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1. Meritorno odločanje o ustavni pritožbi A. A. ne bo moglo mimo zanimivega in zahtevnega vprašanja 

o razmerju med pomembnejšimi procesnimi kršitvami v kazenskem postopku (pritožnik je bil v 

pritožbenem postopku brez zagovornika[1] v zadevi, za katero je predpisana obvezna obramba) in 

odločitvijo o krivdi oz. najmanj o višini kazni, izrečeni v nekorektno izvedenem kazenskem postopku. V 

njem bo treba odločiti, ali stališče Vrhovnega sodišča, po katerem "ni mogoče zaključiti, da so 

uveljavljane kršitve vplivale na zakonitost izpodbijane pravnomočne sodbe" (Sodba št. IIps 367/2002 z 

dne 11.9.2003), lahko prestane presojo z vidika spoštovanja ustavnih pravic in svoboščin. O tako 

pomembni odločitvi bi moralo po mojem mnenju Ustavno sodišče odločati, ne da bi stalno z enim 

očesom opazovalo, koliko je v peščeni uri, ki kaže iztekanje zaporne kazni pritožniku, še ostalo peska. 

To je eden od razlogov, zaradi katerih bi moralo Ustavno sodišče slediti pritožnikovemu predlogu, da 

se zadrži izvrševanje izpodbijanih sodb (enostavneje rečeno, spustiti bi ga moralo na prostost, dokler 

se ne ugotovi, do kakšne mere je nedvoumno ugotovljena procesna kršitev[2] vplivala na odločitev o 

krivdi in višini izrečene kazni) in zaradi katerih nisem mogel glasovati za zavrnitev tega predloga. Zato 

tudi prednostna obravnava, za katero sem glasoval, ni enako dobra rešitev, kot bi bil sprejem 

začasnega zadržanja. 

 

2. Ustavno sodišče lahko na podlagi 58. člena Zakona o ustavnem sodišču zadrži izvrševanje 

posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo spodbija, če bi z izvršitvijo akta lahko nastale težko 

popravljive posledice. Seveda je res, kar v Sklepu Up-729/03-9 poudarja Ustavno sodišče, da je 

pritožnik v drugačnem položaju, kadar na podlagi pravnomočne obsodilne sodbe prestaja kazen, kot 

bi bil, če bi bil v priporu. Po drugi strani pa velja upoštevati, da gre v konkretnem primeru za hudo in 

nesporno ugotovljeno procesno kršitev, zaradi katere obstoji precejšnja verjetnost, da bo Ustavno 

sodišče izpodbijano pravnomočno sodbo razveljavilo, in s tem odprlo pot za ponovno preverjanje 

izreka krivde in višine izrečene kazni. Če bo prišlo do razveljavitve sodbe in spremembe višine kazni, 

je bolje, da bi takšno odločitev pritožnik pričakal na svobodi s še ne do konca prestano kaznijo. 

Seveda je mogoč tudi nasproten končni rezultat v primeru, da Ustavno sodišče sodbe ne bo 

razveljavilo, zaradi česa ne bi prišlo do novega sojenja, ali (kar si je teže zamisliti) ponovno sojenje ne 

bi vodilo do nižje izrečene kazni. V teh primerih bi moral pritožnik nazaj v zapor, da bi prestal preostali 

del kazni. To zanj gotovo ne bi bilo prijetno, vendar se je za takšno tveganje odločil sam, ko je 

predlagal začasno zadržanje izpodbijanih sodb. 

 

3. Argumentacija iz prejšnje točke po moji sodbi pokaže, da se tehtanje za ali proti začasnemu 

zadržanju zelo prepričljivo nagne v korist prve možnosti. Pritožnik upravičeno poudarja, da vsak 

trenutek prestajanja kazni na podlagi odločbe, ki jo šteje za protiustavno in nezakonito, povzroča 

nepopravljive posledice. S tem se je po mojem mnenju treba strinjati. Ni je odškodnine, ki bi lahko v 

celoti popravila psihofizično škodo, do katere vodi prestajanje kazni, za katero se naknadno pokaže, 

da ni bila upravičena. Če se bo ustavna pritožba iztekla v korist pritožnika, bo sicer mogoče z 

odškodnino lajšati nastale posledice, ne pa jih tudi v celoti popraviti. 

 

In kakšna je teža razlogov na drugi strani tehtnice? Majhna: pravnomočna sodba ne izgubi bistveno 

na teži in pomenu v primeru, če je del njene izvršitve časovno odložen. 

 

4. Ne morem se strinjati s stališčem Ustavnega sodišča, da bi lahko prišlo do zadržanja izvrševanja 

pravnomočne obsodilne sodbe že v fazi sprejemanja ustavne pritožbe le, "če bi bil poseg v osebno 

svobodo očitno arbitraren ali samovoljen ali pa če bi glede na posebne okoliščine primera grozile 
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kakšne druge težko popravljive škodljive posledice (npr. ogrožanje zdravja ali življenja prizadete 

osebe)". Temu stališču ne nasprotujem samo zaradi tega, ker drugače ocenjujem konkreten primer kot 

večina, ki je izglasovala Sklep. Nasprotujem mu tudi zato, ker gre za takšno restriktivno razlago 

pristojnosti Ustavnega sodišča, ki v Zakonu o ustavnem sodišču nima podlage in je po mojem mnenju 

v izrazitem nasprotju z njim. V naravi ustavno sodnega odločanja je, da ob obravnavi konkretnega 

primera skuša opredeliti standarde, merila in kriterije, ki bodo uporabljivi v drugih podobnih primerih. 

To pomeni, da je tudi takrat, ko je odločitev negativna, smiselno opredeliti pogoje in kriterije, na 

podlagi katerih bo kdaj pozneje lahko tudi drugačna. To še posebej velja v primeru splošnih zakonskih 

določb, kot je določba Zakona o ustavnem sodišču, ki govori o "težko popravljivih posledicah". Ta 

pojem bo moralo Ustavno sodišče postopno napolniti s konkretno vsebino, ki pa po mojem prepričanju 

nikakor ne bi smela biti tako zožujoča, da bi bila uporabljena samo v tistih najbolj skrajnih primerih 

nepopravljivih[3] posledic, v katerih bi moralo nanje Ustavno sodišče paziti po uradni dolžnosti, kot 

izhaja iz citiranega dela obrazložitve Sklepa Ustavnega sodišča št. Up-729/03-9. Če bi zakonodajalec 

hotel možnost začasnega zadržanja tako hudo omejiti, bi moral v Zakonu zapisati, da je takšno 

zadržanje mogoče samo izjemoma, samo takrat, ko gre za nepopravljive posledice in določiti kriterije 

za takšno izjemno zadržanje. O čem takem v Zakonu za zdaj ni nobene sledi, kot je znano pa tudi 

Ustave ni mogoče razlagati na način, ki bi vodil do omejevanja pravic, določenih s predpisi, ki veljajo v 

Sloveniji (5. odstavek 15. člena Ustave). Zato bo slej ko prej potrebno zadržati izvrševanje 

pravnomočne obsodilne sodbe takrat, kadar bo pritožnik to zahteval, pa bo na prvi pogled vidno, da 

gre za pomembnejše procesne kršitve, ki bi lahko pomembneje vplivale na izrek o krivdi oziroma višini 

kazni. 

 

5. Dejstvo, da pritožnik prestaja drugo polovico svoje zaporne kazni in to v pol odprtem oddelku, v 

katerega se vrača, po mojem prepričanju ne govori za zavrnitev predloga o zadržanju sodbe 

Vrhovnega sodišča, češ, da pritožniku itak ni nič hudega. Za strogo obravnavo pritožnika tudi ne 

govori podatek o tem, da ni zaprosil za pogojni odpust, ker sodi, da je v zaporu po krivici. Oboje me 

utrjuje v prepričanju, da odložitev prestajanja kazni ne bi imela pomembnejših negativnih posledic na 

strani države in oškodovancev, imela pa bi izrazito blažilne učinke na strani pritožnika, tudi takšne , ki 

jih s poznejšo odškodnino ni mogoče nadomestiti. 

 

6. Bojim se, da se postopek odločanja o ustavni pritožbi, skupaj z verjetnim ponovnim sojenjem, ne 

bosta iztekla prej kot prestajanje kazni ustavnega pritožnika. Bojim pa se tudi, da bo to, če bo pritožnik 

celotno ali veliko večino kazni že prestal, pritožniku škodovalo tako, da bo zmanjšalo možnosti, da se 

mu v ponovnem sojenju kazen pomembneje zniža. Zato nisem mogel glasovati za zavrnitev predloga 

o zadržanju sodbe Vrhovnega sodišča. 

 

 

dr. Ciril Ribičič 

 

 

Opombe: 

[1]Brez odvetniške pomoči je bil in je pritožnik tudi pozneje, v postopku pred Vrhovnim sodiščem 

(zahteva za varstvo zakonitosti) in pred Ustavnim sodiščem (dve ustavni pritožbi, od katerih je bila 

prva zavržena zato, da bi težo procesne kršitve lahko pred Ustavnim sodiščem presodilo Vrhovno 

sodišče). 

[2]Ni sporno, da je do te procesne kršitve prišlo, saj jo izrecno ugotavlja v sodbi, ki jo izpodbija 

pritožnik, tudi Vrhovno sodišče (Sodba št. IIps 367/2002 z dne 11.9.2003). 

[3]V primeru, če lahko pride do nepopravljivega poslabšanja zdravja ali celo do smrti seveda ne gre za 

"težko popravljive posledice", o katerih govori Zakon o ustavnem sodišču. 

 

 


