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Iz enakih razlogov kot v analogni zadevi št. U-I-25/95 (odločba z dne 27.11.1997 - razveljavitev členov 

150-156 ZKP), sem tudi v tej zadevi glasoval proti razveljavitvi zadevnih zakonskih določb - zavzemal 

sem se torej zgolj za ugotovitev njihove neskladnosti z Ustavo (z rokom za uskladitev). Prilagam svoje 

ločeno mnenje k odločbi št. U-I-25/95 z dne 27.11.1997. 

 

 

Odklonilno ločeno mnenje sodnika Krivica 

   

 

Čeprav se z veliko večino argumentacije v dolgi in temeljito obrazloţeni odločbi strinjam, sem moral 

glasovati proti sprejetemu izreku in to iz dveh razlogov. 

 

Najprej zato, ker po mojem mnenju ni prav zaradi nekaterih slabosti obstoječe zakonske ureditve (glej 

zlasti 61. točko obrazloţitve) to ureditev kar razveljaviti in to ekstenzivno (kompletne člene 150-156 

ZKP). Res je to razveljavitev z enoletnim odloţnim rokom, toda celo ob najboljši volji pristojnega 

ministrstva, vlade in zakonodajalca, da se v tem roku sprejme nova, z Ustavo v celoti skladna ureditev 

spornih vprašanj, lahko ta načrt spodleti - in potem določen čas v boju zoper hujše oblike 

organiziranega kriminala preprosto ne bo mogoče uporabljati nobenega od ukrepov iz 150. člena ZKP, 

od katerih večina sama po sebi sploh ni ustavno sporna. Zgodi se lahko npr. to, da dobro in skrbno 

pripravljene ter vsebinsko nesporne zakonske spremembe ne bi bile v roku sprejete zato, ker bi vmes 

(iz povsem drugih razlogov) prišlo do razpada sedanje vladne koalicije, do nemoţnosti form iranja nove 

in nato do razpusta drţavnega zbora ter predčasnih volitev. Ni vaţno, kako velika je ta moţnost - 

vaţno je, da obstaja in da bi v takem primeru odgovornost za to, da bi si drţava sama zvezala roke v 

boju proti organiziranemu kriminalu, padla na Ustavno sodišče in na njegovo po nepotrebnem 

radikalno odločitev. 

 

Na razpolago je bila namreč druga, skoraj v vseh pogledih boljša rešitev: namesto razveljavitve z 

rokom bi bilo treba uporabiti ugotovitveno odločbo, s katero bi bilo moţno le za res sporne zakonske 

določbe (in ne kar za kompletno ureditev v členih 150- 156 ZKP) ugotoviti, da niso (v celoti) skladne z 

Ustavo, in naloţiti zakonodajalcu odpravo ugotovljenih neskladnosti. 

 

Zadnja, zaključna (torej 95.) točka obrazloţitve s svojima prvima stavkoma utemeljenost mojega 

gornjega stališča po mojem mnenju jasno potrjuje: "Glede na navedeno Ustavno sodišče 

protiustavnosti izpodbijanih ukrepov ... kot takih ni ugotovilo. Ugotovilo pa je, da so protiustavni 

posamezni pogoji in posamezne določbe postopka ..., ker ne dajejo v zadostni meri jamstev, ki jih 

zagotavlja Ustava." Poudarjam: "v zadostni meri"| 

 

V eni točki pa je moje stališče stroţje od stališča večine. 

 

Glede ukrepa iz 5. točke prvega odstavka 150. člena ZKP ("prisluškovanje v prostorih s tehničnimi 

napravami") sem mnenja, da je ta ukrep ţe sedaj ustavno dopusten le, kolikor se izvaja s 

prisluškovanjem pogovorom v prostorih "od zunaj" - kolikor se izvaja s tajnim nameščanjem naprav v 

stanovanju in torej z vstopom v stanovanje brez vednosti stanovalca, pa veljavno besedilo 36. člena 

Ustave to ţal v celoti onemogoča (zakaj, bom pojasnil malo kasneje). "Ţal" pravim zato, ker bi po 

mojem mnenju (skladno s tujimi izkušnjami) v boju proti najnevarnejšim oblikam kriminala najbrţ 

moralo biti ustavno dovoljeno celo to - seveda ob stroţjih pogojih in procesnih kavtelah, ki bi v večji 

meri zmanjševali moţnost zlorabljanja takih izjemnih policijskih pooblastil. 

 

Toda to bi morala Ustava dovoljevati, njen sedanji 36. člen pa tega ne dovoljuje. Zanimivo je, da se je 

na isto stališče v svojem pritrdilnem ločenem mnenju postavil tudi sodnik Šturm, celo z besedami: 
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"Nesporno je, da 36. člen tak poseg prepoveduje." V tej točki torej odločbo (oziroma 78. točko njene 

obrazloţitve) podpira samo pet sodnikov. Po mnenju sodnika Šturma bi bil kljub 36. členu tak poseg 

izjemoma dopusten "samo v primerih, če je ogroţeno človekovo ţivljenje, če je potrebno preprečiti 

mučenje ali če je ogroţena svoboda vesti ali veroizpovedi". Tudi sam seveda ne izključujem moţnosti, 

da bi v kakšnem povsem konkretnem primeru, ko so zgoraj navedene ali morda še kakšne druge 

ustavne dobrine konkretno prišle v kolizijo z ustavno pravico nedotakljivosti stanovanja, tehtanje 

prizadetih dobrin po načelu sorazmernosti lahko pripeljalo do ugotovitve o ustavni dopustnosti nekega 

posega v ustavno pravico iz 36. člena, vendar, ponavljam, samo v povsem konkretnem primeru, pred 

Ustavnim sodiščem torej šele pri reševanju konkretne ustavne pritoţbe - nasprotujem pa temu, da bi 

za primere, ki jih je naštel sodnik Šturm, smel ţe zakon kar vnaprej dovoliti izjemno dopustnost 

posega, ki ga 36. člen Ustave prepoveduje. Take izjemne posege, kadar jih opravičujejo povsem 

konkretne okoliščine, navsezadnje dovoljuje ţe kazenski zakonik, po katerem ni kaznivo dejanje tisto 

dejanje, ki je bilo storjeno v skrajni sili - torej za odvrnitev "nezakrivljene nevarnosti, ki je ni bilo 

mogoče odvrniti drugače, pri tem pa prizadejano zlo ni večje od zla, ki je grozilo". 

 

Še nekaj o tem, zakaj 36. člen Ustave takih posegov ne dovoljuje, čeprav izrecno to v njem ni 

zapisano. V drugem odstavku tega člena piše le: "Nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji 

stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati." Za 

primerjavo: nemška ustava npr. v 13. členu podobno omejitev predpisuje izrecno le za preiskave, za 

drugačne vstope v tuje stanovanje pa v nujnih primerih dopušča zakonsko dopustitev takih posegov v 

nedotakljivost stanovanja. Naša ustava pa gornjo omejitev izrecno postavlja vsakomur ("Nihče ne sme 

...") in za vse primere, ne le za primer preiskave ("... niti jih ne sme preiskovati"). 

 

Če je "brez odločbe sodišča proti volji stanovalca" prepovedano vstopiti v tuje stanovanje , je jasno, da 

policija še vedno proti volji stanovalca v stanovanje vendarle lahko vstopi, če ima za to dovoljenje 

sodišča, prav tako pa je jasno, da pa tudi sodna odločba policiji ne dovoljuje vstopa, ne da bi 

stanovalec za to sploh vedel. To bi bilo ustavno dopustno šele, če bi bil 36. člen spremenjen in bi se 

glasil "proti volji stanovalca ali brez njegove vednosti". Zakaj je pri varovanju "stanovanjske 

zasebnosti" dan tako močan poudarek prisotnosti prizadetega? Domnevam, da zaradi preprečevanja 

moţnih zlorab - ko bi npr. policija dovoljeni vstop na podlagi enega razloga dejansko izkoristila za kaj 

drugega (podtaknitev obremenilnega materiala, skriven odvzem česa itd.). 

 

Strinjam se, da bi bilo ob sodobnem porastu zelo nevarnih oblik kriminala treba ustavno dopustiti v 

izjemnih primerih in pod ustreznimi procesnimi kavtelami tudi nameščanje prisluškovalnih naprav v 

stanovanju brez vednosti stanovalca - ponavljam, ustavno dopustiti. Sedaj namreč to ustavno ni 

dopuščeno - po mnenju mene in še dveh sodnikov. Tudi večinska odločba v 78. točki ugotavlja, da 

Ustava tega "izrecno" ne dovoljuje. 

 

Implicitno dopustitev skuša zato najti v naslednjem razlogovanju: 

 

- da tajna narava prisluškovanja "narekuje tudi tajno namestitev in odstranitev naprav za 

prisluškovanje" (se strinjam - toda ne nujno tajnega vstopa v stanovanje, saj se da prisluškovati tudi 

"od zunaj"), 

 

- in da so "posledično, zaradi izvedbe ukrepa prisluškovanja, z zakonom /lahko/ omejene tudi zahteve 

... drugega odstavka 36. člena Ustave", torej zahteva po vednosti prizadetega (s tem pa se ne 

strinjam). 

 

Pri tem se sklicujem tudi na 32. točko obrazloţitve, v kateri je pravilno poudarjeno, da "je po Ustavi 

prepovedan vsak poseg v naštete pravice, razen tistih, ki so izrecno dovoljeni". Ker je s sporno 

določbo ZKP izrecno dovoljeno le "prisluškovanje v prostorih s tehničnimi napravami", izrecno pa ne 

tudi odstop od prepovedi v 36. členu Ustave, da bi se smelo v stanovanje vstopiti brez vednosti 

stanovalca, bi moral ţe to - po kriterijih same večinske odločbe v njeni 32. točki - biti zadosten razlog 

za sklep, da je sporna zakonska določba ustavno dopustna le, kolikor se nanaša na prisluškovanje "od 

zunaj", da pa je njeno izvrševanje s tajnim vstopom v stanovanje s 36. členom Ustave, kakor se ta 

sedaj glasi, absolutno prepovedano. 

 



 3 

Sporno 5. točko prvega odstavka 150. člena ZKP bi bilo torej po mojem mnenju treba razveljaviti - in to 

brez odloţilnega roka. Če bi bil drţavni zbor mnenja, da boj proti organiziranemu kriminalu nujno 

zahteva tudi takšne posege v stanovanjsko nedotakljivost, ki jih sedanja dikcija 36. člena Ustave ne 

dovoljuje, bi imel moţnost to ustavno določbo ustrezno dopolniti. Dokler pa je ustavna določba taka, 

kot je, jo je treba spoštovati. To zahteva od nas "pravna higiena", če se lahko tako izrazim. Striktno 

spoštovanje ustavno določenih človekovih pravic bi moralo biti najvišja vrednota. Če razvoj pokaţe, da 

je bil ustavodajalec pri ustavnem začrtovanju obsega neke pravice in dopustnih posegov vanjo preveč 

liberalen, naj to svojo "napako" v ustavi pač za naprej popravi - izvajalci Ustave pa naj ustavne norme 

striktno spoštujejo. Vsaka ohlapnost pri tem je prenevarna, da bi si jo smeli dovoliti, saj ni res, da 

"enkrat ni nobenkrat", ampak nasprotno - enkratna popustljivost pri interpretaciji v škodo ustavnih 

pravic, kot so v ustavi zapisane, lahko vodi v vedno nove tovrstne ohlapnosti in popustljivosti. 

 

A da ne bo nesporazuma: s tem pa seveda ne mislim, da izvajalcem ustave in s tem zlasti Ustavnemu 

sodišču ni dopustno po načelu sorazmernosti "tehtati" ustavnih dobrin, kadar ustavne določbe o njih 

pripeljejo do neposredne kolizije. Prav zato sem zgoraj skušal čim natančneje pojasniti, zakaj po moji 

presoji v tu obravnavanem primeru ne gre za tako neposredno kolizijo ustavnih določb, ko bi ena nekaj 

dovoljevala, druga pa to isto prepovedovala ali drugače urejala. Če še enkrat na kratko ponovim: 37. 

člen Ustave le na splošno dovoljuje zakonske posege v nedotakljivost človekove (in to le 

"komunikacijske"|) zasebnosti - 36. člen Ustave pa samostojno ureja nedotakljivost stanovanja in pri 

tem tajnih vstopov v stanovanje v nobenem primeru ne dovoljuje. Omenjeni ustavni določbi torej nista 

v neposredni medsebojni koliziji - zakonska ureditev je torej lahko taka (in bi zato tudi morala biti taka), 

da bi bila v skladu z obema. 

 

Tajen vstop v stanovanje je tako hud poseg v ustavno varovano dobrino, da bi za njegovo zakonsko 

dopustitev morala biti tudi v ustavnem besedilu nedvoumna podlaga - v obravnavani zadevi pa 

dopustnost tega posega, kot ţe rečeno, niti v zakonu ni izrecno določena. Ne gre torej za kolizijo dveh 

ustavnih norm, ampak zgolj za potrebo po striktni subsumpciji sporne zakonske določbe pod obe 

ustavni določbi, kjer bi bilo treba ugotoviti, da sporna zakonska določba z eno je skladna, z drugo pa, 

kolikor naj bi implicitno dopuščala tudi tajen vstop v stanovanje, ne. Če bo morda kdaj prišlo do 

dopolnjevanja tu obravnavanih ustavnih določb, pa naj končno - primerjalnopravno - opozorim še na 

nekaj. Nemška ustavna ureditev "komunikacijske" zasebnosti se izrecno sicer nanaša samo na tajnost 

komunikacijskih tehničnih sredstev, kot so pošta, telefon ipd., vendar pa ţelim opozoriti na to, kako so 

tam uredili vprašanje pravnega varstva zoper posege v te ustavne dobrine. Takole (čl. 10/II GG): 

"Omejitve se smejo odrediti samo na temelju zakona. Če omejitev sluţi varstvu svobodne 

demokratične temeljne ureditve ali obstoju ali varovanju Zveze ali deţele, lahko zakon določi, da se 

tak ukrep prizadetemu ne sporoči in da na mesto pravne poti /namreč sodnega varstva ustavne 

pravice po čl. 19/IV GG - op.M.K./ stopi nadzor po organih in pomoţnih organih, ki jih določi 

parlament." 

 

 

 

Matevţ Krivic 

 

 


