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1. Z odločbo večine žal ne morem soglašati, ker menim, da pomeni opustitev enega 

od izrecno določenih ustavnih jamstev, ki morajo biti vselej spoštovana pri odreditvi 

posega v pravico do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave.  

 

2. Soglašam z vsem, kar je v odločbi navedeno do 20. točke obrazložitve. Logično 

nadaljevanje poudarjanja ustavnih procesnih jamstev in med njimi tudi izrecne 

ustavne zahteve po obrazloženi sodni odločbi v roku 24 ur po odreditvi pripora pa po 

mojem mnenju ne more pripeljati do tega, kar je navedeno v 20. točki obrazložitve 

odločbe, in do zavrnitve ustavne pritožbe. Tudi odločba sama poudarja, da morajo biti 

po ustaljeni ustavnosodni presoji vsa ustavna procesna jamstva zagotovljena ob 

vsakem odločanju o odreditvi (in tudi o podaljšanju) pripora (10. točka obrazložitve 

odločbe). Prav tako poudarja, da sodno oblast veže izrecna ustavna zahteva, da 

mora posameznika pri priporu v roku 24 ur seznaniti z razlogi za odvzem prostosti (9. 

točka obrazložitve odločbe), kar jasno izhaja iz prvega stavka drugega odstavka 20. 

člena Ustave. Razlogi za odvzem prostosti s priporom pa se ne začnejo pri 

ponovitveni ali koluzijski nevarnosti ali nevarnosti bega, ampak se začnejo pri prvem 

ustavnem pogoju za odreditev pripora, to pa je utemeljen sum, da je posameznik 

storil kaznivo dejanje. Pri tem ne zadošča trditev "utemeljeni sum obstaja", ampak 

mora sodišče, kot je velikokrat že povedalo Ustavno sodišče, obrazložiti, zakaj 

obstaja. 

  

3. Res je, da se primer, ki smo ga imeli pred seboj, v praksi bolj redko zgodi. Vendar 

to ne more vplivati na vezanost sodišča na Ustavo. Ko je Višje sodišče 

prvostopenjsko oprostilno sodbo spremenilo v obsodilno sodbo in svojo odločitev 

zapisalo v zapisnik o posvetovanju in glasovanju, razglasitev te sodbe pa je odložilo, 

se je pri odločanju o priporu znašlo v položaju, ko je na novo odrejalo pripor. Ustavni 

standard obrazložitve takšne sodne odločbe o odreditvi pripora, s katero mora biti 

pritožnik seznanjen z razlogi za obstoj utemeljenega suma kot temeljnega pogoja za 



 

 

 

odreditev pripora, je v takem položaju, prav ob upoštevanju v odločbi navedenih 

ustavnih zahtev, zato višji kot tedaj, ko se sodišče lahko sklicuje na razloge iz svojih 

prejšnjih upoštevnih sodnih odločb. V obravnavanem položaju je prvostopenjska 

oprostilna sodba v bistvu zanikala obstoj utemeljenega suma (kar izrecno pravi tudi 

15. točka obrazložitve odločbe), obsodilna sodba Višjega sodišča, s katero je bil 

utemeljen sum, čeprav na višji stopnji, spet vzpostavljen, pa še ni bila razglašena. 

Zato je za Višje sodišče, ko je zoper pritožnika odredilo pripor ob izreku sodbe, 

obstajala ustavna zahteva, da pritožnika seznani z razlogi za odreditev pripora z 

obrazloženo sodno odločbo. Torej, ne samo s tem, da ustavni pogoj utemeljenega 

suma (ki je v tem primeru že potrjen z nepravnomočno obsodilno sodbo) obstaja, 

temveč tudi s tem, kateri so tisti bistveni razlogi, zaradi katerih je bila oprostilna sodba 

"razveljavljena" in izrečena obsodilna sodba. Le iz teh razlogov bi bilo za 

posameznika razvidno, zakaj je izpolnjen že prvi ustavni pogoj za odreditev pripora, ki 

mora biti obrazložen. Višje sodišče je namreč odločalo o pritožbi zoper oprostilno 

sodbo. V položaju, ko je bila obsodilna sodba izrečena oziroma njen izrek zapisan le 

na zapisnik, pritožnik z razlogi, zakaj je izpolnjen prvi ustavni pogoj za odreditev 

pripora, še ni mogel biti seznanjen, saj je sodišče razglasitev obsodilne sodbe v 

skladu z zakonsko določbo odložilo za tri dni.  

 

4. Prav seznanitvi obsojene osebe z razlogi obsodbe je namenjen institut razglasitve 

sodbe, ker ta vsebuje poleg izreka sodbe tudi bistvene razloge za sprejeto odločitev 

sodišča. Šele iz njih je namreč, tudi ko gre za pripor, razvidno, zakaj sodišče šteje, da 

je izpolnjen prvi ustavni pogoj – utemeljen sum, ki je v tem primeru obsodilne sodbe 

že prerastel v višjo stopnjo, stopnjo prepričanja oziroma gotovosti, kar je res bistveno 

več kot utemeljen sum. Vendar pa med utemeljenim sumom in obsodilno sodbo, ki 

potrjuje utemeljen sum, v tem primeru nismo imeli ničesar, prav zaradi oprostilne 

sodbe, izrečene na prvostopenjskem sodišču. Če bi v tem času z vidika utemeljenega 

suma res učinkovala pravnomočna obtožnica, bi bil pripor lahko odrejen (ali 

podaljšan) tudi ob izreku oprostilne sodbe na prvi stopnji, ki bi ga lahko upravičevali s 

tem, da imamo sicer res oprostilno sodbo, ampak da ta tako in tako še ni 

pravnomočna. To bi bilo po mojem mnenju nedopustno. Kot poudarja tudi odločba v 

15. točki obrazložitve in s čimer se strinjam: ob izreku oprostilne sodbe, pa čeprav na 

prvi stopnji sojenja (torej še ob nepravnomočni oprostilni sodbi), mora biti pripor 

odpravljen oziroma ne sme biti odrejen, ker oprostilna sodba pomeni zanikanje 

utemeljenega suma. Šele s spremembo sodbe, ki po naravi stvari predpostavlja 

razveljavitev oprostilne prvostopenjske sodbe, je nastal položaj, ko je bil utemeljen 

sum ponovno vzpostavljen. Vendar pritožnik vse do razglasitve obsodilne sodbe z 

razlogi, zakaj se je to zgodilo, ni bil seznanjen. 

 

5. To, da imamo pri drugostopenjski obsodilni sodbi opravka že z bistveno več kot z 

utemeljenim sumom, ne odvezuje od ustavne zahteve obrazložene sodne odločbe, 

na katere podlagi se bo posameznik lahko seznanil z razlogi za odvzem osebne 

svobode. O tem, zakaj izpolnjuje ta standard zgolj navedba, da je bila izrečena 

obsodilna sodba, odločba niti v 20. točki obrazložitve, razen trditve, da ga izpolnjuje, 



 

 

 

ne vsebuje razlogov. Višje in Vrhovno sodišče, ki je pritrdilo ravnanju Višjega 

sodišča, zahtevi iz prvega stavka drugega odstavka 20. člena Ustave po mojem 

mnenju nista zadostili. Ustreznih določb zakona, ki ureja kazenski postopek, ni 

dopustno razlagati tako, da je v položaju, ko je Višje sodišče prvostopenjsko 

oprostilno sodbo spremenilo v obsodilno sodbo, ki je bila izrečena na zapisnik, ni pa 

bila še razglašena, pripor zoper pritožnika dopustno odrediti tako, da sodišče obstoj 

prvega ustavnega pogoja utemelji zgolj z navedbo, da je bila izrečena obsodilna 

sodba na kazen zapora, in pri tem ne navede bistvenih razlogov za sprejeto sodbo. 

Tem ustavnim pogojem sodišče po mojem mnenju zadosti bodisi tako, da pripor 

zoper obdolženca odredi ob razglasitvi sodbe, bodisi tako, da bistvene razloge 

obsodilne sodbe navede v sklepu o priporu, ki ga odredi ob izreku sodbe, če se odloči 

za odložitev razglasitve sodbe za več kot 24 ur, bodisi tako, da obsodilno sodbo 

razglasi v 24 urah po odreditvi pripora. Ne eno, ne drugo, ne tretje v tem primeru ni 

bilo storjeno. Zato pri odrejanju tega pripora ni bil spoštovan prvi stavek prvega 

odstavka 20. člena Ustave. Odvzem osebne svobode, ne da bi sodišče pri tem 

upoštevalo ustavna procesna jamstva, pa vodi v kršitev pravice do osebne svobode iz 

prvega odstavka 19. člena Ustave.  

 

6. Pritožnik torej nima prav, ko zatrjuje, da v navedenem položaju pripor sploh ne bi 

smel biti odrejen. Lahko je bil, vendar bi moralo sodišče ob njegovi odreditvi 

spoštovati vsa ustavna procesna jamstva. Kot izhaja iz podatkov v spisih, je postaja 

mejne policije pritožnika 5. 2. 2011 ob 5.40 uri privedla v oddelek pripora v zavod za 

prestajanje kazni zapora. Višje sodišče je obsodilno sodbo razglasilo 7. 2. 2011 ob 

9.00 uri. To pomeni, da je bil pritožnik lahko šele takrat seznanjen z bistvenimi razlogi 

za sprejeto sodbo in s tem z vsemi razlogi za odreditev pripora, moral pa bi biti glede 

na izrecno ustavno zahtevo o njih seznanjen najkasneje v 24 urah po odvzemu 

osebne svobode. Glede na navedeno je prišlo do kršitve pritožnikove osebne 

svobode v času od 6. 2. 2011 (od 5.40 ure) do 7. 2. 2011 (do 9.00 ure), ko je bila ta 

kršitev sanirana. To bi po mojem mnenju moralo ugotoviti Ustavno sodišče. Tako pa 

je z odločbo večine dalo nadaljnji odpustek sodiščem pri spregledovanju ustavnih 

standardov, ki bi morali veljati ob odrejanju pripora – pri posegu v eno temeljnih 

človekovih pravic, za dopustnost katerega vzpostavlja Ustava stroga ustavna 

jamstva. Zahteva po obrazloženi sodni odločbi, katere namen ni samo v tem, da 

posameznik lahko izpodbija sodno odločbo s pravnim sredstvom, temveč je njen 

namen najprej v tem, da se ima pravico seznaniti z razlogi, zaradi katerih mu je 

prostost vzeta (tretji odstavek 19. člena Ustave), pa je eno od teh procesnih jamstev.  
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