
 
 
 
 

Številka:  U-I-64/14-22    

Datum:  6. 11. 2017 

 

 

 

PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. MATEJA 
ACCETTA K ODLOČBI ŠT. U-I-64/14 Z DNE 12. 10. 2017 

 

 

1. Odločbo sem podprl brez posebnih zadržkov in z njenim osrednjim sporočilom se 

vsekakor strinjam: z Ustavo je varovana tudi pravica do spoštovanja doma v smislu 

nemotenega domovanja v določenem objektu in varstva obstoja tega objekta, vsak 

poseg v to pravico pa mora prestati test sorazmernosti. V tem ločenem mnenju 

dodajam le nekaj misli o tem, v kateri ustavni določbi je ta pravica varovana. Med 

razpravo so se namreč izrisale tri možne poti za utemeljitev te pravice: ena bi pravico 

do spoštovanja doma uvrstila v 35. člen Ustave; druga, ki je bila na koncu izbrana v 

odločbi, v 36. člen; tretja, ki jo bom skušal nakazati v tem mnenju, pa bi jo prepoznala 

kot pravico, ki jo utemeljujeta in vsebinsko napolnjujeta obe ustavni določbi. Poleg 

tega se je v razpravi po zaslugi sodnika Pavčnika pojavila še misel, da je ta pravica 

tudi izraz načela socialne države oziroma da je z njim vsaj tesno povezana. Načelo 

socialne države v odločbi na koncu ni bilo omenjeno, a ker je vsaj do določene mere 

z njenim osrednjim sporočilom vendarle povezano, se nato posvečam tudi vlogi tega 

načela v kontekstu pričujoče odločbe. 

 

2. Je pravica do spoštovanja doma bolj izraz nedotakljivosti človekove zasebnosti iz 

35. člena ali nedotakljivosti stanovanja iz (prvega poldrugega odstavka) 36. člena 

Ustave? Po pragmatični plati izbira morda niti ni preveč težavna, saj so pogoji za 

presojo dopustnosti morebitnega posega v to pravico v obeh primerih enaki, po 

pojmovni pa jo otežuje primerjava z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, v 

kateri je zasebnost varovana v eni sami, čeprav pomensko zelo odprti določbi, 

medtem ko Ustava poleg splošne opredelitve v 35. členu vsebuje še več določb za 

varstvo posebnih vidikov zasebnosti (med drugim takoj za že omenjeno 

nedotakljivostjo stanovanja v 36. členu denimo še komunikacijsko zasebnost v 37. 

členu in informacijsko zasebnost v 38. členu). Sam menim, da gre podobno kot v 

primeru pravice do poštenega sojenja, ki je zaobjeta v več ustavnih določbah,1 tudi tu 

                                            
1 Glej npr. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-92/96 ("Okužba s prepovedanimi dokazi") z dne 
21. 3. 2002 (Uradni list RS, št. 32/02, in OdlUS XI, 45), 28. točko obrazložitve (pravica do 
poštenega sojenja umeščena v 22. in 23. člen Ustave); št. U-I-319/00 (Združeni ob Lipi sprave 
idr.) z dne 11. 9. 2003 (Uradni list RS, št. 92/03, in OdlUS XII, 74), 21. točko obrazložitve 
(temeljna pravica do poštenega sojenja umeščena v 22. in 23. člen Ustave, z njima pa v tej 
zadevi povezan tudi 29. člen Ustave z minimalnimi pravicami obdolženca v kazenskih 
zadevah); ter št. Up-460/14 (Godec) z dne 5. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 28/15), 6. točko 



  

za pravico, ki je izražena v več ustavnih določbah, v tem primeru tako v 35. kot v 

36. členu Ustave. 

 

3. V dosedanji praksi Ustavnega sodišča je že mogoče najti odločitve, v katerih je 

Ustavno sodišče določene vidike zasebnosti razbralo tako iz 35. kot 36. člena 

Ustave.2 Po mojem mnenju velja enako za pravico do spoštovanja doma, ki varuje 

tako pravico posameznika do domovanja na določenem prostoru kot tudi sam dom, 

tako pravico subjekta kot obstoj objekta. V določenih okoliščinah posameznih zadev 

bodo morda v ospredje bolj stopile vezi posameznika do njegovega doma kot del 

njegove identitete oziroma njegove telesne in duševne celovitosti in splošnega 

pojmovanja zasebnosti, ki sta varovana v 35. členu; v drugih pa bolj prostorski vidik 

zasebnosti in varstvo pred nedopustnimi posegi v dom, ki ga vsebuje prvi poldrugi 

odstavek 36. člena. Če bi bil primoran izbirati med obema določbama, bi v okoliščinah 

pričujoče zadeve tudi sam izbral stališče, ki ga je na koncu Ustavno sodišče zavzelo v 

odločbi, da gre torej pri odločanju o odstranitvi objekta za pravico, ki je utemeljena v 

36. členu. Toda pri kakih drugih okoliščinah bi šlo lahko tudi za vidike pravice do 

spoštovanja doma, ki bi izhajali iz 35. člena; pravico do spoštovanja doma kot pravni 

standard pa utemeljujeta oba. 

 

4. Poleg tega pa je kot več drugih sodnikov tudi mene nagovorila misel, da je pravica 

do spoštovanja doma obenem odraz načela socialne države, a imam do takega 

sklepa hkrati nekaj naklonjenosti in nekaj pomislekov. 

 

5. Za ilustracijo naj na kratko povzamem odločitev južnoafriškega ustavnega sodišča 

iz leta 2000 v sorodni, a ne povsem enaki zadevi Grootboom,3 o kateri je odmevno 

pisal tudi tedanji sodnik tega sodišča Albie Sachs.4 Pritoženci v tej zadevi so pred 

slabimi bivalnimi razmerami in nevarnostjo (novih) poplav pobegnili na višje ležeče 

nezazidano zemljišče in si tam postavili začasna bivališča, ki so jih kot nelegalne 

gradnje oblasti porušile, skoraj tisoč prebivalcev, odraslih in otrok, pa prisilno 

odstranile. Ti so nato, brez skorajda vsakršnega premoženja, od mestnih oblasti 

zahtevali, naj jim v skladu z ustavno določbo o pravici dostopa do ustreznega 

domovanja zagotovijo vsaj začasna bivališča, po negativnem odzivu pa pravico iskali 

                                                                                                                              
obrazložitve (pravica do poštenega sojenja prepoznana kot pravni standard, ki ga zagotavlja 
več ustavnih določb, v prvi vrsti 22. in 23. člen Ustave). 
2 Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-32/94 ("Soposest stanovanja") z dne 13. 4. 1995 
(OdlUS IV, 38), 12.–14. točko obrazložitve; in št. U-I-115/14, Up-218/14 ("Odvetniška 
zasebnost") z dne 21. 1. 2016 (Uradni list RS, št. 8/16), 26.–30. točko obrazložitve (kjer 
Ustavno sodišče ugotavlja, da ima odvetniška zasebnost več vidikov in jo varujejo 35., 36. in 
37. člen Ustave). Prim. tudi odločbo Ustavnega sodišča št. Up-1293/08 (Ilibašić) z dne 6. 7. 
2011 (Uradni list RS, št. 60/11), 21.–23. točko obrazložitve (kjer Ustavno sodišče ob 
sklicevanju na 36. člen Ustave umesti varstvo pred nedopustno preiskavo prevoznega 
sredstva v 35. člen Ustave). 
3 Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and Others, [2000] 
ZACC 19; 2001 (1) SA 46; 2000 (11) BCLR 1169 (4 October 2000). 
4 Glej A. Sachs, The Strange Alchemy of Life and Law, Oxford University Press, Oxford 2009, 
str. 161–194. 



  

še na sodišču. Redno sodišče je odločilo njim v prid in prepoznalo pozitivno 

obveznost oblasti, da jim preskrbijo vsaj najbolj osnovna sredstva za življenje (šotore, 

prenosna stranišča in vodo), a ne zaradi ustavne določbe o zagotavljanju pravice 

dostopa do ustreznega domovanja, ki je od države zahtevala (zgolj) sprejem 

razumnih ukrepov za postopno uresničevanje te pravice v okviru danih zmožnosti, 

ampak zaradi ustavne določbe o pravici otrok do zavetišča, vsebinsko šibkejše, a 

brezpogojne. Pristojni organi državnih oblasti so zoper to sodbo vložili pritožbo pred 

ustavnim sodiščem, a slednje je šlo v svoji odločbi še dlje: čeravno je tem oblastnim 

organom priznavalo široko polje proste presoje pri določanju "razumnih ukrepov" za 

postopno zagotavljanje pravice dostopa do ustreznega domovanja, po njegovi presoji 

ni bila razumna ureditev, ki je v neskladju s temeljnimi načeli oziroma vrednotami 

človekovega dostojanstva, enakosti in svobode spregledala položaj tistih najrevnejših 

prebivalcev, ki zaradi brezdomstva, naravnih nesreč ali pretnje odstranitve njihovih 

domovanj živijo v posebno obupnih razmerah. Morda ključen poudarek te odločbe je, 

da so (vse) ustavne pravice med seboj povezane in se vzajemno dopolnjujejo,5 zaradi 

česar je tudi razumnost državnih ukrepov treba presojati v luči človekovega 

dostojanstva.6 

 

6. Po moji presoji primerjava obeh zadev izriše tako pojmovno privlačnost kot 

vsebinsko zamejenost vezi med pravico do spoštovanja doma, kot jo je v pričujoči 

zadevi utemeljilo Ustavno sodišče, in načelom socialne države. Kot po nemškem 

zgledu povzema slovenska doktrina, je pojem socialne države tesno povezan z 

obveznostjo države, da varuje človekovo dostojanstvo in zagotavlja človekovega 

dostojanstva vredno življenje.7 Čeravno ne (dovolj) pogosto poudarjeno na tak način, 

je načelo socialne države tudi v presoji Ustavnega sodišča prepoznano kot 

pomembna ustavna dobrina, ki je med drugim povezana tudi z vprašanjem 

človekovega dostojanstva.8 Tudi v slovenski praksi bo nemara to načelo še najbolj 

izrazito poudarjeno v povezavi s pozitivnimi obveznostmi države, med drugim tudi v 

povezavi z južnoafriški sorodno določbo v 78. členu Ustave, v skladu s katero je 

država dolžna ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno 

stanovanje.9 

 

7. V takih primerih se namreč načelo socialne države, pa tudi človekovo dostojanstvo, 

na nek način kažeta kot most med individualističnim in skupnostnim pogledom na 

temeljne pravice oziroma kot poskus doseči sožitje med pojmovanjem posameznika 

kot samostojnega (in včasih povsem egoističnega) nosilca pravic ter pojmovanjem 

                                            
5 Sodba Grootboom, op. 3 zgoraj, 23. točka obrazložitve. 
6 Prav tam, 83. točka obrazložitve. 
7 A. Bubnov Škoberne in G. Strban, Pravo socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana 2010, str. 
28–29. 
8 Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-339/98 ("Eksistenčni minimum") z dne 21. 1. 
1999 (Uradni list RS, št. 72/98 in 11/99, in OdlUS VIII, 13), 10.–12. točko obrazložitve. 
9 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-109/15 ("Subvencionirana najemnina") z dne 19. 5. 
2016 (Uradni list RS, št. 38/16), 22. točko obrazložitve; in št. U-I-144/14 ("Neprofitna 
stanovanja") z dne 9. 3. 2017 (Uradni list RS, št. 14/17), 15. točko obrazložitve. 



  

skupnosti kot usmerjevalca in pogojevalca posameznikovega življenja. Povedano 

drugače, kot je lepo zapisal Sachs v zvezi z zadevo Grootboom, "[s]poštovanje 

človekovega dostojanstva je pravico do avtonomnosti združilo z nujo priznanja, da vsi 

živimo v skupnostih", in "pravico do svobode povezalo s pravico do kruha".10 

 

8. Pravica do spoštovanja doma, kakor jo je v pričujoči odločbi prepoznalo Ustavno 

sodišče, ne vsebuje tovrstnih pozitivnih obveznosti države,11 ampak je v skladu s 

prakso Evropskega sodišča za človekove pravice poudarjena predvsem kot varstvo 

posameznika pred nedopustnimi posegi države v njegov zaščiteni življenjski prostor.12 

Táko, negativno pojmovano pravico do spoštovanja doma pa si je mogoče zamisliti 

tudi v ureditvi, ki načelu socialne države (ali kategoriji ekonomskih in socialnih pravic) 

sicer ne pripisuje znatnejšega pomena. Zato sem zadržan do sklepa, da bi bila ta 

pravica neposredna izpeljava načela socialne države. 

 

9. Po drugi strani pa vendarle tudi ta pravica ne ubeži tistim skupnostnim vidikom 

pojmovanja temeljnih pravic, ki kažejo na njihovo relativnost: omejenost s pravicami 

drugih in pod določenimi pogoji z javnim interesom. Ko pride do tovrstnega tehtanja 

med nasprotujočimi si pravicami ali oceno sorazmernosti oblastnega posega v 

pravico do spoštovanja doma, pa mora sodišče pri presoji upoštevati tudi načelo 

socialne države in človekovo dostojanstvo, vključno s konkretnim socialnim 

položajem vsakokratnih prizadetih posameznikov. 

 

10. Načelo socialne države torej po mojem mnenju ni neločljivo povezano s samim 

obstojem pravice do spoštovanja doma, a ji lahko v konkretnih okoliščinah pomaga 

postaviti ali razširiti meje, medtem ko njeno neposredno ustavno podlago vsebujeta 

tako 35. kot 36. člen Ustave. 

 

         dr. Matej Accetto 

                Sodnik 

 

                                            
10 A. Sachs, nav. delo, str. 173. 
11 Čeprav na kratko (v 8. točki obrazložitve) omenja vez med posameznikom in skupnostjo 
oziroma ugotovitev, da ustaljeno bivanje posamezniku omogoča tudi izoblikovanje odnosa do 
skupnosti, ki ga obkroža. 
12 Točka 9 obrazložitve. 


