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V celoti se strinjam z odločitvijo Ustavnega sodišča v pomembni zadevi, ki, podobno kakor že 

nekatere doslej, globoko posega na področje kazenskega procesnega prava in ponovno opozarja na 

številne slabosti naše kazenske procesne zakonodaje. To velja tudi za vse nosilne argumente, ki so 

navedeni v citirani odločbi. Tisto, kar želim povedati v svojem ločenem mnenju, presega predmet 

odločanja v tej zadevi, zato ni moglo biti vključeno v obrazložitev odločbe. 

 

1. V prvi vrsti gre za opozorilo zakonodajalcu, ki bo moral reagirati na odločbo in pripraviti ustrezne 

spremembe zakona o kazenskem postopku[1], namreč, da so omejevalni ukrepi v njem, kljub 

pomembnemu napredku, ki je bil napravljen z novelo ZKP iz leta 1998 (ZKP-A), v pomembnih točkah 

še vedno neustrezno urejeni in - kakor izhaja iz te odločbe - tudi v neskladju z Ustavo. 

 

V t. i. nosilni priporni zadevi št. U-I-18/93 se je US ukvarjalo predvsem s priporom kot osebnim 

(personalnim) omejevalnim ukrepom par excellence in le posredno tudi z drugimi osebnimi 

omejevalnimi ukrepi[2]. Zakonodajalec je, z zamudo sicer, ZKP spremenil in dopolnil ter glavnino 

očitkov popravil ali sporne situacije uredil drugače. Pri tem je, ker očitno ni imel ambicije, da bi celotni 

podsistem omejevalnih ukrepov uredil v celoti in zaokroženo[3], nekatere dotedanje pomanjkljivosti 

spregledal in se sem ter tja odločil (po mojem) napak. V mislih imam predvsem nezadostno določnost 

pri urejanju posameznih omejevalnih ukrepov (predvsem na novo uvedenih), sporne pa utegnejo biti 

nekatere rešitve glede odločanja o ukrepih, zlasti dosledno zagotavljanje kontradiktornosti (tudi pri 

priporu, čeprav so bili posegi zakonodajalca v tem delu globoki in večinoma ustrezni). Še posebej 

preseneča, da ni uredil časovne dimenzije omejevalnih ukrepov, saj za večino izmed njih sploh ni 

določeno, koliko časa bi smeli največ trajati in še kaj drugega bi se našlo. 

 

Kar nekaj znakov je, ki kažejo, da se zakonodajalec ni zavedal, kako hud poseg v domnevo 

nedolžnosti (27. čl. Ustave) so omejevalni ukrepi in kako pomembno je, da so urejeni zelo natančno. 

 

Toda to ni bil predmet odločanja v zadevi, v kateri je tokrat odločalo US, in omemba morebitnih napak 

pri ureditvi osebnih omejevalnih ukrepov v tem ločenem mnenju še ne pomeni, da je ta tudi v 

neskladju z Ustavo. Kljub temu bi bila novela, s katero bo zakonodajalec izvršil odločbo US v tej 

zadevi, pravšnja priložnost tudi za njihovo popravo, če že ne za zaokroženo in celovito moderno 

ureditev vseh (to je osebnih in stvarnih) omejevalnih ukrepov v našem ZKP[4]. 

 

2. V tem primeru se je Ustavno sodišče prvič bolj poglobljeno lotilo stvarnih (realnih) omejevalnih 

ukrepov, to je tistih začasnih omejitev pravic in svoboščin ljudi, ki zadenejo domnevnega storilca 

kaznivega dejanja pred pravnomočno obsodilno sodbo in ki imajo namen, da preprečijo nevarnost, ki 

jo povzroča dejstvo, da ta lahko razpolaga s predmeti, ki so povezani s kaznivim dejanjem. Ko 

govorimo o stvarnih omejevalnih ukrepih seveda nimamo v mislih samo začasnega zavarovanja 

zahtevka za odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi[5], ki je neposredno v igri v tem 

primeru, temveč tudi zavarovanje premoženjskopravnega zahtevka[6] in (začasni) zaseg predmetov 

[7](ne da bi se v tem trenutku spuščal v možne razlike med zasegom v dokazne namene in zasegom 

predmetov, ki se v kazenskem postopku morajo ali smejo odvzeti; za zakonodajalčevo urejanje utegne 

biti razlikovanje pomembno)[8]. Deloma podobni (in deloma povsem drugačni) so problemi, ki 

nastajajo v zvezi z varščino[9] (ne glede na to, v katero kategorijo omejevalnih ukrepov jo uvrstimo, 

med osebne ali stvarne). 

 

Zakonodajalec pa se, ne v noveli s katero je reagiral na citirano odločbo US niti v kateri izmed 

kasnejših novel ZKP, ni lotil sistematičnega urejanja stvarnih omejevalnih ukrepov[10]. Očitno je menil, 
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da se očitki US iz že citirane odločbe nanje sploh ne nanašajo in da je z njimi vse v redu[11]. Pri tem 

se je, kot vse kaže, postavil na stališče, da med osebnimi in stvarnimi omejevalnimi ukrepi ni nobene 

medsebojne zveze. Prav odločba v tej zadevi pa je pokazala, da takšna povezava obstaja in da 

morajo veljati za urejanje stvarnih omejevalnih ukrepov v zakonu v načelu enaka pravila, kakor veljajo 

za osebne omejevalne ukrepe[12]. To pomeni, da morajo biti natančno določeni pogoji za njihovo 

uporabo (stopnja verjetnosti, da je bilo storjeno kaznivo dejanje kot najpomembnejši vsebinski pogoj 

ter specifični pogoji za uporabo vsakega izmed njih), urejen mora biti ustrezni (kontradiktorni) 

postopek odločanja o njih, trajanje mora biti omejeno, včasih pridejo v poštev še druge omejitve in 

izjeme ter podobno. Teoretično, a deloma tudi za prakso (za postopek odločanja in zaradi spoštovanja 

načela sorazmernosti), je pomembno tudi vprašanje razmerij med posameznimi omejevalnimi ukrepi; 

nikoli ni odveč poudariti, da je treba doseči cilj z uporabo ukrepa, ki v najmanjši možni meri posega v 

pravice in svoboščine osumljenca ali obdolženca. 

 

3. Vendar pa pri zaželeni enotni ureditvi omejevalnih ukrepov (pa tudi pri posamični, če se 

zakonodajalec ne bo odločil za bolj ambiciozen projekt) zakonodajalec ne bi smel pristati na ideologijo, 

ki omejevalne ukrepe pojmuje instrumentalno. Če je vsaj kar zadeva osebne omejevalne ukrepe, zlasti 

za pripor, popolnoma jasno, da ne gre za anticipirano kaznovanje, temveč za ukrep, ki se ga sme 

uporabiti le pod natančno opredeljenimi pogoji in z določenim namenom, se na področju stvarnih 

omejevalnih ukrepov takšno spoznanje prebija znatno težje. Vendar tudi v tem pogledu med osebnimi 

in stvarnimi omejevalnimi ukrepi ni nobene razlike. 

 

V zadnjem desetletju in morda nekaj več je s pojavom organiziranega kriminala prišlo do velikega 

pritiska (na zakonodajalca in na sodišča), češ, da je treba tudi s posegi v premoženje streti 

ekonomsko moč kriminala. Takšna zahteva je legitimna, vendar se zaradi tega ne smejo zmanjšati 

pravice procesnih udeležencev. Zlasti pa se ne sme zgoditi, da bi se stvarni omejevalni ukrepi pojavili 

v vlogi nadomestnega kaznovanja v tistih primerih, ko se pokaže, da bo kazensko obsodbo težko 

doseči. V tem pogledu je zlasti nevarna kombinacija, ki ji je naš zakonodajalec na široko odprl vrata, 

namreč med slabo urejenimi stvarnimi omejevalnimi ukrepi in nezmerno razširitvijo možnosti za 

odvzem denarja, premoženjske koristi ali premoženja nezakonitega izvora v primerih, ko se postopek 

ne konča z obsodilno sodbo[13]. 

 

 

dr. Zvonko Fišer 

 

 

 

Opombe: 

[1] Gl. zlasti izrek odločbe pod tč. 3, ki nedvomno terja (popolnoma) novo zakonsko ureditev, pa tudi 

izrek pod tč. 2, zaradi katerega bo treba na novo urediti del pravnih sredstev. 

[2] Toliko, kolikor so nanje vplivale nove rešitve glede pripora in zaradi tega, ker so bili uvedeni novi 

omejevalni ukrepi, ki v manjši meri posegajo v pravice in svoboščine ljudi kakor pripor. Širšega 

sporočila, ki je izhajalo iz omenjene odločbe, pa zakonodajalec očitno ni razumel. Ker se je tokrat, 

enako kot tedaj, US pri svojem odločanju moralo omejiti na določbe, ki so bile izpodbijane in za katere 

so pobudniki izkazovali pravni interes, obstoji nevarnost, da se bo zakonodajalec ponovno lotil 

popravljanja le tistih določb, ki se jih ta odločba neposredno dotika, vse ostale, ki vsebujejo enake 

napake, pa spet spregledal. 

[3] Tega ni storil niti za vse osebne omejevalne ukrepe, saj jih v zakonu še vedno najdemo tudi zunaj 

okvira XVII. pogl. 

ZKP, v katerem je sicer urejena glavnina (gl. npr. začasni odvzem vozniškega dovoljenja iz 137. čl. 

ZKP). 

[4] Ta je mogoča, kljub številnim kritikam, ki letijo na ZKP v celoti, saj gre pri omejevalnih ukrepih za 

relativno samostojen procesni podsistem, ki ga je mogoče urediti v celoti in ga kot takega brez težav 

vključiti v zakon. Vsi pomembni parametri za takšno ureditev so zakonodajalcu že znani, deloma iz 

dosedanjega zakonskega urejanja, deloma iz domače in tuje teorije in, ne nazadnje, iz odločitev US s 

tega področja. Iz številnih razlogov, ki so na dlani, in se zaradi tega na tem mestu vanje ne spuščam, 

bi bila tudi zaželena, saj bi na tem pomembnem področju (ne smemo pozabiti, da gre pri omejevalnih 

ukrepih vselej za posege v pravice in svoboščine ljudi), okrepila pravno varnost udeležencev v 

postopku. 
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[5] Gl. 1. odst. 502. čl. ZKP. 

[6] Gl. 1. odst. 109. čl. ZKP. 

[7] Presenetljivo je, da je ta - izmed vseh stvarnih omejevalni ukrepov je daleč najbolj pogost - tudi 

najbolj "zanemarjen": zanj ni expressis verbis določen noben dokazni standard, postopek je povsem 

neopredeljen, pravna sredstva neobstoječa, da niti ne omenjam neurejenega položaja tretje osebe, ki 

ji je bil predmet zasežen. Sporne situacije in težave v praksi so precej pogoste; neredko prihaja do 

precejšnje premoženjske škode. 

[8] Gl. 1. odst. 220. čl. ZKP. 

[9] Gl. čl. 196 in nasl. ZKP. 

[10] Če odmislimo določbo 506.a čl. ZKP, ki seveda sodi v ta krog in ki sama po sebi ni nepomembna, 

vendar je daleč od tega, da bi karkoli bistvenega prinesla v zaokrožitev sistema stvarnih omejevalnih 

ukrepov 

[11] Na to bi kazalo tudi mnenje Vlade v tem primeru, ki je presenetljivo nekritično in šibko 

argumentirano; nekaterim ključnim problemom pa se sploh izogne. 

[12] Zato ta odločba po vsebinski plati v marsičem sledi odločbi št. U-I-18/93. 
[13] Gl. 498.a čl. ZKP. 
 
 

 
 

 

 

 


