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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Zupančiča, ki se mu pridružujeta sodnika dr. Jerovšek in 

dr. Šinkovec 

 

Dne 11. aprila 1996 je Ustavno sodišče s svojo odločbo štev. U - I - 18/93 ugotovilo protiustavnost 3. 

točke drugega odstavka 201. člena in 2. točke prvega odstavka 432. člena Zakona o kazenskem 

postopku in obenem ugotovilo tudi, da ta zakon ni v skladu z Ustavo, kolikor ne določa milejših 

ukrepov za preprečevanje ponovitvene nevarnosti. Obenem je Ustavno sodišče ugotovilo, da določbe 

Zakona o kazenskem postopku, kolikor urejajo postopek odločanja o odreditvi, podaljšanju in odpravi 

pripora, tudi niso v skladu z Ustavo, ki v 2. odst. 19. člena izrecno pravi: "Nikomur se ne sme vzeti 

prostost, razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon." Ustavno sodišče je obenem zavezalo 

Državni zbor, da v roku enega leta odpravi ugotovljene neskladnosti z Ustavo. Ker je bila odločba 

objavljena 16. maja 1996, je rok za uskladitev z Ustavo potekel eno leto kasneje, t.j. 17. maja 1997. V 

tem enoletnem roku Državni zbor omenjenih protiustavnosti ni odpravil. 

 

Pri zadevi je bistvena določba prvega odstavka 48. člena ZUSt, ki pravi: "Če Ustavno sodišče oceni, 

da je zakon, drug predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil protiustaven ali 

nezakonit zato, ker določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja, ali ga ureja na način, ki ne 

omogoča razveljavitve oziroma odprave, sprejme o tem ugotovitveno odločbo." 

 

Naknadno se je namreč postavilo vprašanje, ali gornja dikcija "ga ureja na način, ki ne omogoča 

razveljavitve", pomeni tudi, da ima Ustavno sodišče zakonsko možnost nek zakon kljub njegovi 

eklatantni protiustavnosti ne razveljaviti --, zaradi tega ker je razveljavitev v zgornjem smislu 

"onemogočena" zaradi dejanskih nasledkov, ki bi iz te razveljavitve nastali. Z drugo besedo, postavlja 

se vprašanje, ali ta dikcija Zakona o Ustavnem sodišču pomeni, da se Ustavno sodišče lahko spušča v 

presojo pravno-političnih posledic ugotovitve protiustavnosti določenega zakona. V konkretnem 

primeru je to pomenilo, da Ustavno sodišče ni razveljavilo določb o priporu, ker bi to pomenilo, da 

sodišča "sploh ne bi mogla več odločati o priporu." 

 

Iz sobesedila citirane dikcije (analogija inter legem) 48. člena ZUStS jasno in nedvoumno izhaja, da se 

besede "ga ureja na način, ki ne omogoča razveljavitve", nanašajo na nomotehnično nemožnost, ne 

pa na dejanske pravno-politične posledice razveljavitve. Kakorkoli že, če je Ustavno sodišče samo 

ugotovilo, da je ZKP, kolikor ureja pripor, v neskladju z Ustavo, potem to pomeni, da so vsi, ki so v 

priporu na podlagi takega zakona, prikrajšani za svojo ustavno pravico (iz 19. čl. Ustave) do osebne 

svobode. 

 

V omenjenem enoletnem roku so redna kazenska sodišča sicer v veliki meri popravila svojo prejšnjo 

prakso odrejanja in podaljševanja priporov, obenem pa se je Vrhovno sodišče postavilo na stališče, v 

katerem rednim sodiščem svetuje, da o priporu odločajo neposredno po Ustavi in ob upoštevanju 

elementov obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča. Ta situacija skupaj z možnostjo, da oseba, ki je v 

priporu in se čuti prizadeto v svojih ustavnih pravicah, vloži ustavno pritožbo, je v glavnem saniralo 

prejšnjo situacijo. Zaradi tega je mogoče sklepati, da se v omenjenem enoletnem roku v Sloveniji s 

sodnim odrejanjem priporov človekove pravice niso sistematično kršile. 

 

Po drugem odstavku 19. člena Ustave pa velja, da se nikomur ne sme vzeti prostost razen v primerih 

in po postopku, ki ga zakon izrecno določa. V tej ustavni določbi potemtakem ne gre samo za to, da 

Ustava zahteva, da zakonodajalec primere in postopek, v katerem se lahko odredi pripor, zakonsko 

opredeli (zakonska rezerva). Gre predvsem za to, da morajo biti primeri, v katerih se pripor lahko 

odredi, določeni v smislu legis certa --, gre torej za načelo zakonitosti v materialnopravnem smislu, 

kolikor se to nanaša specifično na pripor. Poleg tega Ustava od zakona zahteva, da izrecno uredi tudi 

postopek odrejanja pripora, česar pa zakonodajalec ne pred in ne po odločbi Ustavnega sodišča ni 
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storil. Posebnega postopka, po katerem bi se pripor odredil ob upoštevanju vseh procesnih garancij 

tako sedaj, eno leto po odločbi, še vedno nimamo. V tem smislu je seveda vmesno stanje, kot smo ga 

zgoraj opisali, namreč da sodišča sodijo neposredno po Ustavi in v skladu z odločbo US --, tudi 

protiustavno. 

 

Gola ugotovitev protiustavnosti z enoletnim rokom zakonodajalcu je bila ta čas sprejemljiva, ker 

dejansko ni mogoče pričakovati od zakonodajalca, da bo v krajšem roku uredil kompleksno vprašanje 

primerov in odrejanja pripora. Ko pa je ta rok potekel, se nadaljuje opisano protiustavno stanje. To 

stanje bi terjalo razveljavitev, kolikor ta ni bila že s prvotno odločbo Ustavnega sodišča predvidena ob 

koncu enoletnega roka. 

 

V večinski odločbi je ključnen odstavek v 10. točki, ki pravi: "Ustavno sodišče je, kakor je razvidno iz 

prejšnje točke te ugotovitve, ugotovilo, da so določbe 3. tč. 201. čl. ZKP in določbe o postopku 

odrejanja, podaljševanja in odprave pripora take, da ne omogočajo razveljavitve. Razveljavitev 

določbe 3. točke 201. čl. ZKP ni mogoča, ker bi pomenila odpravo pripora zaradi ponovitvene 

nevarnosti." Tako si večina zdaj na temelju pravnopolitičnega tehtanja vrednot prisvaja pravico, da ne 

razveljavlja tistih zakonov, za katere je samo izrecno ugotovila, da so protiustavni. Tako se je spet 

enkrat zgodilo, da je večina v Ustavnem spodišču iz skrajnega in dogmatičnega pravnega formalizma, 

točneje, iz ozke pozitivistične razlage prvega odstavka 48. člena Zakona o Ustavnem sodišču, zašlo v 

nasprotno skrajnost. Ta formalistična razlaga večini omogoča, da samo presoja, katere ustavne 

vrednote so pomembnejše: ali pravice tistih, ki so ob zgolj nominalni ustavni predpostavki nedolžnosti 

v priporu, ali pravice njihovih morebitnih, hipotetičnih žrtev. Proti takemu voluntarizmu najostreje 

protestiram in lahko samo upam, da se zakonodajalčeva opustitev, ki je to omogočila, ne bo vlekla 

predolgo. 

 

Na koncu se je treba dotakniti še vprašanja, kako je sploh z ugotovitvenimi odločbami Ustavnega 

sodišča, ker te v 161. členu Ustave sploh niso predvidene. Po Ustavi Ustavno sodišče sicer lahko 

ugotovi, da je zakon protiustaven, vendar ga v celoti ali delno mora razveljaviti. Druge možnosti po 

Ustavi ni. Res je sicer, da (povsem izjemoma) nastopajo primeri, ko ni kaj razveljaviti, vendar bi bila 

ustavno konformna tista razlaga, ki bi v takih situacijah od zakonodajalca zahtevala, da pravno 

praznino zapolni z grožnjo, da bo sicer razveljavljen celotni zakonski kontekst, v katerem je pravna 

praznina nastala. Po mojem mnenju je torej določba 48. čl. ZUSt protiustavna, ker uvaja ugotovitveno 

odločbo, ki je Ustava ne predvideva. To ugotovitveno odločbo interpretirati tako, da daje Ustavnemu 

sodišču možnost pravno-politično in hipotetično spekulirati o tem, kaj bi bilo, če se zakon kot 

protiustaven skladno z Ustavo razveljavi, pa se pravi prvotni poškodbi Ustave dodati še žalitev. V 

konkretnem primeru to pomeni, da je Ustavno sodišče kot negativni zakonodajalec pooblaščeno le 

ugotavljati, da je Zakon o kazenskem postopku, kolikor ureja pripore, protiustaven -- in ga razveljaviti! 

Ostalo je stvar zakonodajalca.  

 

 

 

dr. Boštjan M. Zupančič 

dr. Tone Jerovšek 

dr. Janez Šinkovec 


