Držaja operirana zaradi akutnega vnetja žolčnika. Tudi iz zapisnika glavne obravnave z dne 

13.2.1996 izhaja, da pritožnica v takšnem zdravstvenem stanju ne fizično ne psihično ni zmožna, da bi 

na prostosti ponavljala kazniva dejanja, zaradi kakršnih teče zoper njo kazenski postopek. 

 

15. Ustavno sodišče zato sodi, da v sklepih, navedenih v izreku te odločbe, gornji elementi za presojo 

niso bili v zadostni meri upoštevani. Zato je navedene sklepe razveljavilo in vrnilo zadevo pristojnemu 

sodišču, ki bo ob ponovnem odločanju moralo upoštevati razloge iz te odločbe. Na podlagi pooblastila 

iz drugega odstavka 40. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94, v nadaljevanju: 

ZUstS) je Ustavno sodišče za novo odločanje o priporu pritožnice določilo rok 24 ur. 

 

C. 

 

16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: 

predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj. dr. 

Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je 

sprejelo soglasno. Pritrdilna ločena mnenja so dali oziroma napovedali sodniki Krivic, Šinkovec, Šturm 

in Zupančič. 

 

 

 

Predsednik 

dr. Tone Jerovšek 


