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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Zupančiča 

 

V zadevi zahteve varstva človekovih pravic za presojo ustavnosti prvega in drugega odstavka 473. 

člena ZKP sem glasoval proti izreku, ki ga je izglasovala večina, ker sem mnenja, da v resnici te 

določbe nasprotujejo tako tč. b. drugega odstavka 10. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in 

političnih pravicah, kakor tudi pododdelku c. 37. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih 

pravicah. 

 

Določilo Pakta je seveda popolnoma jasno in celo slovenski prevod, ki ni povsem adekvaten, govori o 

tem, da morajo biti mladoletni obdolženci ločeni od odraslih.1 

 

Slovenski prevod 37. člena Konvencije je popolnoma neadekvaten, ker pravi, da mora biti vsak otrok, 

ki mu je bila odvzeta prostost, ločen od odraslih, razen če se smatra, da je to v nasprotju z njegovimi 

interesi.2 

 

Angleški tekst se namreč glasi: "In particular, every child deprived of liberty shall be separated from 

adults unless it is considered in the child's best interest not to do so ..." Dikcija drugega odstavka 473. 

člena ZKP po kateri sme sodnik za mladoletnike odrediti, "naj bo mladoletnik priprt skupaj s 

polnoletnimi, če bi mladoletnikova osamitev predolgo trajala, podana pa je možnost, da je mladoletnik 

v priporu skupaj s polnoletnim, ki nanj ne bo škodljivo vplival", je seveda v očitnem protislovju tako z 

duhom in intencijo, kakor z dikcijo obeh mednarodnih aktov. 

 

Angleška sintagma "in the child's best interest" seveda nikakor ne pomeni isto, kot odsotnost nasprotja 

z otrokovimi interesi, kot bi zavajajoče izhajalo iz prevoda 37. člena Konvencije. 

 

Ne vem, če je potreben kakšen eksegetičen ekskurz, da bi ugotovili, kako odsotnost škodljivosti po 

navedeni določbi ZKP nikakor ni isto, kot otrokova največja možna korist iz konvencije. 

 

Mislim, da je ta odločba, ki jo je večina izglasovala, spet značilen primerek preozke in še logično 

napačne presoje, ki na koncu vodi do učinka, da so mladoletniki zaprti skupaj z odraslimi. 
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Opombe: 

1Besedilo francoskega teksta se glasi: 

"b) Les jeunes prevenus sont separes des adultes et il est decide de leur cas aussi rapidement que 

possible." Slovenski prevod tega besedila pa se glasi: 

"b) Mladoletni obdolženci morajo biti ločeni od odraslih in je treba o njihovoh primerih odločati kar 

najhitreje."  

2Relevantni del drugega stavka drugega odstavka 37. člena Konvencije se glasi: 

"Še posebej mora biti vsak otrok, ki mu je bila odvzeta prostost, ločen od odraslih, razen če se smatra, 

da je to v nasprotju z njegovimi interesi ..." 

 


