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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Ribičiča 
 
1. V tem ločenem mnenju pojasnjujem razloge, zakaj nisem mogel podpreti Odločbe 
Ustavnega sodišča, s katero je le-to zavrnilo ustavno pritožbo A. A.. Preden pojasnim 
razloge za svojo odločitev, naj zapišem, da se strinjam z največjim delom obrazložitve 
v omenjeni Odločbi. Edini pomislek se nanaša na to, da je Ustavno sodišče v Odločbi 
ocenilo, da je skladna z Ustavo zakonska ureditev, po kateri o podaljšanju hišnega 
pripora odloča zunajobravnavni senat v primerih, v katerih je o podaljšanju pripora 
neposredno po Ustavi pristojno Vrhovno sodišče. 
 
2. Strinjam se z oceno v točki 15 obrazložitve Odločbe, po kateri sta pripor in hišni 
pripor po naravi v temelju enaka. Ustavno sodišče pravilno ugotavlja, da pomeni tudi 
hišni pripor omejevanje osebne svobode in da ima zaradi tega ustavna pritožnica 
pravico z ustavno pritožbo uveljavljati kršitve pri odrejanju hišnega pripora, čeprav je 
hišni pripor medtem že prenehal veljati. Strinjam se tudi z oceno Ustavnega sodišča v 
točki 18 obrazložitve, da je hišni pripor v bistvenem podoben priporu, zato je treba 
takrat, kadar gre za hišni pripor, glede na to, da Ustava ne opredeljuje posebej 
ustavnopravnih jamstev za takšen primer, smiselno uporabljati pravna jamstva, ki se 
nanašajo na pripor. 
 
3. Ustavna pritožnica zatrjuje, da bi moralo o podaljšanju hišnega pripora odločiti 
Vrhovno sodišče, kakor to določa 20. člen Ustave za podaljšanje pripora. Ustavno 
sodišče se s takšnim razlogovanjem ne strinja, ker meni, da je imel zakonodajalec 
razumne razloge za uzakonitev drugačne ureditve. Po mnenju Ustavnega sodišča je 
sicer nujno pri hišnem priporu upoštevati vsa temeljna pravna jamstva z izjemo tiste 
določbe v 20. členu Ustave, ki pravi: "Vrhovno sodišče sme pripor podaljšati še za 
nadaljnje tri mesece."[1] 
 
4. Ne glede na to, da se pripor in hišni pripor do neke mere razlikujeta, gre vendarle v 
obeh primerih za tako hud poseg v posameznikovo svobodo, da je treba pri njem 
upoštevati vsa z Ustavo določena pravna jamstva, ne da bi kateregakoli od njih 
izpustili. Zato izražam pomislek zoper ureditev in prakso, po kateri naj bi pri hišnem 
priporu upoštevali vsa temeljna pravna jamstva, ki jih določa Ustava, ne pa tudi ene 
same ploščice v mozaiku, ki ga je glede posegov v osebno svobodo uredila Ustava. 
Po mojem mnenju bi moralo Ustavno sodišče po poglobljeni obravnavi presoditi, ali je 
zakonska ureditev skladna z Ustavo, kolikor daje zunajobravnavnemu senatu pravico 
podaljševanja hišnega pripora v primerih, v katerih Ustava to pristojnost za 
podaljševanje pripora določa Vrhovnemu sodišču. Od izida take presoje bi bilo 
odvisno, ali bi Ustavno sodišče v svoji sodbi ugotovilo kršitev pritožničine pravice ali 
pa bi njeno pritožbo zavrnilo. Ustavno sodišče takšne presoje ni opravilo, temveč je a 
priori izhajalo od ocene, da sloni zakonska ureditev hišnega pripora na razumnih 
razlogih in s tem na prikrit način opravilo presojo ustavnosti te ureditve. 
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5. Čeprav se ne morem strinjati samo z delom obrazložitve v odločbi Ustavnega 
sodišča, sem moral glasovati "proti" ter napisati odklonilno ločeno mnenje (in ne 
pritrdilnega) zaradi tega, ker bi moje stališče lahko privedlo tudi do drugačne odločitve 
(protiustavnost zakonske ureditve in ugotovitvena sodba o kršitvi ustavnih pravic 
pritožnice), kot ga je glede vprašanja ustavnih jamstev pri hišnem priporu izglasovala 
večina.  
 
 

dr. Ciril Ribičič 
 
 
Opomba: 
[1] Ne glede na kritike ustavne rešitve, po kateri lahko le Vrhovno sodišče podaljšuje 
pripor po preteku treh mesecev od dneva odvzema prostosti (te kritike opozarjajo, da 
bi lahko bilo za pripornika ugodneje, če o tem ne bi odločalo najvišje redno sodišče v 
državi), velja upoštevati, da gre za zavezujočo ustavno določbo, ki v doglednem času 
gotovo ne bo spremenjena. 


