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Zadržanje kazni zapora po pravnomočni obsodbi 

– nujnost učinkovitega pravnega sredstva 
 

 
Gre za eno najpomembnejših sistemskih odločitev te sestave Ustavnega sodišča s 

področja kazenskega prava. Do sedaj je v Sloveniji veljalo, da je obsojeni na zaporno 

kazen po odločitvi višjega sodišča (ko pri nas praviloma nastopi pravnomočnost) moral v 

zapor. Medtem ko je prestajal zaporno kazen, se je iz zapora lahko pritoževal naprej na 

Vrhovno in nato še Ustavno sodišče. Ob vsebinski pritožbi je sicer formalno imel tudi 

možnost predlagati zadržanje (odlog ali pa prekinitev izvrševanja) zaporne kazni, a je bila 

težava v tem, da Vrhovnemu sodišču o takem predlogu ni bilo treba odločiti. Imelo je torej 

zgolj diskrecijo odločati o vlogi za zadržanje, to svojo diskrecijo pa je uporabljalo v res 

izjemno redkih primerih. V praksi je to pomenilo, da je v Sloveniji protipravno obsojeni 

zaporno kazen praviloma že prestal ali pa jo je prestal v znatnem delu, ko sta nato 

Vrhovno sodišče (po kakšnem letu) in naposled še Ustavno sodišče (po dveh al i treh 

dodatnih letih) šele leta po obsodbi in pozivu na prestajanje kazni vsebinsko dokončno 

odločili o njegovi zadevi. Predstavljajte si, kaj je to pomenilo v primerih, ko sta bodisi 

Vrhovno ali pa Ustavno sodišče v vsebinski presoji ugotovili zakonske in/ali ustavne 

kršitve, da je bil torej pritožnik protipravno obsojen. Takšna ureditev je pomenila, da je 

ustavna pravica do osebne svobode le prazna črka na papirju Ustave, pravica torej, ki v 

praksi v resnici ne živi. Nobena denarna odškodnina, opravičilo države za nazaj in 

podobno namreč ne morejo odtehtati tega, da je nekdo, ki sploh ne bi smel biti obsojen, 
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kazen zapora kljub temu moral prestati.1 Da je pri nas takšno izvotlitev ustavne pravice 

celo uzakonjal kazenskopravni sistem kot tak, je anomalično in nezdružljivo s konceptom 

ustavne demokracije oziroma svobodne demokratične družbe kot njenega vrednotnega 

temelja, ki osebno svobodo postavlja v vrh hierarhije ustavnih vrednot.  

 

Na to anomalijo v slovenskem kazenskopravnem sistemu, ki očitno izhaja iz nekih drugih 

časov, ko v Sloveniji Ustava pravice do osebne svobode še ni postavljala na njeno pravo 

mesto, sem opozarjal od praktično prvega dne svojega mandata sodnika na Ustavnem 

sodišču.2 Da bi ta razkorak med domačo ureditvijo in stanjem v tradicionalnih ustavnih 

demokracijah slovenski strokovni in splošni javnosti še bolj plastično predstavil, smo na 

mojo pobudo skupaj z raziskovalnimi sodelavci pripravili vrsto primerjalnopravnih analiz.3 

Te so dokazale, da pravica do osebne svobode protipravno obsojenih – za razliko od 

Slovenije – v tradicionalnih ustavnih demokracijah dejansko živi in učinkuje tudi v praksi, 

ne le na papirju ustave. Tako npr. kazenskopravni sistem v Nemčiji v praksi v le nekaj 

manj kot 100 odstotkih nepripornih zadev zagotovi, da obsojenemu ni treba v zapor 

(bodisi preko začasnega zadržanja bodisi zaradi dovolj hitre odločitve zadnje instance po 

pravnomočnosti obsodbe), vse dokler o njegovi sicer že pravnomočni obsodbi ne odloči 

                                            
1 Takšno je ustaljeno stališče ustavnih sodišč tradicionalnih demokracij. Nemško Zvezno ustavno 
sodišče na primer že več kot pol stoletja, vse od leta 1958, ko se je z vprašanjem zadržanja 
zaporne kazni po pravnomočnosti prvič soočilo, odvzem prostosti šteje za enega najhujših 
posegov v človekovo svobodo, ki je že po svoji naravi »nepopravljiv«, in od tod črpa svojo doktrino 
o zadržanju pravnomočne zaporne kazni do dokončne odločitve: BVerfGE 8, 102-103, BVerfG 2 
BvR 449/05, BVerfG 56, 396, BVerfG 2 BvR 1323/06, BVerfG 8, 102-103, BVerfG 14, 11-13, 
BVerfG 22, 178-180, 2BvR 2060/06, 2 BvR 1261/00, 2 BvR 769/10 idr. Glej npr. tudi Martin 
Badura in Meik Kranz, »Die Verfassungsbeschwerde in Strafsachen«, Zietschrift für das 
Juristische Studium«, str. 387, kjer avtorja glede ustaljene prakse zadržanj pojasnita, da »grozeči 
ali že obstoječi odvzem prostosti praviloma zadosti pogojem« sprejema predloga za zadržanje (po 
pravnomočnosti) pred Ustavnim sodiščem. 
 
2 Glej npr. Odklonilno ločeno mnenje sodnika Klemna Jakliča k odločbi št. Up-323/17, z dne 
6.7.2017, ki se mu pridružuje sodnik Marko Šorli; ločeno mnenje sodnika Klemna Jakliča k sklepu 
št. 56/17, 335/17, z dne 6.7.2017; Odklonilno ločeno mnenje sodnika Klemna Jakliča k sklepu št. 
št. 374/17, z  dne 6.7.2017; Odklonilno ločeno mnenje sodnika Klemna Jakliča k sklepu št. U-I-
78/17, z dne 14.12.2017 idr; Glej tudi moje znanstvene in strokovne prispevke o tem vprašanju; 
poleg navedenega v naslednji opombi še npr. poglavje K. Jaklič, »Ustavni razvoj Republike 
Slovenije« (posebej str. 108-111), objavljeno v spominskem zborniku ob 30 letnici slovenske 
države, Z lepilom na podplatih: trideset let slovenske države, Mohorjeva družba 2020; K temu so 
sodili še intervjuji, ki sem jih dajal o tem konkretnem vprašanju (na RTV Slo, Radiu Ognjišče idr.) 
tekom let po objavi citiranih, takrat še odklonilnih, ločenih mnenj, ter primerjalnopravno utemeljene 
predstavitve problema v mednarodnem prostoru, npr. na letni znanstveni konferenci svetovnega 
združenja ustavnih pravnikov, ICON-S International Society of Public Law, junija 2018 v Hong 
Kongu, ob mednarodnih sodniških srečanjih ter izmenjavah, ipd.  
 
3 K. Jaklič in M. Setnikar, »Zadržanje kazni zapora – ustavnopravni vidik«, Odvetnik, št. 85, april 
2018; M. Setnikar, »Raziskava o začasnem zadržanju kazni zapora do končne odločitve« Pravna 
praksa, št. 34/2018; M. Setnikar, »Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Kanadi«, Pravna 
praksa, št. 35/2018, str. 17-19; M. Setnikar, »Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Nemčiji«, 
Pravna praksa št. 36-37/2018, str. 18-19; M. Setnikar, »Zadržanje pravnomočne kazni zapora v 
ZDA«, Pravna praksa, št. 38/2018, str. 18-19. Pri zbiranju gradiv za študije pa so bili v pomoč tudi 
posamezni strokovnjaki iz SAMS, t.j. službe Ustavnega sodišča za primerjalne analize. 
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še poslednja instanca, Zvezno ustavno sodišče.4 V Franciji in Avstriji je zaradi izrecno 

predpisanega suspenzivnega učinka, ki ga imajo z našo zahtevo za varstvo zakonitosti 

primerljiva pravna sredstva po pravnomočnosti, osebna svoboda do končne odločitve 

poslednjih instanc varovana celo v 100 odstotkih primerov.5 V Kanadi kazenskopravni 

sistem preko odlično delujočega instituta začasnega zadržanja v skladu z načelom 

sorazmernosti poskrbi, da je osebna svoboda pravnomočno obsojenih na zaporno kazen 

pred dokončno odločitvijo še preostalih instanc varovana v približno 80 in več odstotkih.6 

Celo v ZDA, kjer kazenskopravni sistem "slovi" po svoji strogosti, je stopnja varovanja 

osebne svobode v praksi skladna z evropskim ustavnim načelom sorazmernosti in se v 

odstotkih efektivnega zadržanja pravnomočno odrejene kazni zapora v nepripornih 

primerih giblje v sferi preko 50 odstotkov.7 Le v Sloveniji je ta odstotek blizu 0. Le v 

Sloveniji je pravica do svobode dejansko izvotljena. Ko sem opisano stanje vsakič znova 

preverjal tudi ob priložnostih bilateralnih srečanj in izmenjav, ki smo jih v preteklih letih 

imeli z nekaterimi delegacijami evropskih ustavnih sodišč, se je spoznanje o spornosti 

slovenske ureditve le še bolj izkristaliziralo in utrdilo.8 

 

Postalo je splošno očitno, da je v to kislo jabolko, hočeš nočeš, vendarle treba ugrizniti. 

Zato sem, po več letih sprotnih razprav in postopnih premikov, posebej vesel današnje 

soglasne odločitve Ustavnega sodišča, da dosedanjo ureditev razglasi za protiustavno ter 

zakonodajalcu naloži, naj opisano anomalijo sistemsko odpravi, sistem pa posledično 

uredi tako, da bo stanje ustavno skladno tudi pri nas. Najprej je za to poklican prav 

zakonodajalec, ki ima na voljo številne različne možnosti za zagotovitev dejansko 

učinkovitega pravnega sredstva (namesto sodne diskrecije) za varstvo posameznikove 

osebne svobode. To zahtevata obe z Ustavo izrecno zajamčeni človekovi pravici (osebna 

svoboda in učinkovito pravno sredstvo za njeno varovanje), povrhu pa še ustavna 

zapoved zgolj sorazmernih mogočih posegov v človekove pravice. Pri svoji preučitvi se 

zakonodajalec lahko nasloni na primerjalne rešitve, kot jih poznajo v sistemih 

tradicionalnih ustavnih demokracij,9 lahko pa jih seveda vzame le kot začetno točko svojih 

                                            
4 M. Setnikar, »Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Nemčiji«, Pravna praksa št. 36-37/2018, 
str. 18-19. 
 
5 Glej primerjalno analizo SAMS (služba Ustavnega sodišča za primerjalne analize), sestavni del 
spisa. 
 
6 M. Setnikar, »Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Kanadi«, Pravna praksa, št. 35/2018, str. 
17-19. 
 
7 M. Setnikar, »Zadržanje pravnomočne kazni zapora v ZDA«, Pravna praksa, št. 38/2018, str. 18-
19. 
 
8 Na tem mestu naj v ponazoritev zadostuje jedrnat odziv predsednika nemškega Zveznega 
ustavnega sodišča dr. Voßkuhle-ja ("to morate nujno spremeniti") na predstavljeno dejstvo, da pri 
nas v zapornih zadevah od začetka prestajanja kazni zapora pa do končne odločitve na Vrhovnem 
in nato še Ustavnem sodišču preteče tudi po več let, ko obsojenec kazen praviloma že prestane, 
zadržanje ali kak drug vidik slovenskega kazenskega sistema pa ne učinkuje tako, da bi takšno 
dejansko izvotlitev človekove pravice lahko preprečil. 
 
9 Glej vire navedene v opombah 3 – 7, zgoraj. 
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lastnih končnih rešitev, ki pa naposled (tako kot to velja v tradicionalnih ustavnih 

demokracijah) pravice do osebne svobode, in pravice do učinkovitega pravnega sredstva 

za zagotovitev dejanskega učinkovanja osebne svobode, ne bodo smele omejiti 

prekomerno, tj. bolj kot to dopušča ustavno načelo sorazmernosti. 
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