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Odklonilno ločeno mnenje sodnika Testena, ki se mu pridružuje sodnik Snoj 

 

 

Glasoval sem proti razveljavitvi sklepov Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani in 

proti odpravi pripora zoper ustavna pritožnika. 

 

1. Ustavno sodišče je v svojih dosedanjih odločitvah o ustavnih pritožbah zoper sodne sklepe o 

odreditvi oziroma o podaljšanju pripora zaradi ponovitvene nevarnosti (n.pr. sklepi Up-75-95, Up-57-

95, Up-74-95 in Up-99-95, vsi z dne 7.7.1995) določilo, kako morajo sodišča pri odrejanju oziroma 

podaljševanju pripora zaradi ponovitvene nevarnosti uporabljati določbe Ustave in Zakona o 

kazenskem postopku. V vseh navedenih zadevah je Ustavno sodišče ugotovilo, da so obrazložitve 

izpodbijanih sodnih sklepov pomanjkljive, ker v njih ni ustrezno utemeljeno, ali so podani vsi ustavni in 

zakonski pogoji za odreditev in trajanje pripora. Na ta način je bila priprtim obdolžencem kršena 

pravica do pravnega sredstva po 25. členu Ustave. Zaradi te kršitve je Ustavno sodišče v vseh 

navedenih zadevah izpodbijane sodne sklepe razveljavilo, ne da bi presojalo tudi utemeljenost 

pripora. Iz obrazložitev v navedenih zadevah je razvidno, da se je Ustavno sodišče za tak način 

presojanja, ali je bila z izpodbijanimi določbami kršena pravica pritožnikov do osebne svobode, 

odločilo ob upoštevanju dejstva, da s pomanjkljivo zakonsko ureditvijo sodiščem dotlej niso bili dani 

dovolj jasni kriteriji, po katerih so dolžna presojati utemeljenost pripora in so ti kriteriji jasneje 

postavljeni šele z navedenimi odločbami Ustavnega sodišča. 

 

S takšnimi odločitvami Ustavnega sodišča in z razlogi zanje sem v celoti soglašal. 

 

2. S to odločbo (Up-123-95) pa je Ustavno sodišče v priporni zadevi prvič razveljavilo izpodbijane 

sodne akte in samo odločilo o sporni človekovi pravici do osebne svobode. Z izpodbijanimi sklepi naj 

bi bile po mnenju večine sodnikov ustavnima pritožnikoma kršene pravice iz 25. člena, iz 19. člena in 

iz 23. člena Ustave ter tudi pravica iz tretjega odstavka 5. člena EKČP. Pri tem je Ustavno sodišče 

svojo odločitev utemeljilo s tem, da "razlogi, ki jih je navedlo sodišče v izpodbijanih sklepih ...... take 

realne nevarnosti ponovitve kaznivih dejanj ne utemeljujejo." In: "Pripor iz razloga ponovitvene 

nevarnosti je mogoče odrediti šele, ko tudi osebnost obdolženca, okolje in razmere, v katerih živi, in 

njegovo dosedanje življenje omogočajo zanesljiv konkretiziran sklep o obstoju realne nevarnosti 

ponovitve določenega specifičnega kaznivega dejanja pred izrekom sodbe.". 

 

3. Ocenjujem, da v navedenih razlogih Ustavno sodišče ni povedalo, katerih standardov, ki jih je samo 

postavilo v predhodnih odločbah, Okrožno in Višje sodišče v izpodbijanih pripornih sklepih nista 

izpolnili. Zato ne morem soglašati z ugotovitvijo, da izpodbijani sklepi kršijo pravico iz 25. člena 

Ustave, ker bi v odločitvah ne bili določno navedeni razlogi, s katerimi sodišča utemeljujejo svoje 

odločitve. Zlasti Okrožno sodišče je v sklepu Ks 953/95 z dne 25.9.1995 dovolj prepričljivo utemeljilo 

obstoj ustavno in zakonsko določenih pogojev za podaljšanje pripora v navedeni zadevi.[1] Izpodbijani 

priporni sklepi torej po moji oceni ne kršijo več določbe 25. člena Ustave. 

 

4. Ugotovitev večine, da je bila pritožnikoma kršena pravica iz 19. člena Ustave, po mojem 

razumevanju obrazložitve izhaja delno neposredno iz ugotovitve, da je bil kršen 25. člen Ustave, delno 

pa tudi iz meritorne presoje glede (ne)obstoja ponovitvene nevarnosti, ki jo je na podlagi podatkov, ki 

so bili v spisu, opravilo samo Ustavno sodišče. 

 

5. Takšnemu meritornemu presojanju (ne)obstoja pripornega razloga - za katerega je Ustavno sodišče 

sicer pristojno po določbi 60. člena Zakona o Ustavnem sodišču - sem nasprotoval. 
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Pri tem je treba upoštevati, da gre pri pripornem razlogu ponovitvene nevarnosti za predvidevanje 

bodočega osumljenčevega ravnanja, torej ne za neka dejstva, ki bi jih bilo mogoče dokazovati, ampak 

le za okoliščine, ki jih je mogoče predvideti in verjetnost, da bodo nastopile, bolj ali manj prepričljivo 

utemeljiti oziroma argumentirati. Zato bo v kazenskih spisih praviloma že ob odreditvi pripora dovolj 

podatkov, na podlagi katerih bo mogoče odločiti o pravici do osebne svobode. Teh podatkov je bilo 

dovolj že tudi v vseh prej navedenih pripornih zadevah, ki jih je Ustavno sodišče obravnavalo na 

podlagi ustavnih pritožb. Pa vendar ustavno sodišče v teh zadevah (po mojem stališču pravilno) ni 

odločilo o sami ustavni pravici oziroma svoboščini, ampak je le naložilo sodiščem, naj obstoj pogojev 

za pripor argumentirajo. 

 

6. Nisem soglašal s tem, da je, potem ko je kazensko sodišče, ob upoštevanju vseh postopkovnih 

zahtev, v zadostni meri obrazložilo obstoj podlag za odreditev pripora, Ustavno sodišče na podlagi 

podatkov v spisu glede obstoja nevarnosti meritorno drugače odločilo. Na ta način se po nepotrebnem 

zmanjšuje samozavest sodišč,[2] Ustavno sodišče pa je ustvarilo precedens, na podlagi katerega bo 

nadziralo pravilnost (in ne le ustavnost in zakonitost) presoje rednih sodišč o tem, ali obstaja 

nevarnost, da bo posamezen osumljenec ponavljal kazniva dejanja, ali obstaja nevarnost, da bo 

pobegnil, vplival na priče ipd. To pa je osnovna naloga rednih sodišč, v katero bi moralo Ustavno 

sodišče posegati zelo zadržano, toliko bolj, ker je obstoj pripornih razlogov, kot že rečeno, predvsem 

stvar argumentacije, manj pa predmet dokazovanja. Pri tem namreč ni bistveno, kaj bo pokazalo 

nadaljnje ravnanje obdolžencev: ali bodo ponovili kaznivo dejanje oziroma ali bodo storili novo kaznivo 

dejanje oziroma ali bodo onemogočali sojenje ali ne. Vprašanje tu namreč ne more biti, katero sodišče 

je pravilno predvidelo bodoče ravnanje osumljencev (kar se sploh lahko "dokaže" samo, če obdolženci 

niso v priporu), ampak le, ali je sodišče, ki je v mejah svoje pristojnosti odredilo pripor, pri tem 

spoštovalo vse procesne garancije in utemeljilo obstoj pogojev, ki jih Ustava in zakon določata za 

pripor. 

 

7. Ravno tako sem nasprotoval razveljavitvi izpodbijanih sklepov in odpravi pripora iz razloga po 23. 

členu Ustave in 5. členu EKČP. Pri tem ugotavljam, da Ustavno sodišče v zadevi Up-75-95, kjer je bil 

obdolženec zaradi premoženjskih deliktov v priporu že več kot eno leto, ni odločilo o zatrjevanih 

kršitvah pravice do hitrega sojenja, takšen svoj sklep pa utemeljilo s tem, da " Ker ..... je treba sklepa 

razveljaviti že iz prej navedenih vzrokov ..." (kršitev 25. člena Ustave) " ... je sprejelo odločitev o tej 

ustavni pritožbi brez razrešitve tega vprašanja.". Pri tem pa je bil v navedeni zadevi pritrdilni odgovor 

glede kršitve 25. člena Ustave le podlaga za razveljavitev sklepa o priporu, morebitna ugotovitev 

kršitve 23. člena Ustave in 5. člena EKČP pa bi bila podlaga za odpravo pripora. V zadevi ustavnih 

pritožnikov Zidanskega in Vivoda pa je Ustavno sodišče že na podlagi ugotovljene kršitve 19. in 25. 

člena Ustave (lahko) odpravilo pripor in bi se večini do tega vprašanja sploh še ne bilo treba 

opredeljevati. Ocenjujem namreč, da je bilo vprašanje, ali je v tem postopku sojenje opravljeno brez 

nepotrebnega odlašanja oziroma v razumnem roku, preslabo proučeno tako v pravnem kot v 

dejanskem pogledu. 

 

Preliminarno pa stojim na stališču, da sojenje v navedenem kazenskem postopku (še) ni nerazumno 

dolgo. Številni podatki v kazenskem spisu kažejo na to, da objektivni razlogi, pa tudi ravnanje samih 

obdolžencev vplivajo na to, da sojenje še traja. 

 

Tako je npr. kazensko sodišče šele 27.7.1995 prejelo zapisnik o glavni obravnavi, prvostopno in 

drugostopno sodbo zoper domnevnega sostorilca Kereca, obramba je šele na obravnavi dne 7.7.1995 

predlagala zaslišanje še dveh prič ipd. Ob upoštevanju visokih dokaznih standardov, ki jih je s svojimi 

odločitvami utrdilo tudi Ustavno sodišče, je v takšnem primeru nemogoče govoriti o nerazumno 

dolgem sojenju. 

 

 

 

S o d n i k a 

 

Franc Testen 

 

Janez Snoj 
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Opombe: 

[1] Drugo vprašanje pa je, ali argumentacija prepriča večino sodnikov Ustavnega sodišča in kaj, če ne. 

[2]Tako velika pripravljenost sodišča, da meritorno poseže v odločitev o odvzemu prostosti, bi bila 

seveda utemeljena, če bi šlo za ukrep policije ali kakšnega drugega organa izvršilne veje oblasti. 

 


