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Glasoval sem za odločbo, s katero je Ustavno sodišče zavrnilo ustavno pritožbo A. A. A. zoper sklepa 

Okrožnega sodišča v Krškem, ki sta zavrnila pritožnikov predlog za odpravo ekstradicijskega pripora, 

saj menim, da je odločitev pravilna. 

 

Pomisleke imam le zoper nekatere razloge v 9. tč. obrazložitve odločbe, ki, po mojem mnenju, za 

odločitev niso bili nujno potrebni, vendar je z njimi Ustavno sodišče očitno želelo postaviti okvire ali 

kriterije za odločanje o vprašanju, koliko časa sme največ trajati ekstradicijski pripor. 

 

1. Pripor sme trajati najkrajši potrebni čas. To velja tako za pripor v kazenskem postopku, ki teče pred 

domačimi sodišči, kakor tudi za pripor v ekstradicijskem postopku. To pravilo, konec koncev, velja tudi 

za vse druge omejevalne ukrepe, ki jih lahko uporabijo sodišča. 

 

Naš zakon o kazenskem postopku je šel še za korak dlje in določil, da sme trajati pripor v postopku na 

prvi stopnji skupno največ dve leti in šest mesecev: največ šest mesecev v preiskavi do vložitve 

obtožnice (drugi in tretji odst. 20. čl. Ustave in 205. čl. ZKP) in največ dve leti po vložitvi obtožnice do 

izreka obsodilne sodbe (peti odst. 207. čl. ZKP). Slednjo omejitev je vpeljal šele ZKP iz leta 1994, ki 

pa ob tem, presenetljivo naivno, ni predvidel nobenih drugih določb, s katerimi bi takšno ureditev 

uravnotežil. Skratka, ob absolutni omejitvi, ki ji ni mogoče odreči močnega garantističnega naboja in 

katere temeljno sporočilo brez pridržkov sprejemam (država svoje počasnosti ne more in ne sme 

prevaliti na pleča priprtega obdolženca: če že kazenskega postopka ne uspe izpeljati v sprejemljivem 

roku, potem mora odpraviti vsaj omejevalni ukrep), sem pričakoval hkratno uveljavitev rešitev, s 

katerimi bi bilo mogoče preprečevati vsaj morebitna zavlačevanja postopka s strani obtoženca. Bili bi 

nadvse nerealni, če bi mislili, da se to ne more zgoditi. Še boljša bi bila seveda ureditev, ki bi 

upoštevala tudi druge dogodke, včasih celo povsem objektivne, ki povzročijo, da teče kazenski 

postopek dlje časa, kakor običajno, pa bodo po veljavni ureditvi prav tako pripeljali do obvezne 

odprave pripora ob poteku že omenjenega najdaljšega roka. 

 

Zaradi popolne korektnosti moram opozoriti na še en element, ki v odločbi - povsem umestno - ni bil 

obravnavan, saj zanjo ni pomemben, ki prav tako dokazuje nedorečenost pravkar obravnavane 

procesne ureditve. Z novelo Kazenskega zakonika iz aprila 1999. leta je bila namreč najdaljša 

zaporna kazen (t. i. izjemna zaporna kazen), ki jo je dotlej predvidevala naša kazenska zakonodaja, 

podaljšana (brez vsakršne prave potrebe, nepremišljeno in nedomišljeno, da ne bo dvoma, kaj si o tej 

spremembi mislim) z dvajset na trideset let; obenem so bile razširjene možnosti za izrek kazni 

dvajsetih let zapora in odprte možnosti za izrek kazni zapora v trajanju med petnajstimi in dvajsetimi 

leti. Obravnavana rešitev glede absolutne omejitve trajanja pripora je bila, kakor že vemo, sprejeta 

poprej in ob spremembi materialne zakonodaje ali po njej, vse do tega trenutka, v ničimer ni bila 

spremenjena ali dopolnjena. In vendar je vsakomur na prvi pogled jasno, da sta situaciji bistveno 

različni. Ob takšni spremembi kaznovalnih okvirov bi bilo torej še toliko bolj potrebno temeljito domisliti 

rešitve v procesnem pravu. In da ne bo nadaljnjega nesporazuma, saj se zavedam, da se gibljem po 

zelo spolzkem terenu, poudarjam, da pri tem nikakor ne mislim na splošno podaljšanje roka iz petega 

odst. 207. čl. ZKP, temveč, kot rečeno, prvenstveno na uveljavitev rešitev, ki bodo preprečevale 

zlorabe, ter nato - morda - na dobro pretehtano in diferencirano podaljšanje omenjenega roka pri 

kaznivih dejanjih, za katera je mogoče izreči izjemno zaporno kazen. 

 

Če strnem: rešitve v procesnem pravu, ki je izrazito nastavljena na postopek pred domačimi sodišči, ki 

je bila že ob sprejemu nedorečena in ki je še bolj očitno neuravnotežena glede na spremembe 

materialne zakonodaje, ni mogoče korektno uporabiti v ekstradicijskem postopku, ki ima, kakor bomo 

videli takoj v nadaljevanju, tudi veliko drugih posebnosti. 

 

2. Pripor v ekstradicijskem postopku je nujno zlo, vendar iz razumljivih razlogov razmeroma pogost 

pojav. Za razliko od kazenskega postopka, ki teče v domači državi, zakon ne pove prav dosti o tem, 
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koliko časa bi največ smel trajati. Edina norma v tej smeri je tretji odst. 525. čl. ZKP, ki pravi, da sme 

trajati pripor pred vložitvijo prošnje za izročitev največ pet mesecev. 

 

O najdaljšem roku trajanja pripora zakon ne pove nič. 

 

Situacije, ki se lahko pojavijo v postopku izročitve so izjemno različne. Imeli bomo primere izročitve v 

fazi predhodnega postopka: morda bi bila, sledeč nosilni ideji iz spornega dela obrazložitve, v takšnem 

primeru navezava na roke, ki veljajo v postopku pred domačimi sodišči, celo bolj upravičena, saj bi 

med seboj primerjali relativno bolj primerljive kategorije. Sam sicer ne mislim tako, najmočnejši 

argument v tej smeri pa je prav rok iz tretjega odst. 525. čl. ZKP. Zakon namreč dopušča razmeroma 

dolg pripor v domači državi celo v situaciji, ko tuja država še niti prošnje za izročitev ni vložila, temveč 

je le izjavila, da jo bo vložila (prvi odst. 525. čl. ZKP). 

 

Povsem drugačni so primeri izročitve v fazi sojenja in še bolj tisti v fazi izvrševanja kazenskih sankcij. 

Prav lahko se zgodi, da bo na našo državo naslovljena prošnja za izročitev obsojenca na izjemno 

dolgo zaporno kazen (tako dolgo, da si vse njene vplive na obsojenca pri nas težko zamišljamo - kljub 

že omenjenemu podaljšanju zaporne kazni), ki bo uporabil vse možnosti, ki mu jih daje ekstradicijski 

postopek, ali z iniciranjem drugih postopkov, da bi izročitev, koliko je le mogoče, zavlekel. 

 

Močno dvomim, da bo mogoče vse naštete in še kopico vmesnih variant ter situacij, ki prihajajo v 

poštev, korektno presojati po enakih kriterijih in še zlasti ne po tistih, ki jih je nakazalo US v, vsaj 

zame, deloma sporni 9. tč. obrazložitve. 

 

Zato sem se odločil, da svoje pomisleke nekoliko podrobneje pojasnim v tem ločenem mnenju. 

 

 
dr. Zvonko Fišer 


