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O D L O Č B A 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Aleša Zalarja, predsednika 

Okroţnega sodišča v Ljubljani, in na pobudo Kasima Halilagića, ki ga zastopa Dušan Pajk, odvetnik v 

Ljubljani, na seji dne 2. aprila 1998  

 

o d l o č i l o: 

 

1. V Zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 

4/92, 58/93 in 87/97) se razveljavita 11. člen in 19.a člen, kolikor se nanaša na izvajanje posebnih 

operativnih metod in sredstev dela iz 1. in 2. točke drugega odstavka istega člena. 

 

2. Razveljavitev začne učinkovati v roku šestih mesecev od objave te odločbe v Uradnem listu RS. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

A. 

 

1. Predsednik Okroţnega sodišča v Ljubljani zahteva oceno ustavnosti 11. in 19.a člena Zakona o 

notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92, 58/93 in 

87/97 - v nadaljevanju: ZNZ) v tistem delu, ki se nanaša na omejitev človekove pravice do 

zagotovljenega varstva tajnosti pisem in drugih občil, kadar je to nujno za potek kazenskega postopka. 

Neustavnost izpodbijanih določb naj bi bila podana zato, ker obstaja med ZNZ in Zakonom o 

kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 - v nadaljevanju: ZKP), kolikor urejata isto materijo - 

moţnost omejitve varstva tajnosti pisem in drugih občil, kadar je to potrebno zaradi odkrivanja 

storjenih kaznivih dejanj - kolizija, ki se kaţe v tem, da: - ZKP izrecno določa, zaradi katerih kaznivih 

dejanj je mogoče predlagati ukrepe, medtem ko ZNZ samo ohlapno določa, da je uporaba posebnih 

metod moţna zaradi organiziranih, druţbi posebno nevarnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, ki jih 

storijo mednarodne kriminalne zdruţbe, 

 

- ZKP kot predlagatelja ukrepa določa drţavnega toţilca, ZNZ pa ministra za notranje zadeve, 

 

- ZKP določa časovno mejo veljavnosti ukrepov, ZNZ pa ne, - ZKP določa dodaten kriterij v drugem 

odstavku 150. člena, ki ga ZNZ ne predvideva, 

 

- se po ZKP na izsledke ukrepov sodna odločba lahko opre, medtem ko se na izsledke po ZNZ ne 

more, 

 

- preiskovalni sodnik o odreditvi ukrepov obvesti osumljenca, medtem ko po ZNZ obveznost 

obveščanja ni določena. Ker izpodbijani določbi ZNZ za urejanje enakih pravnih razmerij določata 

drugačne kriterije kot ZKP, ki je v razmerju do ZNZ kasnejši in specialnejši predpis, in ker se z 

nekoherentnostjo in protislovnostjo pravnega sistema zmanjšujeta zaupanje v pravo in pravna 

predvidljivost, naj bi bila po navedbah vlagatelja pobude kršena 14. in 2. člen Ustave. Z opisano 

ureditvijo pa naj bi bila kršena tudi določba 4. alinee 29. člena Ustave, po kateri je zagotovljeno 

vsakomur, ki je v kazenskem postopku obdolţen kaznivega dejanja, da ni dolţan izpovedovati zoper 

sebe ali svoje bliţnje ali priznati krivdo. 
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2. Pobudnik trdi, da predstavlja določba 19.a člena ZNZ poseg v ustavno pravico do osebnega 

dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave) in v varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. 

člen Ustave), ki jih je mogoče omejiti le ob pogojih iz 15. člena Ustave. Ti pogoji pa po mnenju 

pobudnika niso podani, ker je ureditev nedorečena in ker omogoča arbitrarno poseganje v človekove 

pravice. Posebej ga moti, ker se za poseg ne zahteva obstoj suma ali utemeljenega suma, zadošča ţe 

domneva, da gre za razkrivanje druţbi posebno nevarnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, ki jih 

storijo mednarodne kriminalne zdruţbe. Zaradi nedoločnosti predpisa je po mnenju pobudnika 

prizadeta pravna varnost, predvidljivost v pravu in zaupanje v pravo (2. člen Ustave). Poseganje v 

ustavne svoboščine s strani kateregakoli drţavnega organa naj bi nasprotovalo tudi načelu delitve 

oblasti, saj je s sistemsko interpretacijo Ustave moţno priti do zaključka, da so občutni posegi v 

ustavno zajamčene svoboščine le stvar sodišča. Pobudnik se s tem v zvezi sklicuje na četrti odstavek 

15. člena Ustave, ki zagotavlja sodno varstvo človekovih pravic in na 23. člen Ustave, ki vsebuje 

pravico do sodnega varstva. Poudarja še, da te določbe izpodbijani zakon le izjemoma priznava v 11. 

členu, v katerem predpostavlja za poseg v tajnost pisem in drugih občil sodno odločbo. 

 

3. Vlagatelj zahteve Ustavnemu sodišču smiselno predlaga razveljavitev, medtem ko pobudnik izrecno 

predlaga, da se glede izpodbijane določbe ZNZ ugotovi njena neustavnost. Zavzema namreč stališče, 

da je izpodbijana določba ZNZ s sprejemom ZKP in posledično derogacijo prenehala veljati. 

 

4. Drţavni zbor tako glede zahteve kot glede pobude meni, da sta neutemeljeni in da z izpodbijano 

ureditvijo niso kršene ustavne določbe. Vsebinsko podaja enoten odgovor, v katerem se sklicuje na 

drugi odstavek 37. člena Ustave, ki dovoljuje posege v tajnost pisem in drugih občil in v človekovo 

zasebnost, če je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost drţave, vendar le 

na podlagi odločbe sodišča in če tako predpisuje zakon. Hkrati opozarja še na določbi 17. člena 

Mednarodnega pakta o drţavljanskih in političnih pravicah in 8. člena EKČP, ki naj bi bili glede 

dovoljenih posegov v človekovo zasebnost celo manj zahtevni kot Ustava. Opozarja, da Ustava ne 

omejuje posegov v zasebnost samo v primeru poteka kazenskega postopka, ampak tudi v interesu 

uvedbe kazenskega postopka in v interesu varnosti drţave - kar pa se ne pokriva nujno niti v celoti z 

ureditvijo v 150. in 151. členu ZKP, ki predpostavlja ţe izvršeno kaznivo dejanje. Gre namreč (lahko) 

za preprečevanje kaznivih dejanj, ugotavljanje, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno (odkrivanje in 

razkrivanje) in še posebej za interese drţavne varnosti - kar vse ne more biti omejeno le na postopek 

po ţe izvršenem kaznivem dejanju. Po stališču Drţavnega zbora se določbe ZNZ in ZKP ne nanašajo 

na isto pravno situacijo: ZKP ureja uporabo posebnih metod po izvršenem kaznivem dejanju, ZNZ pa 

pred tem, kar utemeljuje tudi z dejstvom, da je bila ureditev v ZKP kasnejša in specialnejša, medtem 

ko sta bili določbi ZNZ uveljavljeni še pred sprejemom Ustave. Poudarja, da bodo ta vprašanja na 

novo urejena v Zakonu o policiji in sicer skladno z ureditvijo v ZKP. Navaja še, da se določbe 29. člena 

Ustave nanašajo le na konkretnega obdolţenca v kazenskem postopku in da torej zanj v celoti veljajo 

določbe ZKP, medtem ko se dejstva in dokazi, ki niso bili zbrani v skladu z ZKP, ne morejo uporabiti 

zoper obdolţenca v kazenskem postopku, torej tudi ne podatki, zbrani po izpodbijanih določbah ZNZ. 

 

 

B. 

 

5. Sklep o obravnavanju obeh zadev - zahteve in pobude v enotnem postopku je Ustavno sodišče 

sprejelo na seji dne 20.6.1996. 

 

6. Na seji dne 2.4.1998 je Ustavno sodišče na podlagi 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni 

list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) ugotovilo, da pobudnik izkazuje pravni interes za oceno 

ustavnosti 19.a člena ZNZ v delu, ki se nanaša na ukrepe iz 1. točke drugega odstavka, izvedene s 

strani kriminalistične sluţbe. V tem delu je pobudo sprejelo v obravnavo in takoj nadaljevalo z 

odločanjem o stvari sami. 

 

7. Pristojnosti Ustavnega sodišča za odločanje so opredeljene v 160. členu Ustave in 21. členu ZUstS. 

Po teh določbah Ustavno sodišče ni pristojno odločati o medsebojni skladnosti zakonov ali zakonskih 

norm. Kolikor se navedbe vlagatelja zahteve in pobudnika nanašajo zgolj na vprašanje razmerij med 

dvema veljavnima zakonoma - ZNZ in ZKP - oziroma na vprašanje njune medsebojne (ne)skladnosti 

ter s tem povezane (ne)veljavnosti posameznih izpodbijanih določb, torej ne morejo biti predmet 

ustavnosodne presoje. Kot je Ustavno sodišče ţe večkrat poudarilo v svojih odločitvah, je potrebno pri 
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uporabi zakonskih predpisov, ki med seboj niso skladni, upoštevati interpretacijska pravila, to pa so 

zlasti pravila o razmerju med splošnejšimi (lex generalis) in posebnimi predpisi (lex specialis), poprej 

izdanimi (lex prior) in kasneje izdanimi predpisi (lex posterior). 

 

8. Pristojno pa je ocenjevati, ali nasprotja znotraj pravnega reda ne kršijo načel pravne drţave (2. člen 

Ustave), in še pred tem, ali je izpodbijana zakonska ureditev kot taka, glede na vsebine, ki jih ureja, 

skladna z Ustavo. 

 

9. Obe izpodbijani določbi sta bili spremenjeni (11. člen1) oziroma na novo vneseni (19.a člen2) v ZNZ 

v okviru obseţnejših sprememb in dopolnitev zakona, sprejetih v maju 1991. Določba 11. člena je 

(bila) uvrščena v I. poglavje med Splošne določbe, 19.a člen pa v poglavje o delu in organizaciji 

Republiškega sekretariata za notranje zadeve kot enega od organov za notranje zadeve (II. poglavje, 

1. točka). Po navedbah predlagatelja sprememb in dopolnitev3 posebne metode in sredstva za delo 

VIS oziroma kriminalistične sluţbe do teh sprememb nikoli niso bile zakonsko določene, temveč so 

bile opredeljene le v podzakonskih zveznih predpisih. 

 

10. V skupščinskem gradivu se navaja, da je določba 11. člena je spremenjena skladno z določilom LI 

amandmaja k Ustavi SRS: od načela neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih občil je mogoče odstopiti 

le na podlagi odločbe, ki jo izda sodišče na obrazloţen predlog republiškega sekretarja za notranje 

zadeve. 

 

Predlog mora navajati dejstva in okoliščine, ki kaţejo na to, da je ukrep neogibno potreben za potek 

kazenskega postopka ali za varnost drţave in da ni v očitnem nesorazmerju s ciljem. To pomeni, da 

sme republiški sekretar ukrep predlagati šele, če z milejšimi posegi v varovane pravice posameznika 

ni mogoče zagotoviti varnosti drţave, kot tudi, da interes varnosti drţave ne sme biti pomembnejši od 

varovanih pravic posameznika. Sodišče o ukrepu odloča samostojno, v odločbi, s katero dopusti 

poseg, pa določi vrsto in obseg posega, čas trajanja posega in subjekte, ki so dolţni omogočiti 

izvršitev posega. Poleg teh omejitev ta člen vsebuje še eno omejitveno določbo, po kateri ONZ ne 

smejo uporabiti podatkov, za katere so izvedeli pri posegu, in tudi ne smejo teh podatkov posredovati 

drugim, če gre za podatke, ki niso v zvezi z nameravanim posegom. 

 

11. Člen 19.a določa metode in sredstva, ki jih uporabljata varnostno-informativna in kriminalistična 

sluţba. Navedeni člen sluţbi zavezuje, da morata, ko uporabljata posebne operativne metode in 

sredstva dela, izbrati tiste, ki bodo predvidoma najmanj vplivale na prizadeto osebo. Člen loči med 

operativnimi metodami, glede katerih si morata varnostno-informativna in kriminalistična sluţba 

predhodno pridobiti odločbo sodišča, in tistimi, za katere zadošča predhodno dovoljenje republiškega 

sekretarja za notranje zadeve. Odločba sodišča se zahteva v primeru uporabe kontrole telefona in 

drugih komunikacijskih sredstev in občil, kontrole pisem in drugih pošiljk. Ta člen omejuje uporabo 

omenjenih operativnih metod za potrebe kriminalistične sluţbe, ki jih ne more uporabiti glede vseh vrst 

kaznivih dejanj, ampak le pri druţbi posebno nevarnih, ki so organizirana ali jih storijo mednarodne 

kriminalne zdruţbe. 

 

Operativne metode in sredstva, glede katerih se zahteva predhodno dovoljenje republiškega 

sekretarja za notranje zadeve, so: tajno sodelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov. 

 

12. Da gre pri posebnih metodah in sredstvih za ukrepe, ki posegajo v ustavne pravice - zlasti v 

zasebnost posameznika, v tem postopku ni sporno. Pač pa je med udeleţenci sporna ustreznost 

obstoječe ureditve oziroma določenost teh metod, kot jih opredeljuje ZNZ. Po navedbah nasprotnega 

udeleţenca naj bi bila zakonska ureditev ustrezna, ker izpolnjuje pogoje, ki jih za (dovoljen) poseg v 

ustavno varovano zasebnost določa drugi odstavek 37. člena Ustave. 

 

13. Kakšen pomen in varstvo daje človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam Ustava, je Ustavno 

sodišče podrobneje navedlo v svoji odločbi št. U-I-25/95 z dne 27.11.1997, ko je presojalo ustavnost 

posameznih posebnih metod in sredstev iz 150. člena ZKP. Poudarilo je osrednjost in neposredno 

uresničljivost ustavnih pravic in svoboščin ter opozorilo na posebno mesto, ki ga imajo med njimi tiste 

ustavne določbe, ki varujejo človekovo osebno dostojanstvo, osebnostne pravice, njegovo zasebnost 

in varnost (od 34. do 38. člena Ustave). 
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14.Omejitve ustavnih pravic so po določbi tretjega odstavka 15. člena Ustave (uresničevanje in 

omejevanje pravic) moţne v primeru, ko je to v Ustavi posebej predvideno ali kadar je to nujno zaradi 

varstva pravic drugih. Glede na to, da omejitve predstavljajo izjeme od sicer z Ustavo zagotovljene 

zaščite pravic pred posegi, jih je treba ozko razlagati. Kot izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-

137/93 z dne 2.6.1994 (OdlUS III, 62) so po ustaljenih in splošno sprejetih pojmovanjih kakršnekoli 

omejitve ustavnih pravic dopustne le, če so v skladu s t.i. načelom sorazmernosti, kar pomeni tri 

pogoje za dopustnost takih omejitev ali posegov: nujnost, primernost in sorazmernost v oţjem smislu. 

Poseg mora biti nujen v tem smislu, da cilja ni mogoče doseči z nobenim blaţjim posegom v ustavno 

pravico ali brez njega; poseg mora biti primeren za dosego zaţelenega, ustavno dopustnega cilja (npr. 

varstva pravic drugih ali tudi javnega interesa, kadar je varstvo javnega interesa ustavno dopusten cilj) 

- primeren v tistem smislu, da je z njim ta cilj moţno doseči; v okviru sorazmernosti pa je treba tehtati 

pomembnost s posegom prizadete pravice v primerjavi s pravico, ki se s tem posegom ţeli zavarovati 

in odmeriti nujnost posega sorazmerno s teţo prizadetih posledic. Poleg teh kriterijev določa Ustava 

za poseg v določene pravice še posebne pogoje, kot je to v primeru poseganja v pravice iz 37. člena 

Ustave. 

 

15. Po ustaljenem stališču Ustavnega sodišča je temeljne ustavne pravice mogoče omejiti le z 

zakonom, potem ko zakonodajalec opravi tehtanje ustavnih dobrin in ugotovi nujnost omejevalnega 

ukrepa. Ta ustavna zahteva pomeni, da mora biti vsako poseganje v pravico urejeno z zakonom 

določno in nedvoumno. Kot pravilno poudarja pobudnik, mora biti zakonska ureditev takšna, da izključi 

vsako moţnost arbitrarnega odločanja drţavnega organa. 

 

Zakonska ureditev mora poleg predvidljivosti zagotavljati zlasti učinkovit pravni nadzor ter ustrezna in 

učinkovita sredstva zoper zlorabo. Pri tem velja opozoriti, da je zahteva po zakonski določnosti toliko 

bolj poudarjena, kolikor pomembnejša je varovana dobrina. 

 

16. V luči povedanega in ob upoštevanju načelnih ugotovitev, ki jih vsebuje odločba št. U-I-25/95, je 

Ustavno sodišče ugotovilo, da je izpodbijana zakonska ureditev ţe v načelu presplošna, da iz ureditve 

same ni razvidno, da bi zakonodajalec opravil tehtanje ustavnih dobrin in ugotovil nujnost uzakonjenih 

posegov v ustavne pravice in da je zato z vidika ustavnega načela legalnosti nezadostna. 

 

17. Tako obstoječa ureditev metod in sredstev iz 1. točke drugega odstavka 19.a člena (tajno 

sodelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov) vsebuje le povsem splošne določbe o tem, kdo 

ukrep izvaja in kdo ga dovoljuje ter nekaj najbolj splošnih predpostavk za delovanje kriminalistične 

sluţbe, ki so razvidne iz splošnih določb Zakona o namenu in ciljih njenega ukrepanja. Po izpodbijani 

ureditvi se obravnavane operativne metode lahko uporabijo s strani kriminalistične sluţbe v zvezi z 

odkrivanjem kaznivih dejanj vedno, kadar le-ta oceni to za potrebno, pod pogojem, da pridobi pisno 

predhodno dovoljenje ministra za notranje zadeve, in da oceni, da gre za metodo, ki v konkretnem 

primeru v najmanjši meri vpliva na prizadeto osebo. Odrejanje in izvajanje operativne metode iz 2. 

točke drugega odstavka istega člena (kontrola telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil, 

kontrola pisem in drugih pošiljk) je sicer nekoliko natančneje urejeno, vendar ne dosti bolj določno, kot 

pogoje za takšen poseg določa Ustava v drugem odstavku 37. člena. Ker gre pri tej metodi za občuten 

poseg v tisti del zasebnosti, ki se nanaša na svobodo komunikacij in ki je varovan dvakrat - v 35. ter 

še posebej v 37. členu Ustave - je zakonska ureditev kljub temu oziroma prav zato še posebej 

nezadostna. Ni namreč dovolj, da zakon povzema ustavne zahteve. Vsebovati mora podrobna pravila, 

ki ob upoštevanju izrecnih ustavnih zahtev po eni strani preprečujejo arbitrarnost drţavnih organov, po 

drugi strani pa preprečujejo zlorabe uporabljenih posebnih metod in sredstev. Tako morajo biti 

opredeljene kategorije ljudi, ki jim je moţno prisluškovati, natančneje morajo biti določena kazniva 

dejanja, trajanje prisluškovanja, predpisan mora biti postopek, po katerem se ravna s povzetki 

pogovorov, določene morajo biti okoliščine in pogoji za njihovo uničenje, urejeni kontrolni mehanizmi. 

Posebno vprašanje, na katerega opozarja pobudnik in ki se mu zakonska ureditev v celoti izogne, je 

vrsta in stopnja suma, ki se zahteva za uporabo posameznih metod. Predvsem pa so metode med 

seboj tako različne, da zahteva vsaka od njih samostojno opredelitev in natančno ureditev. Enako kot 

pri ureditvi posebnih ukrepov v ZKP tudi obstoječa ureditev v ZNZ ne upošteva v zadostni meri (naredi 

samo eno večjo delitev na kontrolo komunikacij in na ostale ukrepe), da so metode različne ţe glede 

na način zbiranja podatkov, da posledično posegajo v različne človekove pravice in da je različna tudi 

intenziteta poseganja - kar vse bi moralo kot okoliščine, ki so relevantne z vidika ustavnokonformne 
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ureditve, predstavljati osnovna izhodišča za zakonodajno urejanje ukrepov, ki predstavljajo poseg v 

ustavne pravice. 

 

18. Da je zakonska ureditev nezadostna, je mogoče zaključiti tudi, če se presoja opravi z vidika 120. 

člena Ustave (organizacija in delo uprave), po katerem morajo biti pristojnosti upravnih organov in 

njihovo delovanje vezani na Ustavo in zakon. Z vezanostjo delovanja izvršilne oblasti na zakon se 

poudarjeno udejanja legalitetno načelo kot eno od načel pravne drţave iz 2. člena Ustave. Ţe načelo 

pravne drţave namreč zahteva, da se pravna razmerja med drţavo in drţavljani urejajo z zakoni. Kot 

je Ustavno sodišče ţe večkrat poudarilo v svojih odločbah (npr. OdlUS IV, 51 in OdlUS III, 123) mora 

biti zakon vsebinska podlaga tako za izdajanje podzakonskih aktov kot tudi za posamične akte 

izvršilne oblasti, ta dejavnost pa mora biti v vsebinskem pogledu v celoti v zakonskem okviru. 

Poudarilo je tudi, da se z zakoni ne določa samo okvir in podlaga upravnopravnega delovanja izvršilne 

oblasti, temveč postaja s tem njeno delovanje za drţavljane znano, pregledno in tudi predvidljivo, to 

pa povečuje njihovo pravno varnost. Zato mora biti namen zakonske ureditve jasno razviden, ukrepi 

pa - še posebej če gre za ukrepe, s katerimi se omejujejo ustavne pravice posameznikov - natančno 

določeni. Zakonodajalec mora sprejeti jasne norme in določiti njihovo vsebino: nedopustno je, če 

prepusti določitev vsebine norme drugemu organu. Norme morajo biti predvidljive in sposobne 

preizkusa. Če norma ni jasno določena, je dana moţnost različne uporabe zakona in arbitrarnosti 

drţavnih organov. 

 

19. Nenazadnje izhaja iz gradiva Drţavnega zbora ob sprejemanju (novega) Zakona o policiji, da se 

zdi izpodbijana zakonska ureditev posegov nezadostna tudi predlagatelju novega zakona in - čeprav v 

odgovoru na zahtevo in pobudo trdi drugače - zakonodajalcu samemu. Predlagatelj med razlogi za 

izdajo zakona navaja tudi, da " ... bi zakon zaradi uresničevanja ustavnega načela, po katerem morajo 

biti vse omejitve temeljnih svoboščin in pravic določene z zakonom, podrobneje opredeljeval policijska 

pooblastila, posebne metode in sredstva ter vrsto in način uporabe prisilnih sredstev". V razpravi je 

Odbor Drţavnega zbora za notranjo politiko in pravosodje še posebej sprejel stališče oziroma 

priporočilo, da naj predlagatelj pri pripravi predloga zakona (za drugo obravnavo) prouči moţnost 

preciznejše določitve posebnih metod in sredstev. 

 

20. Da bo zadostil ustavnim zahtevam - tako tistim, ki jih določa Ustava za poseg v posamezne 

temeljne pravice kot tudi tistim, ki jih postavlja za urejanje delovanja policije kot organov izvršilne 

oblasti - bo moral zakonodajalec v postavljenem roku odpraviti opisane pomanjkljivosti obstoječe 

ureditve. Zlasti bo moral vsako posebno metodo dela policije urediti tako določno, da ne bo moţna 

arbitrarnost in da bo zadoščeno pogojem, ki jih za poseg v posamezne pravice določa Ustava. 

 

21. Da bo zadoščeno ustavnemu načelu pravne drţave tudi z vidika pravnega reda kot celote, pa bo 

moral zakonodajalec obenem poskrbeti, da bo nova ureditev postavila jasne meje med moţnostjo 

uporabe ukrepov po ZNZ in tistih po ZKP, in s tem vzpostaviti stanje, ki bo jasno in predvidljivo, tako 

za organe, ki ukrepe odrejajo oziroma izvajajo kot tudi za drţavljane kot naslovnike pravnih norm. 

Sedanja ureditev je namreč očitno - ţe glede na različne razlage glede veljavnosti izpodbijanih določb 

ZNZ s strani vlagatelja zahteve, pobudnika in nasprotnega udeleţenca - nedorečena tudi, kolikor se 

nanaša na razmerje med ukrepanji policije oziroma organov za notranje zadeve po ZNZ in tistimi po 

ZKP, ki kot kasnejši predpis ustreznih prehodnih določb z ozirom na ZNZ ne vsebuje. Obstoječa 

ureditev posebnih operativnih metod in sredstev v dveh predpisih dopušča namreč različne 

interpretacije. Različno se razlaga, v katerih situacijah je dovoljena uporaba (istih) posebnih metod in 

sredstev po enem ali drugem predpisu, različna pa so tudi stališča o tem, kakšne so pravne posledice 

uporabljenih ukrepov. Kot odprto se pojavlja v posameznih primerih celo vprašanje dokazne vrednosti 

tako pridobljenih izsledkov v morebitnem nadaljnjem kazenskem postopku, kar pa glede na naravo in 

vrsto ukrepov, s katerimi se posega v temeljne človekove pravice in svoboščine, še zlasti ni ustavno 

dopustno. 

 

 

C. 

 

22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro 

Šturm ter sodnica in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevţ Krivic, Franc Testen, 
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dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam -Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo s sedmimi 

glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Krivic, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

 

P r e d s e d n i k : 

dr. Lovro Šturm 

 

 

 

Opombe: 

1.  11. člen "Na obrazloţen predlog republiškega sekretarja za notranje zadeve lahko sodišče odloči, 

da se v posameznem primeru odstopi od načela neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih občil, če je to 

neogibno potrebno za potek kazenskega postopka ali za varnost drţave in če poseg ni v očitnem 

nesorazmerju s ciljem. 

V odločbi, s katero se dopusti poseg, sodišče določi vrsto in obseg posega, čas trajanja posega in 

subjekte, ki so dolţni omogočiti izvršitev posega. 

Če organi za notranje zadeve pri takem posegu izvedo za podatke, ki niso v zvezi z nameravanim 

posegom, jih ne smejo uporabiti niti posredovati drugim, razen če gre za podatke o kaznivem dejanju, 

za katero se storilec preganja po uradni dolţnosti."  

2. 19.a člen "Varnostno informativna sluţba in kriminalistična sluţba lahko pod pogoji, ki jih določa ta 

zakon, uporabljata posebne operativne metode in sredstva dela. Pri tem morata izbrati tiste, ki bodo 

najmanj vplivale na prizadeto osebo. 

Posebne operativne metode in sredstva dela so: 

1. tajno sodelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov; 2. kontrola telefona in drugih 

komunikacijskih sredstev in občil, kontrola pisem in drugih pošiljk;3. protiprislušni pregled in tehnična 

zaščita objektov. 

Operativne metode in sredstva iz 2. točke je dopustno uporabiti le pod pogoji iz 11. člena tega zakona. 

Kriminalistična sluţba jih lahko uporablja samo za odkrivanje in razkrivanje organiziranih, druţbi 

posebno nevarnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, ki jih storijo mednarodne kriminalne zdruţbe. 

Za uporabo operativnih metod in sredstev dela iz 1. in 3. točke drugega odstavka je potrebno pisno 

predhodno dovoljenje republiškega sekretarja za notranje zadeve. Za izdajo dovoljenja za uporabo 

metod in sredstev dela iz 3. točke je potrebno soglasje varovane osebe ali predstojnika organa ali 

organizacije, ki se varuje." 

3. Skupščinski poročevalec št. 7/91 

 

 

 

 

 

 


