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1. Poglavitno procesualpenalistično sporočilo, ki izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča v 
tej zadevi, je mogoče strniti v en stavek: obdolženec, zoper katerega je bil v kazenskem 
postopku odrejen pripor na podlagi 2. odst. 307. čl. ZKP, sme takšno pravnomočno 
odločbo izpodbijati z zahtevo za varstvo zakonitosti po 4. odst. 420. čl. ZKP. Po stališču 
US gre pri odreditvi pripora po 2. odst. 307. čl. ZKP (v nadaljevanju tudi pripor kot 
disciplinski ukrep ali disciplinski pripor) z vidika posega v pravico do osebne svobode za 
enakovrsten poseg in za enak pravni položaj kot pri odreditvi pripora po 1. odst. 201. čl. 
ZKP (v nadaljevanju tudi pripor kot omejevalni ukrep). Ker Vrhovno sodišče tega ni 
upoštevalo in je kot nedovoljeno zavrglo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložila 
pritožnica, zoper katero je bil odrejen pripor kot disciplinski ukrep, je kršilo pravico 
pritožnice do enakosti pred zakonom (2. odst. 14. čl. Ustave). Ustavnopravno je torej 
ključna ugotovitev, da gre v obeh primerih za takšno enakost položajev, da morata biti 
oba primera odvzema prostosti v tem pogledu (to je glede dovoljenosti zahteve za 
varstvo zakonitosti) obravnavana enako.  
 
2. Pri odločanju, ali gre za kršitev enakosti pred zakonom, nastaja pred ustavnim 
sodiščem kar nekaj težav. Na eno izmed njih (kako se določajo kategorije, ki naj se 
primerjajo), sem opozoril v enem izmed svojih prvih ločenih mnenj, ki sem jih napisal kot 
sodnik US1. V tem primeru se problem primerjanih kategorij ni pojavljal, saj je bilo 
vseskozi jasno, da je bilo treba skozi prizmo dopustnosti izrednega pravnega sredstva 
primerjati odrejanje pripora kot disciplinskega ukrepa s priporom kot omejevalnim 
ukrepom. Tokrat je bila težava v tem, da primerjava obeh priporov zaradi posebnosti 
obeh in razlik med njima v bloku ni bila mogoča in ju je bilo treba najprej razstaviti na 
elemente in nato ugotovitve strniti v končno oceno. Ta se je US izšla v ugotovitev, da gre 
za enaka pravna položaja, sam pa mislim drugače. Pomanjkljivost odločbe vidim 
predvsem v tem, da je argumentom, ki govorijo v nasprotni smeri, dalo premajhno težo. 
Pomisleki se mi pojavljajo na obeh ključnih točkah, to je pri primerjavi pripora kot 
disciplinskega ukrepa s priporom kot omejevalnim ukrepom in v zvezi z zahtevo za 
varstvo zakonitosti ter njeno širšo ali ožjo dovoljenostjo. 
 
3. Popolnoma jasno je, da je pripor po 2. odst. 307. čl. ZKP v kazenskem postopku 
odvzem prostosti, za katerega morajo veljati temeljni okviri iz 19. in 20. čl. Ustave. Toda 
na drugi strani je prav tako jasno, da vse tiste varovalke iz omenjenih določb, ki varujejo 
osebo, ki naj bi ji bila (ali ji je bila) vzeta prostost, za pripor kot disciplinski ukrep ne 
morejo veljati povsem enako, kakor za pripor po 1. odst. 201. čl. ZKP. Po eni strani je 
treba upoštevati, da so glede pripora kot disciplinskega ukrepa - posredno ali 

 
1 Gl. odklonilno ločeno mnenje v zadevi U-I-175/97. 
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neposredno - že v zakon vgrajene strožje zahteve (npr. višji dokazni standard in krajši 
maksimalni čas trajanja pripora, brez možnosti kakršnegakoli podaljševanja), medtem ko 
nekatere druge ustavne kavtele smiselno sploh ne prihajajo v poštev. Tako obdolženec v 
fazi glavne obravnave s pravnomočno obtožnico v rokah ne potrebuje (celotnega) 
pravnega pouka iz 3. odst. 19. čl. Ustave, ki je namenjen osumljencu ali obdolžencu, ki 
se znajde v povsem drugačnem položaju v zgodnjih fazah kazenskega postopka. Že ta 
ugotovitev sama zase narekuje previdnost pri presoji ali gre zares za dva enaka 
položaja. 
 
4. Poglavitni problem, ki nastaja pri primerjavi pa je, po moji oceni, nedodelanost pripora 
kot disciplinskega ukrepa in njegova nejasna in pomanjkljiva, če ne celo nekonsistentna, 
ureditev. Ker je šlo za odločanje o ustavni pritožbi, se US v abstraktno presojo določb, ki 
ga urejajo, ni spustilo, čeprav bi to bila, po mojem prepričanju, edina prava pot, če bi 
hoteli kaj bistvenega popraviti v zvezi s priporom kot disciplinskim ukrepom. Instaliranje 
enega pravnega sredstva več se zdi sicer zelo garantistična rešitev, ki pa ima slabo 
stran: namesto, da bi težave odpravila pri viru, sistem odločanja še dodatno 
obremenjuje. 
 
Zakon odvzem prostosti obdolžencu iz disciplinskih razlogov imenuje pripor in njegovo 
ureditev v resnici nasloni na pripor kot omejevalni ukrep v pozitivni2 in v negativni3 smeri. 
S takšnim poimenovanjem in ureditvijo zakriva razliko, celo več, napeljuje na misel, da 
gre za enak ukrep. Toda priporu obdolženca kot disciplinskemu ukrepu po vsebinski plati 
najbolj soroden ukrep ni pripor kot omejevalni ukrep, temveč odvzem prostosti priči, ki 
brez zakonskega razloga noče pričati po 2. odst. 244. čl. ZKP; ta ukrep zakon poimenuje 
zapor. Po drugi strani je priporu kot disciplinskemu ukrepu blizu privedba po 194. čl. 
ZKP, za katero se neredko pozablja, da je pogosto povezana z odvzemom prostosti4. Iz 
uporabljenih izrazov torej lahko ugotovimo le zakonodajalčevo nedoslednost pri 
poimenovanju, ne moremo pa sklepati na stopnjo podobnosti ali sorodnosti med 
različnimi ukrepi. 
 
Kljub nedoslednosti pri poimenovanju je mogoče ugotoviti, da vsaj določba, po kateri 
lahko pride do pripora kot disciplinskega ukrepa šele tedaj, ko ni nobenega od razlogov 
za pripor iz 1. odst. 201. čl. ZKP5, dovolj dobro kaže, da je obravnavani odvzem prostosti 
po vsebinski plati nekaj drugega kot pripor kot omejevalni ukrep. Oba ukrepa se 
razlikujeta tudi po namenu. Pripor po 2. odst. 307. čl. ZKP preprečuje nedisciplinirano 
obnašanje obdolženca in utrjuje avtoriteto sodišča, ne gre pa za ukrep, ki bi bil, kot se 
zdi na prvi pogled, kot tak (stricto sensu) neogibno potreben za potek kazenskega 
postopka6, vsaj ne v vsebinah, ki jih ima v mislih 1. odst. 201. čl. ZKP (begosumnost, 
                                            
2 Zanj velja vrsta določb, ki urejajo pripor kot omejevalni ukrep; nekatere zahteve med temi so vsaj deloma 
same s sabo v nasprotju (3. stavek 2. odst. 307. čl. ZKP). 
3 Pripor kot disciplinski ukrep pride v poštev le če (poudarjam) ni podan noben od razlogov za pripor iz 201. 
čl. ZKP (1. stavek 2. odst. 307. čl. ZKP).  
4 Gl. zlasti 1. in 4. odst. 194. čl. ZKP; pri tem ne sme motiti, da je privedba urejena v XVII. pogl. ZKP, to je 
med omejevalnimi ukrepi.  
5 Mimogrede: pri tem se pojavi drugo vprašanje, namreč ali zakon na ta način ne obravnava tudi pripora po 
1. odst. 201. čl. ZKP kot sredstvo za discipliniranje obdolženca, kar je z vidika ustavnih pogojev za pripor 
zagotovo sporno; vprašanje ni pomembno za presojo pripora, ko je ta zares disciplinski ukrep. 
6 Čeprav se sliši paradoksalno, pripor kot disciplinski ukrep in concreto ne zagotavlja, da se bo glavna 
obravnava v nadaljevanju v resnici izvedla in končala ob navzočnosti obdolženca. Ta ne samo, da lahko - 
četudi priprt - odkloni svojo prisotnost na glavni obravnavi in je njegovo odločitev treba spoštovati, temveč 
se lahko zgodi, kakor se je v tem primeru, da glavna obravnava ne bo končana niti v času trajanja 
disciplinskega pripora.  
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koluzija, iteracija). Čeprav je sojenje v navzočnosti obdolženca pravilo, praktično vse 
moderne kazenske procesne zakonodaje dopuščajo tudi sojenje v nenavzočnosti. Za 
potrebe tega primera se ni treba ukvarjati z vprašanjem, ali je obdolženčeva navzočnost 
na glavni obravnavi njegova pravica ali tudi dolžnost, toda dejstvo je, da bo v 
uravnoteženo urejenem kazenskem postopku obstajalo sorazmerje med možnostjo 
sojenja v nenavzočnosti in prisilnimi ukrepi, ki jih je mogoče uporabiti zoper obdolženca, 
da bi zagotovili njegovo prisotnost v kazenskem postopku7. Odvzem prostosti kot 
disciplinski ukrep je v sistemu potreben kot grožnja8, s pomočjo katere lahko sodišče 
sankcionira svojo odločitev glede navzočnosti obdolženca na glavni obravnavi.  
 
5. Če strnem: ni mogoče zanikati, da gre pri priporu kot disciplinskem ukrepu in pri 
priporu kot omejevalnem ukrepu za odvzem prostosti, toda s tem se podobnost med 
obema ukrepoma neha. Ob razlikah, ki jih je ugotovilo US samo, in tistih, na katere sem 
opozoril v tem ločenem mnenju, ocenjujem, da gre za dva tolikanj različna ukrepa, da 
izpodbijani odločbi Vrhovnega sodišča v tem delu ni mogoče očitati kršitve 2. odst. 14. 
čl. Ustave.  
 
6. Drugi sklop problemov v obravnavani zadevi se nanaša na zahtevo za varstvo 
zakonitosti. Okrog tega izrednega pravnega sredstva se je napletlo in nakopičilo že 
toliko nedoslednosti in nenavadnosti, da se mu bo treba odreči, če ne zaradi načelnih 
razlogov, pa zaradi tega, ker postaja v svoji nepredvidljivosti neobvladljivo. Tudi pri njem 
pade levji delež odgovornosti na njegovo ureditev v zakonu9; takšnih saltov mortale, 
kakor jih je v zadnjih desetletjih doživela zahteva za varstvo zakonitosti, zlepa ne 
najdemo pri nobenem drugem institutu v našem kazenskem procesnem zakonu. Pa šalo 
na stran. 
 
V prvi vrsti moram opozoriti, da 4. odst. 421. čl. ZKP, ki določa zahtevo za varstvo 
zakonitosti v nekaterih zadevah pripora, ni jasen in dopušča različne interpretacije ter 
širšo ali ožjo uporabo. Ni dvoma, da se določba nanaša na pripor kot omejevalni ukrep, 
ki je kot tak neprimerljivo pomembnejši, pa tudi "nevarnejši" ukrep kot disciplinski 
pripor10. Poleg tega se vse tri v tej določbi izrecno navedene situacije (odreditev pripora, 
podaljšanje pripora s strani Vrhovnega sodišča in podaljšanje pripora po vložitvi 
obtožnice), lahko pojavijo le pri priporu kot omejevalnem ukrepu,  medtem ko pride pri 
priporu kot disciplinskem ukrepu potencialno v poštev le njegovo odrejanje. Pričakovati 

                                            
7 Zelo na splošno je mogoče reči, da ureditve, ki striktno zahtevajo navzočnost obdolženca v postopku, 
potrebujejo tudi ostrejše ukrepe za zagotovitev njegove navzočnosti, medtem ko sistemi, ki dopuščajo 
sojenje v nenavzočnosti v širšem obsegu, ponavadi ne predvidevajo široke uporabe prisilnih ukrepov v tej 
smeri.  
8 Pri tem zaenkrat ne odpiram vprašanja, ali je to dovolj, da pripor kot disciplinski ukrep ustreza ustavnim 
okvirom. 
9 In nič manj seveda na sodno prakso, saj ne bi smeli pozabiti, da je k eroziji in transformaciji izrednega v 
praktično redno pravno sredstvo veliko prispevalo Vrhovno sodišče, ki je v nekem trenutku nedomišljeno in 
praeter legem odločilo, da je mogoče vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti zoper vsako formalno 
pravnomočno odločbo v kazenskem postopku. Tudi kar zadeva dopustnost zahteve pri priporu kot 
disciplinskem ukrepu ne bi smeli spregledati nihanja v odločanju VS, ki je enkrat (pred obravnavanim 
primerom) takšno zahtevo dopustilo, tokrat pa jo je zavrglo.  
10 Da ne bo nesporazuma, gre za povsem tehnično primerjavo, ki v nobenem pogledu ne želi podcenjevati 
nobenega posega v človekovo osebno svobodo. Pripor kot omejevalni ukrep je veliko pogosteje uporabljen 
ukrep kot disciplinski pripor in lahko traja, ob nižji stopnji verjetnosti, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, 
znatno dlje kot pripor po 2. odst. 307. čl. ZKP. 
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bi bilo, da bo zakonodajalec določno povedal, da se določba nanaša tudi na odreditev 
pripora kot disciplinskega ukrepa, vendar tega ni storil11.  
 
Če bi si pogledali spremembe glede dopustnosti vložitve zahteve za varstvo zakonitosti 
v zadnjih letih, bi bilo vsakomur takoj jasno, da je zakonodajalec poskušal omejiti 
možnosti za vlaganje zahteve. Pri tem je pomembno, da je bil nedvomni in izrecno 
deklarirani skupni imenovalec sprememb prav omejevanje možnosti za vlaganje zahteve 
v zvezi z odločanjem sodišč glede pripora. Tako je iz okvira te določbe izločil vse 
primere podaljševanja pripora, ki jih je, kot vemo, lahko zelo veliko, razen obeh izrecno 
dopuščenih, in izjemno skrajšal rok (s treh mesecev na vsega osem dni!)12 za vložitev 
zahteve v teh primerih13. Po moji oceni ne bi bilo niti malo v neskladju z omejevalnim 
pristopom zakonodajalca, če bi izrecno povedal, da se določba 4. odst. 420. čl. ZKP 
nanaša le na pripor kot omejevalni ukrep (in ne na druge primere odvzema prostosti v 
kazenskem postopku). 
 
Na tej točki se moram spustiti v primerjavo odločanja sodišč pri odreditvi pripora kot 
omejevalnega ukrepa in pripora kot disciplinskega ukrepa. Odreditev pripora kot 
omejevalnega ukrepa je vsebinsko in formalno ena najzahtevnejših odločitev v 
kazenskem postopku. Sodnik, ki odloča o odreditvi pripora kot omejevalnega ukrepa, 
mora v predpisanem postopku (v polni meri)14 ugotoviti vse bistvene elemente, ki so 
potrebni za izdajo takšne odločbe, to je zadosti visoko verjetnost, da je bilo storjeno 
kaznivo dejanje, vsaj en priporni razlog in neizogibno potrebnost takšnega ukrepa. Delo 
sodnika, ki odloča o odreditvi pripora kot disciplinskega ukrepa, je bistveno drugačno: 
standard verjetnosti je že podan s pravnomočno obtožnico, pripornih razlogov pa mu 
sploh ni treba ugotavljati, ker mora, nasprotno, ugotoviti, da niso podani (kar je po 
vsebinski plati nekaj čisto drugega). Za druge primere odločanja o priporu kot 
omejevalnem ukrepu, ki bi bili s to situacijo primerljivi (to bi bili npr. primeri podaljševanja 
pripora), pa je zakonodajalec zahtevo za varstvo zakonitosti izključil! 
 
Različen je tudi postopek odločanja o priporu. Če se omejim le na nekaj ključnih 
ugotovitev, moram poudariti, da pripor kot omejevalni ukrep predlaga upravičeni tožilec, 
medtem ko pri disciplinskem priporu takšen predlog ni potreben15. Sodnik, ki odloča o 
odreditvi pripora kot omejevalnega ukrepa, mora izvesti razmeroma zapleten 
kontradiktorni narok, medtem ko zakon takšnega naroka ne omenja pri odreditvi pripora 
kot disciplinskega ukrepa16. 
 
Kar zadeva dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti je torej mogoče reči, da 
zakonodajalec za situacije, ki bi jih bilo mogoče primerjati z odločanjem o uporabi 
disciplinskega pripora, ni predvidel izrednega pravnega sredstva. Konec koncev nikoli ne 
bi smeli prezreti, da gre pri zahtevi za varstvo zakonitosti za izredno pravno sredstvo, za 

                                            
11 Tudi drugih primerov odvzema prostosti, ki jih predvideva ZKP (npr. že omenjenega zapora priče), ta 
določba ne omenja. 
12 Gl. 3. odst. 421. čl. ZKP. 
13 Drugo je vprašanje, ali ni šel pri omejevanju zahteve morebiti predaleč, vendar to za odločanje v našem 
primeru ni pomembno. 
14 S tem seveda ne mislim, da je odločanje sodnika,ki odreja disciplinski ukrep polovičarsko, poudariti želim 
le, da je prvo (vse)obsežno, drugo pa se v tem pogledu naslanja na odločitve, ki so bile že sprejete in ki so 
medtem že postale pravnomočne. Toliko v pojasnilo, ker se zavedam, da se dotikam področja, ki se redko 
obravnava, in pri katerem je visoka stopnja nevarnosti, da bo zapisana misel napak  razumljena. 
15 Morda je zaradi tega odgovornost sodnika celo večja. 
16 Sam sicer mislim, da bi ga bilo treba izvesti, vendar se to, kolikor vem, v praksi ne dogaja.  
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nekakšen nadstandard v postopku, ki bi izgubil svoj smisel, če bi ga uporabljali preveč 
na široko. In tudi če bi ga v tem primeru ne bilo, bi bili še zelo daleč od nevarnosti, da bi 
naš zakonodajalec zagrešil napako, na katero je pred nedavnim opozorilo ESČP, da 
morajo biti pravna sredstva, tedaj ko so predvidena, upravičencem tudi v resnici 
dostopna in ne samo navidezna. Ker ne bi želel, da bi iz te odločitve, ki sama zase, po 
moji oceni nima velikega dometa, saj se nanaša na razmeroma redko procesno 
situacijo, izhajalo napačno načelno sporočilo, sem se odločil, da bom glasoval proti 
odločitvi.  
 
7. Ko sem kritično obravnaval ureditvi pripora kot disciplinskega ukrepa in zahteve za 
varstvo zakonitosti, sem že omenil ključno težavo, ki je enaka pri obeh obravnavanih 
institutih, pri priporu kot disciplinskem ukrepu in pri zahtevi za varstvo zakonitosti. Oba 
sta po moji oceni v zakonu slabo urejena, tako slabo, da sta nejasna in težavna za 
uporabo. To je tisto, kar povzroča neenako uporabo z vsemi njenimi negativnimi 
posledicami. Prepričan sem, da bi bila abstraktna presoje ustavnosti obeh institutov ali 
nekaterih najbolj spornih določb bolj ustrezna pot, kakor ugoditev ustavni pritožbi iz 
razloga, ki vsebuje visoko stopnjo vrednostne presoje. 
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