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SKLEP 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritoţbi A. A. iz Ţ., na prestajanju kazni zapora v 

ZPKZ Ţ. pri Ţ., na seji dne 11. decembra 2003 

 

sklenilo: 

 

Predlog, naj se do končne odločitve zadrţi izvršitev sodbe Vrhovnega sodišča št. I Ips 367/2002 z dne 

11. 9. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 24/2002 z dne 27. 3. 2002 in s sodbo 

Okroţnega sodišča v Ljubljani št. I K 651/97 z dne 3. 10. 2001, se zavrne. 

 

Obrazloţitev 

 

1. Pritoţnik z ustavno pritoţbo izpodbija v izreku navedene sodne odločbe ter predlaga, naj Ustavno 

sodišče zadrţi njihovo izvrševanje tako, da bo do končne odločitve Ustavnega sodišča prekinjeno 

izvrševanje prestajanja kazni zapora. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-729/03 z dne 2. 

12. 2003 ustavno pritoţbo sprejel v obravnavo. 

 

2. Ustavno sodišče lahko na podlagi 58. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - 

v nadaljevanju ZUstS) zadrţi izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno pritoţbo spodbija, če bi z 

izvršitvijo akta lahko nastale teţko popravljive škodljive posledice. Pritoţnik predlog za začasno 

zadrţanje izvrševanja utemelji s tem, da ţe več kot eno leto in šest mesecev prestaja protiustavno in 

protizakonito izrečeno kazen. Navaja, da v njegovem primeru ne gre samo za "moţnost nastanka 

teţko popravljivih posledic" ampak, da mu ţe s samim izvrševanjem izpodbijanih sodnih odločb 

nastajajo "nepopravljive posledice". 

 

3. Vsak poseg drţave v osebno svobodo posameznika ţe po svoji naravi povzroči za prizadeto osebo 

nepopravljive posledice. 

 

Pritoţnik se nahaja na prestajanju kazni zapora na podlagi pravnomočne (in izvršljive) sodne odločbe. 

Pritoţnik je zato v drugačnem pravnem poloţaju kot pripornik, ki mu je vzeta prostost, še preden je 

zoper njega izdana pravnomočna obsodilna sodba (27. člen Ustave). Zato kriteriji, ki jih Ustavno 

sodišče uporablja v zvezi z odpravo pripora pri odločanju o ustavni pritoţbi, v tem primeru niso 

neposredno uporabljivi. Ustavno sodišče bi lahko zadrţalo izvrševanje pravnomočno izrečene kazni 

zapora ţe v fazi sprejema ustavne pritoţbe, če bi bil poseg v osebno svobodo očitno arbitraren ali 

samovoljen ali pa če bi glede na posebne okoliščine primera grozile kakšne druge teţko popravljive 

škodljive posledice (npr. ogroţanje zdravja ali ţivljenja prizadete osebe). V takšnem primeru bi 

Ustavno sodišče lahko zadrţalo izvrševanje pravnomočne obsodilne sodbe tudi po uradni dolţnosti. 

Vendar v zadevi ustavnega pritoţnika ne gre za tak primer. Zato je Ustavno sodišče pritoţnikov 

predlog zavrnilo. 

 

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 58. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica 

Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, 

Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Joţe Tratnik. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi 

proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ribičič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

        Predsednica 

dr. Dragica Wedam Lukić 


