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1. Odločba, ki jo je sprejelo Ustavno sodišče v tej zadevi, je sicer povsem v skladu s pristojnostmi, ki 

jih ima to sodišče v zadevah ustavnih pritožb, to je omejiti se na ugotavljanje, ali so bile z izpodbijano 

odločbo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Tudi po vsebinski plati pomeni le logično 

nadaljevanje in izpeljavo stališč, ki jih je US zapisalo v odločbi št. U-I-296/02 in ki je nekakšna nosilna 

odločba glede ureditve stvarnih omejevalnih ukrepov v našem kazenskem procesnem pravu 

(podobno, kakor je odločba U-I-18/93 nosilna odločba za področje pripora in deloma drugih osebnih 

omejevalnih ukrepov).  

 

2. Za konkretni primer je pomembno še enkrat poudariti, da sodišči v izpodbijanih odločbah nista 

upoštevali izhodišča, da noben omejevalni ukrep (niti osebni niti stvarni) ne sme trajati neomejeno 

dolgo. Nasprotno, menili sta, da se smeta pri odločanju o prenehanju varščine omejiti le na 

upoštevanje kriterijev za prenehanje varščine, ki izhajajo (neposredno) iz zakona o kazenskem 

postopku in med katerimi naj ne bi bilo takšnih omejitev glede trajanja ukrepa, kakršne ima v mislih 

uvodoma citirana odločba US. Ker se do tega vprašanja sploh nista opredelili, čeprav bi se morali, je 

US ugotovilo, da je bila pritožniku kršena pravica iz 22. člena Ustave,  ni pa moglo preizkusiti, ali mu je 

bila kršena tudi pravica iz 33. člena Ustave. 

 

3. Čeprav sem vseskozi stal na stališču, da je o ustavni pritožbi v tej zadevi mogoče odločiti brez 

poseganja v ureditev varščine v ZKP, želim v svojem pritrdilnem ločenem mnenju v zvezi s tem 

opozoriti, da to ne pomeni, da je pravna ureditev varščine v zakonu ustrezna, kaj šele, da je dobra.  

 

Ko se je zakonodajalec po odločbi US št. U-I-18/93 lotil (pre)urejanja osebnih omejevalnih ukrepov, se 

je, na žalost, omejil pretežno le na vprašanja, na katera ga je neposredno opozorilo US. Očitno pa ni 

imel ambicije, da bi sistem omejevalnih ukrepov, ki je pravi pravcati procesni podsistem in corpus 

separatum v kazenskem postopku, že tedaj uredil v celoti na novo, dosledno in zaokroženo. Tako se 

je zgodilo, da je tedaj popolnoma zanemaril problem stvarnih omejevalnih ukrepov, pa tudi pri osebnih 

omejevalnih ukrepih mu je ušlo marsikaj takega, za kar bi bilo dobro (deloma pa celo nujno potrebno), 

da bi ob tej priložnosti uredil. Spregledal je tudi, da se je z novimi rešitvami, ki jih je uvedel na področju 

osebnih omejevalnih ukrepov, pojavila vrsta novih vprašanj, ki povzročajo težave v praksi in ki so 

(potencialno) ustavnopravno relevantna, zaradi česar je o njih že moralo odločati tudi US[1].  

 

4. Med vprašanji urejanja omejevalnih ukrepov, ki so, žal, ostala v ozadju, je tudi sistematična ureditev 

varščine. Ta omejevalni ukrep je z večih aspektov posebnost v naši ureditvi. V prvi vrsti ga, kljub 

prodoru Common law institutov v naše kazensko procesno pravo, ne smemo zamenjati ali primerjati z 

varščino v teh postopkih. Seveda ni stvar zakonodajalca, da bi odločil o teoretičnem sporu, ali uvrstiti 

varščino med osebne (ker je nadomestilo za osebni ukrep) ali med stvarne omejevalne ukrepe (ker 

posega na področje premoženja ali premoženjskih pravic obdolženca ali drugih oseb). Že pred 

reformo omejevalnih ukrepov se je pojavljalo obilo problemov glede ureditve varščine in še posebej 

glede postopka odločanja o varščini stricto sensu (od tega, kdo, kdaj in kako lahko poda predlog za 

določitev varščine, prek razmeroma zapletenega, dolgotrajnega in dragega določanja višine varščine, 

če hočemo, da je postopek izveden lege artis, pa vse do prenehanja varščine in njene usode v 

nadaljevanju v različnih procesnih situacijah), če omenim samo nekatere najpomembnejše. Nobeno 

od teh vprašanj v zvezi z varščino ni bilo precizneje urejeno, nasprotno, pojavila se je nova, teoretično 

nekoliko sporna možnost, da se v nekaterih omejenih primerih odredi varščina kot nadomestni ukrep 

za pripor tudi tedaj, ko je bil pripor odrejen zaradi ponovitvene nevarnosti[2]. 

 

Varščina je edini omejevalni ukrep, ki je v našem kazenskem postopku zgolj nadomestni ukrep za nek 

drug ukrep, ki ga pozna naše pravo. S tem se, skupaj z drugimi ukrepi, ki so sicer samostojni, vendar 
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so lahko tudi nadomestni ukrepi za drug ukrep, ki pomeni hujši poseg v pravice in svoboščine ljudi, 

zastavlja vprašanje, kako urediti razmerje med "glavnim" in nadomestnim ukrepom v vseh tistih 

elementih, ki se pojavljajo pri obeh ukrepih. Gre zlasti za vprašanje natančne ureditve temeljnih 

pogojev za uporabo nadomestnih ukrepov, postopka za odločanje o nadomestnem ukrepu, posledic, 

ki nastopijo, če obdolženec krši milejši ukrep in seveda, ne nazadnje, njihovega trajanja.  

 

Prav slednje vprašanje, ki je bilo (utemeljeno) v središču zakonodajalčeve pozornosti pri preurejanju 

pripora, je bilo presenetljivo v ozadju pri urejanju ostalih omejevalnih ukrepov[3] in, kakor se je 

pokazalo v nadaljevanju, povsem zapostavljeno pri stvarnih omejevalnih ukrepih. Pravzaprav nadvse 

presenetljivo, saj tudi časovna omejitev uporabe omejevalnih ukrepov neposredno izhaja iz tiste 

določbe Ustave, ki je eno izmed temeljnih izhodišč za  presojo njihove (ne)ustavnosti, namreč iz 

domneve nedolžnosti (27. člen Ustave). To pa utegne pomeniti, da niti slovenski zakonodajalec niti 

sodstvo (po izkušnji iz konkretnega primera in nekaterih drugih, o katerih je US medtem že odločilo) 

tega nauka, ki izhaja iz že večkrat citirane odločbe št. U-I-18/93, nista doumela. 

 

Z vprašanjem trajanja varščine kot nadomestila za pripor (in v tem pogledu njene bolj ali manj trdne 

navezanosti na norme, ki urejajo slednjega)[4] se sporna vprašanja glede varščine niti približno ne 

končajo. Zaradi velikega števila odprtih vprašanj in ureditve, ki je na robu ustavnoskladne, bi bilo 

pričakovati, da se bo zakonodajalec lotil preurejanja tega ukrepa, saj je imel dovolj časa in priložnosti 

za to, vendar tega doslej ni storil. Moje pritrdilno ločeno mnenje je zato mogoče razumeti tudi kot 

spodbudo zakonodajalcu, naj se loti sistematičnega (pre)urejanja varščine (in tudi vseh ostalih 

omejevalnih ukrepov) preden ga bodo na vsak posamezni problem opozorile težave v praksi ali 

odločbe Ustavnega sodišča. Vprašanje ureditve omejevalnih ukrepov ni povezano z vprašanjem 

reforme kazenskega postopka, saj je mogoče ta procesni podsistem urediti kot relativno samostojen 

del kazenskega postopnika in ga nato z minimalnimi prilagoditvami umestiti na ustrezno mesto v 

zakonu o kazenskem postopku. 

                                                                                                                   dr. Zvonko Fišer 

Opombe: 

[1] Med temi je nedvomno treba posebej opozoriti na nekatera vprašanja v zvezi s hišnim priporom, o 

katerih je US že odločalo, gl. npr. odločbo št. Up-286/01 z dne 9. 10. 2001. 

[2] Ta možnost, zaradi svoje nenavadnosti skrajnje redko uporabljana, po mojih informacijah vendarle 

ni povzročila večjih nevšečnosti. 

[3] Ne da bi se spuščal v podrobnosti, bi lahko rekel, da se je pri na novo uvedenih ukrepih 

zakonodajalec sicer večinoma zavedal tega problema, a ga je podcenjeval, pri tistih, ki so obstajali že 

poprej, pa ga je popolnoma zanemaril. Tako najdemo pri javljanju na policijski postaji (195.b čl. ZKP, 

gl. zlasti 5. odst.) in pri hišnem priporu (199.a čl. ZKP, gl. zlasti 6. in 7. odst.) elemente, ki zanesljivo 

kažejo na to, da je zakonodajalec imel v mislih tudi časovno dimenzijo teh ukrepov, medtem ko pri 

"tradicionalnih" obljubi obdolženca, da ne bo zapustil prebivališča (195. čl. ZKP) in pri varščini (196.-

199. čl. ZKP), pa tudi pri na novo kreirani prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi (195.a čl. 

ZKP), ne najdemo podobnih določb.  

[4]Eno izmed teh je tudi vprašanje, ali časovne omejitve pri trajanju pripora v enaki meri veljajo tudi za 
varščino kot nadomestni ukrep. Ne morem zanikati, da je takšna razlaga mogoča, čeprav se ji sam ne 
pridružujem, ker na splošno menim, da je cilj nadomeščanja bolj invazivnih z manj invazivnimi 
omejevalnimi ukrepi, poleg spoštovanja načela subsidiarnosti, tudi v tem, da manj invazivni ukrepi - 
prav zato, ker v manjši meri posegajo v človekove pravice - lahko trajajo dlje časa (vendar nikakor ne  
neomejeno dolgo!). 


