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I. 

 

1. Strinjam se z večino, da so stališča o konvencijski pravici v sodbi Evropskega 

sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP), ki trčijo v stališče Ustavnega 

sodišča, vredna pozornosti. Že zaradi petega odstavka 15. člena Ustave, ki 

zapoveduje (med drugim) širši obseg področja varovanja posamezne človekove 

pravice, če je ta urejena v pravnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Konvencija o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 

7/94 – v nadaljevanju EKČP) vsekakor je tak akt. Stališče v sodbi ESČP je zato lahko 

tehten razlog za spremembo stališča Ustavnega sodišča, po katerem je obseg 

področja varovanja pravice ožji. In strinjam se, da je dani primer analogen s 

primerom, obravnavanim v odločbi Ustavnega sodišča št. Up-2094/06 z dne 20. 3. 

2008 (Uradni list RS, št. 37/08, in OdlUS XVII, 28), ter da je bilo zaradi stališč ESČP v 

sodbi Dragojević proti Hrvaški z dne 15. 1. 2015 potrebno ponovno pretehtati stališče 

iz odločbe št. Up-2094/06 in ga morebiti tudi spremeniti. Toda, katero izmed nosilnih 

stališč iz odločbe št. Up-2094/06?  

 

2. Večinska odločba, če jo pravilno razumem, zmotno predpostavi, da odločba št. Up-

2094/06 temelji na enem stališču. Prav tako, menim, izhaja iz zmotnega izhodišča, da 

spreminja eno samo stališče iz navedene odločbe (primerjaj 21. točko obrazložitve). 

Drugače kot večina menim, da odločba št. Up-2094/06 temelji na (shematsko 

gledano) dveh stališčih in da večinska odločba tudi spreminja obe stališči (več v 

nadaljevanju).  

 

3. Razumem, da sprememba stališča predpostavlja prepoznavanje stališča, ki naj se 

spremeni. Kako pa naj stališče spremenimo, če ne vemo, kaj spreminjamo. In kako 

naj utemeljimo razlog za spremembo stališča, če njegove vsebine prej niti definirali 

nismo. Stališče, ki naj se spremeni, je vendar izhodišče za razumevanje potrebe po 

njegovi spremembi in s tem utemeljevanja razloga za spremembo. Opredelitev 



  

stališča, ki naj se spremeni, in razlog za spremembo sta zato v vsebinskem 

pogledu neločljivo povezana.  

 

4. Žal večinska odločba ne posveti nobene pozornosti vsebini stališča, ki ga 

spreminja. Stališča, ki ga spreminja, ne opredeli. Zdi se mi, da prav zato tudi zgolj 

posplošeno utemeljuje razlog za spremembo enega stališča. Posplošenje na tej točki 

obrazložitve večinske odločbe pa se mi nikakor ne zdi skladno z zahtevo, da se 

opredeli tehtni razlog za spremembo že sprejetega stališča.1 Z večinsko odločbo se 

že v tem njenem izhodišču nisem mogla strinjati. 

 

 

      II. 

 

5. Iz razlogov odločbe št. Up-2094/06 lahko izpeljem, da je odločitev o zavrnitvi 

ustavne pritožbe temeljila na dveh stališčih. Sprejeti sta bili z gledišča pravic iz 35. in 

37. ter 22. in 23. člena Ustave. Iz te odločbe, menim, povsem jasno sledi tudi, da je 

Ustavno sodišče razločevalo med fazama predkazenskega postopka in kazenskega 

postopka. V prvem se je odločilo o pooblastilu organom pregona za prikrite 

preiskovalne ukrepe s pomanjkljivo obrazloženo odredbo preiskovalnega sodnika. To 

pomanjkljivost, umeščeno v predkazenski postopek, je Ustavno sodišče presojalo z 

vidika varstva pravice do komunikacijske zasebnosti. Sklicevalo se je na 35. in 37. 

člen Ustave. Nadaljnje vprašanje, to je vprašanje dolžnosti sodišč, da obsodilne 

kazenske sodbe ne oprejo na obremenilne dokaze, pridobljene s strani organov 

pregona, katerih poseg v pravico zasebnosti je temeljil na pomanjkljivo obrazloženi 

odredbi preiskovalnega sodnika, je Ustavno sodišče presojalo v kontekstu 

kazenskega postopka. In pomen pomanjkljive obrazložitve odredbe preiskovalnega 

sodnika za prikrite preiskovalne ukrepe za fazo kazenskega postopka je presojalo z 

vidika pravic iz 22. in 23. člena Ustave. Za odločitev o zavrnitvi pritožbe zoper 

obsodilno kazensko obsodbo je bil odločilen odgovor, da uporaba obremenilnih 

dokazov v kazenskem postopku, pridobljenih na podlagi pomanjkljivo obrazložene 

odredbe preiskovalnega sodnika v okoliščinah tistega primera, sama zase ni 

pomenila kršitve iz 22. in 23. člena Ustave. Naj še povzamem nosilni stališči iz 

odločbe št. Up-2094/06: (1) kršitve pravic iz 35. in 37. člena Ustave ni, če se sklep 

preiskovalnega sodnika, izdan v predkazenskem postopku, v obrazložitvi zgolj 

sklicuje na predlog tožilca, v primeru, v katerem je sodnik ocenil, da ta predlog 

vsebuje vse elemente, ki so določeni v prvem odstavku 152. člena Zakona o 

kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 

87/14 – v nadaljevanju ZKP); ta pomanjkljivost sama zase ne pomeni, da bi sodišča 

izhajala iz stališča, da presoja zakonskih pogojev za odreditev ukrepa, s katerim se 

posega v pravico iz 37. člena Ustave, ne bi bila potrebna; (2) uporaba s tako spornim 

                                            
1 V zvezi s pomenom principa stare decisis za izgrajevanje zaupanja v sodišča prim. moje 
odklonilno ločeno mnenje k odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-269/12 z dne 23. 12. 2014 
(Uradni list RS, št. 2/15, in OdlUS XX, 29). 



  

ukrepom pridobljenih obremenilnih dokazov v kazenskem postopku zoper 

pritožnika ne pomeni kršitve pravic iz 22. in 23. člena Ustave.  

 

6. ESČP je v zadevi Dragojević proti Hrvaški presojalo očitano pomanjkljivost 

obrazložitve odredbe sodnika za prikrite preiskovalne ukrepe z vidika 8. člena EKČP 

(pravica do spoštovanja zasebnosti), vprašanje izločitve obremenilnih dokazov, 

pridobljenih na podlagi te, pomanjkljivo obrazložene odredbe preiskovalnega sodnika, 

pa z vidika 6. člena EKČP (pravica do poštenega sojenja). Presodilo je, da je podana 

kršitev pravice do spoštovanja zasebnosti (primerjaj 17. točko obrazložitve večinske 

odločbe), medtem ko kršitve pravice do poštenega postopka v zvezi z neizločitvijo 

tako pridobljenih dokazov Hrvaški ni očitalo (primerjaj 134. točko navedene sodbe 

ESČP).  

 

7. Večinska odločba potrebo po spremembi stališča iz odločbe št. Up-2094/06 

navezuje na citirano sodbo ESČP (primerjaj 21. točko obrazložitve). Tako ESČP kot 

tudi Ustavno sodišče sta pomanjkljivosti obrazložitve odredbe preiskovalnega sodnika 

presojali z vidika pravice zasebnosti (ne z vidika poštenosti postopka). ESČP je v 

zvezi s to pomanjkljivostjo, kot sem že obrazložila, ugotovilo kršitev pravice iz 8. člena 

EKČP,2 3 Ustavno sodišče pa je v odločbi št. Up-2094/06 presodilo, da kršitve pravic 

iz 35. in 37. člena Ustave ni. A večinska odločba se izogne presoji z vidika 36. člena 

Ustave in 8. člena EKČP. Če so bila v resnici razlog za spremembo stališča 

Ustavnega sodišča iz odločbe št. Up-2094/06 stališča ESČP iz navedene sodbe o 

kršitvi pravice iz 8. člena EKČP in če se spreminja že sprejeto stališče Ustavnega 

sodišča o pomenu pomanjkljive obrazložitve odredbe preiskovalnega sodnika, s 

katero so bili organi pregona pooblaščeni za poseg v pritožnikovo (komunikacijsko) 

zasebnost, se mi je zdelo ključno, da se opravi presoja očitanih pomanjkljivosti 

obrazložitve odredbe o hišni preiskavi z vidika 36. člena Ustave in 8. člena EKČP. Še 

toliko bolj, ker so po stališču večinske odločbe zahteve glede posegov v prostorsko 

zasebnost iz 36. člena Ustave strožje, kot so zahteve 8. člena EKČP, in je bila celo 

napovedana presoja z vidika 36. člena Ustave (primerjaj 18. točko obrazložitve 

večinske odločbe). Kljub temu večina to presojo zaobide. Non sequitur.  

 

                                            
2 Iz 98. točke obrazložitve sodbe ESČP v zadevi Dragojević proti Hrvaški (prevod DJP): »… v 
položaju, v katerem domača zakonodaja predvideva vnaprejšnjo strogo presojo sorazmernosti 
prikritega preiskovalnega ukrepa s strani sodnika, pomeni praksa retrospektivne utemeljitve 
zakonskih pogojev obid zakonskih zahtev, ki ne ponuja primernih in zadostnih varovalk zoper 
potencialne zlorabe, ker z dovoljevanjem izvrševanja prikritih preiskovalnih ukrepov v 
nasprotju z zakonsko predvidenimi pogoji odpira možnost zlorab.« 
3 Iz 101. točke obrazložitve sodbe ESČP v zadevi Dragojević proti Hrvaški (prevod DJP): 
»..Sodišče ugotavlja, da domače pravo, kot ga interpretirajo pristojna domača sodišča, ne 
zagotavlja zadostne jasnosti v pogledu načina in izvrševanja pooblastil organov oblasti, ter še 
posebej v praksi ne zagotavlja ustreznih varovalk zoper različne možne zlorabe. Torej, 
postopek odrejanja in nadzorovanja izvajanja ukrepa prisluškovanja pritožnikovim telefonskim 
pogovorom, ni odražal skladnosti z zahtevo zakonitosti posega niti ni ustrezal ….kriteriju 
»nujnosti v demokratični družbi«. 



  

8. V 25. točki obrazložitve večinska odločba le nakaže, da bi lahko bila 

nedopustno prizadeta pravica iz prvega odstavka 36. člena Ustave. Sprašujem, kdo 

pa bo, če ne Ustavno sodišče, podal odgovor na vprašanje kršitve pravice iz prvega 

odstavka 36. člena Ustave, ko pa so za to presojo prav vse pomembne okoliščine 

primera že poznane? In, še enkrat, ali ni bila sprememba stališča iz odločbe št. Up-

2094/06 izzvana prav s presojo ESČP o kršitvi pravice iz 8. člena EKČP v sodbi 

Dragojević proti Hrvaški?  

 

9. Žal mi je, da tega odgovora v večinski odločbi ni. Tudi zato, ker mi je obravnavani 

primer porajal ustavnopravna vprašanja, ki presegajo pomen obravnavanega primera. 

So načelne in sistemske narave. Gre za vprašanje pravice do (naknadnega) sodnega 

varstva pravice do zasebnosti in pravice do odprave posledic njene kršitve (primerjaj 

četrti odstavek 15. člena Ustave) v položaju, ko je do očitanih nepravilnosti prišlo v 

postopku udejanjanja sodnikovega pridržka, ki ga zapoveduje za poseg v prostorsko 

zasebnost drugi odstavek 36. člena Ustave. Ali, kot to dilemo zgolj nakaže (a žal ne 

razreši) večinska odločba s sklicevanjem na pravico do pritožbe (primerjaj 24. točko 

obrazložitve). Na nakazana vprašanja bi kazalo odgovoriti prav zato, ker, kot mi je 

znano, v domačem pravnem redu ni pritožbe zoper odredbo preiskovalnega sodnika 

o hišni preiskavi. Zastopa se namreč stališče, da "zoper odredbe ni pritožbe, zaradi 

česar se lahko takoj izvršijo."4 5 

 

10. Na tem mestu dodajam dvoje. Prvič. ESČP je v sodbi Dragojević proti Hrvaški 

posebej izpostavilo pomen možnosti, da se z deklaratorno sodbo (naknadno) ugotovi 

kršitev pravice do zasebnosti ali da se varstvo kršene pravice uveljavi z 

odškodninskim sodnim varstvom (primerjaj 100. točko obrazložitve). ESČP je torej v 

okviru razlogov o kršitvi pravice iz 8. člena EKČP posebej obravnavalo opustitev 

sankcij, ki bi jih imel prizadeti možnost uveljaviti prav za primer kršitve pravice do 

zasebnosti. Gre za sankcije, ki so neodvisne od možnosti, da se zahteva izločitev na 

podlagi take odredbe pridobljenih dokazov v kazenskem postopku. Teh razlogov 

ESČP ne morem razumeti drugače kot opozorila na sistemski problem pravnega 

reda, če ta ne omogoča (naknadnega) sodnega varstva domnevno kršene pravice do 

zasebnosti, prilagojenega posebnostim tovrstnega varstva. A fortiori, ker je ESČP 

poudarilo tudi, da kazensko sodišče sicer lahko presoja o poštenosti pripustitve 

določenih dokazov v kazenskem postopku, vendar pa mu ni omogočeno, da bi se 

lahko ukvarjalo z vsebinskimi vprašanji, ki se dotikajo prav varstva pritožnikove 

pravice zasebnosti (primerjaj 99. točko obrazložitve). Drugič. Nemško pravo od 

spremembe stališča nemškega Zveznega ustavnega sodišča (v nadaljevanju BVerfG) 

v sklepu drugega senata BVerfG št. 2 BvR 817/90, 728/92 in 1065/95 z dne 30. 4. 

1997 priznava pravni interes za pritožbo zoper sklep preiskovalnega sodnika, s 

katerim je bila odrejena hišna preiskava, čeprav je bila hišna preiskava opravljena že 

                                            
4 Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku (ZKP) s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, 
str. 282. 
5 Drugi stavek prvega odstavka 132. člena ZKP se glasi: "Odredbe se izvršijo takoj, razen če 
organ, ki je odredbo izdal, ne odredi drugače." 



  

pred iztekom pritoženega roka. Sprememba stališča je bila izzvana s 

presojo BVerfG, da je v primerih resnih posegov v pravice, ki so direktna posledica 

izpodbijanega oblastnega akta, pravni interes za pritožbo podan, če se, upoštevaje 

normalni potek postopka, učinek akta izteče prej, kot bi ga bilo mogoče izpodbijati 

pred pristojno instanco. Med take akte spada po nadaljnjem stališču BVerfG tudi 

odredba o hišni preiskavi, ki jo izda sodnik in s katero se odloči o resnem posegu v 

pravico. BVerfG je (med drugim) poudarilo tudi, da se v kazenskem postopku odloča 

o krivdi/oprostitvi obdolženega in ne o zakonitosti odredbe o hišni preiskavi.6 

 

11. Naj sklenem. Žal mi je, da je Ustavno sodišče zamudilo priložnost, da bi 

odgovorilo na vprašanje, ali je v domačem pravnem redu s subsidiarnim upravnim 

sporom (drugi odstavek 157. člena Ustave)7 in odškodninskim varstvom zagotovljeno 

učinkovito (naknadno) sodno varstvo domnevno kršene pravice do prostorske 

zasebnosti v primerih, v katerih je do posega vanjo prišlo na podlagi odredbe 

preiskovalnega sodnika, obstoji pa spor o pomanjkljivostih, do katerih naj bi prišlo v 

postopku udejanjanja sodnikovega pridržka iz drugega odstavka 36. člena Ustave. 

Domnevam, da bi se ob tej presoji izpostavil smisel in namen izločitve obremenilnih 

dokazov. To je procesne možnosti, ki jo lahko uveljavi obdolženi v kazenskem 

postopku, če so bili obremenilni dokazi pridobljeni s kršitvijo pravic, kar je bilo sicer 

tema tu obravnavanega kazenskega postopka (primerjaj prvi del drugega odstavka 

18. člena ZKP). Gre za specifično, v zakonu urejeno posledico za primer kršitev v 

postopku pridobivanja dokazov. Menim namreč, da je smisel in namen uveljavitve te 

specifične posledice, da se zagotovi obdolženčeva pravica do poštenega postopka, 

medtem ko je smisel in namen sankcij za kršeno pravico do prostorske zasebnosti, se 

zdi, drugačen. 

 

 

      III. 

 

12. Namesto soočenja s stališči o pomanjkljivi obrazložitvi odredbe preiskovalnega 

sodnika, ki je pooblaščala organe pregona za poseg v pravico do zasebnosti in ki sta 

jih z gledišča te pravice sprejeli Ustavno sodišče v odločbi št. Up-2094/06 in ESČP v 

sodbi Dragojević proti Hrvaški, večinska odločba to danost, menim, brez razlogov 

preseže, zamenja objekt varstva in s tem področje varovanja. Pomanjkljivo 

obrazloženo odredbo preiskovalnega sodnika za hišno preiskavo, sprejeto v 

predkazenskem postopku, namreč presoja z vidika pravice do obrazložene sodne 

odločbe, varovane v okviru pravice iz 22. člena Ustave.  

 

                                            
6 Primerjaj sklep drugega senata nemškega Zveznega ustavnega sodišča št. 2 BvR 817/90, 
728/92 in 1065/95 z dne 30. 4. 1997. 
7 Drugi odstavek 157. člena Ustave se glasi: "Če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, odloča 
v upravnem sporu pristojno sodišče tudi o zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se 
posega v ustavne pravice posameznika." 



  

13. Večinska odločba tudi potrebo po spremembi stališča iz odločbe št. Up-

2094/06 utemeljuje z ustavnim jamstvom obrazložene sodne odločbe iz 22. člena 

Ustave. A navedena odločba z vidika te pravice v fazi predkazenskega postopka 

nima prav nobenega stališča. Ali večinska odločba torej spreminja stališče odločbe št. 

Up-2094/06, ki ga v tej odločbi ni, ali spreminja stališče, da tega stališča v navedeni 

odločbi ni, ali pa spreminja stališče Ustavnega sodišča o kvalifikaciji objekta varstva? 

V večinski odločbi ni odgovora na to vprašanje. Da tega odgovora večinska odločba 

nima, me ne preseneča, saj ne opredeljuje niti, katero stališče iz odločbe št. Up-

2094/06 sploh spreminja. In če ni definirano niti stališče, ki se spreminja, kaj je potem 

tehten razlog za spremembo stališča?  

 

14. Trdno sem prepričana, da Ustavno sodišče v primeru iz odločbe št. Up-2094/06 

ob presoji o pomanjkljivo obrazloženi odredbi preiskovalnega sodnika ni spregledalo 

pravice do obrazložene sodne odločbe, varovane v okviru pravice iz 22. člena 

Ustave. Zakaj? Konkretno pooblastilo sodnika organom pregona za nadzor 

posameznikove komunikacije, izraženo v obliki sodne odločbe, kot razumem, 

neizogibno trči v pravico do komunikacijske zasebnosti preiskovanca. Ker je tako, je 

kvalifikacija objekta varstva – pravica do zasebnosti, menim, najmočneje stvarno 

povezana z dejanskim stanjem, ki je bilo predmet preizkusa. Od tu kvalifikacija in 

presoja z vidika pravic iz 35. in 37. člena Ustave v odločbi št. Up-2094/06. Naj 

dodam, da so po drugem odstavku 37. člena Ustave elementi dopustnosti posega v 

pravico do komunikacijske zasebnosti navezani na to pravico; enako kot so elementi 

dopustnosti posega v pravico do prostorske zasebnosti navezani na to pravico. 

Določen pa je tudi pogoj, da se o konkretnem pooblastilu za ukrep odloči s sodno 

odločbo. Razume se, da je od ustavno zapovedanih elementov dopustnosti posega v 

pravico treba razločevati dodatne elemente, ki jih za poseg (morebiti) opredeli zakon. 

Da so tudi ti relevantni za obseg varstva pravice do zasebnosti, se mi zdi na prvi 

pogled jasno, tega Ustavno sodišče v odločbi št. Up-2094/06 ni spregledalo,8 njihov 

pomen za presojo zakonitosti konkretnega posega pa je izčrpno obrazložilo tudi 

ESČP v sodbi Dragojević proti Hrvaški. Toda, naj ponovim, zakonsko opredeljene 

dodatne elemente dopustnosti posega je treba razločevati od ustavno zahtevanih. Če 

te razlike ne upoštevamo in zakonsko opredeljenim dodatnim elementom pripišemo 

ustavnopravni pomen, menim, zakonsko skladno razlagamo Ustavo. Taka razlaga 

Ustave je zgrešena, saj ni združljiva z nadrejenostjo Ustave zakonu.  

 

15. To, da večinska odločba stališč Ustavnega sodišča glede zahtev v pogledu 

obrazložitve sodnih odločb, ki jih je Ustavno sodišče izpeljalo iz 22. člena Ustave v 

drugih primerih, ne postavi v korelacijo z elementi omejitve pravice do nedotakljivosti 

                                            
8  Iz 17. točke obrazložitve odločbe št. Up-2094/06: "… Zatrjevana kršitev bi bila podana, če bi 
sodišča izhajala iz stališča, da presoja, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za odreditev ukrepa, s 
katerim se posega v pravico prizadete osebe iz prvega odstavka 37. člena Ustave, ni 
potrebna, ker so razlogi za odreditev ukrepa razvidni iz predloga državnega tožilca (osebe, ki 
zastopa interese kazenskega pregona). Za tak primer pa v obravnavanem primeru ne gre." 
Poudarila DJP.  



  

stanovanja iz drugega odstavka 36. člena Ustave, med katerimi ni zahteve po 

predhodno obrazloženi odločbi sodišča, se mi zdi sporno. Za povrh se presoji z vidika 

pravice iz 36. člena Ustave večinska odločba, kot sem že obrazložila, sploh izogne. 

Pri tem pa z uporabo 22. člena Ustave vzpostavi standard za pojem sodne odločbe iz 

drugega odstavka 36. člena Ustave, ki je celo strožji, kot ga Ustava izrecno 

opredeljuje za sodno odločbo, s katero se po prvem odstavku 20. člena Ustave sme 

odrediti pripor. Če namreč berem prvi in drugi odstavek 20. člena Ustave skupaj, se 

zapoveduje vročitev pisne, obrazložene sodne odločbe priprtemu najkasneje v 24 

urah od odreditve pripora s sodno odločbo. Ob tem poudarjam, da se sicer v celoti 

pridružujem večinski odločbi glede garantne vloge sodnika, ki odloča o odreditvi hišne 

preiskave. Zadržana sem le do zahteve, da mora biti po Ustavi, če pravilno razumem, 

brez izjeme sodna odločba o odreditvi hišne preiskave iz drugega odstavka 36. člena 

Ustave (očitno predhodno) tudi obrazložena z izčrpnimi razlogi o vseh elementih 

dopustnosti konkretnega posega v pravico do prostorske zasebnosti. 

 

16. Naj sklenem. Ne zdijo se mi prepričljivi razlogi večinske odločbe, ki stališče iz 

odločbe št. Up-2094/06, po katerem v okoliščinah primera (predpostavljam, da so te v 

bistvenem primerljive s tu obravnavanim primerom) ni kršitve pravic iz 35. in 37. člena 

Ustave zaradi pomanjkljivo obrazložene odredbe preiskovalnega sodnika, spreminjajo 

z zamenjavo (objekta in) področja (varovanja).   

 

 

IV. 

 

17. Strinjam se z večino, da zakonske zahteve po predhodno obrazloženi sodni 

odredbi ni mogoče nadomestiti z naknadno izraženimi argumenti, da so bili pogoji za 

hišno preiskavo pravzaprav izpolnjeni. Zakaj? Pomanjkljivo obrazložena sodna 

odredba je bila že izvršena, torej je do domnevno nedopustnega posega v 

posameznikovo pravico do nedotakljivosti stanovanja na njeni podlagi že prišlo. V 

naravi stvari je, da naknadno sodno varstvo, namenjeno razrešitvi spora o domnevni 

kršitvi pravice in morebitnemu sankcioniranju kršitve,  kršitve pravice ne more niti 

preprečiti niti odpraviti, kot da je ne bi bilo.9  

 

18. A Vrhovno sodišče v danem primeru, kot razumem, ni nadomeščalo zakonske 

zahteve po predhodno obrazloženi sodni odredbi s svojo naknadno presojo. V 

obrazložitvi sodbe je vendar izrecno zapisalo, da pomanjkljiva obrazložitev pomeni 

kršitev 215. člena ZKP (primerjaj 23. točko obrazložitve večinske odločbe). Torej ni 

zaobšlo zakonske zahteve po predhodni obrazložitvi te odredbe. Le dolžnost izločitve 

dokazov, pridobljenih na podlagi pomanjkljivo obrazložene odredbe o hišni preiskavi, 

je zanikalo in zato te specifične posledice ni izreklo. Z dejstvom, da je bila odredba 

                                            
9 Že sem obrazložila, da pravo za tak primer lahko omogoči na primer deklaratorno sodbo, ki 
ugotovi kršitev pravice, ali odškodninsko sodno varstvo, vendar kazensko sodišče o teh 
posledicah ugotovljene kršitve zahteve po vnaprejšnji obrazloženi odredbi preiskovalnega 
sodnika o hišni preiskavi po našem pravu ne odloča. 



  

preiskovalnega sodnika obrazložena bolj šibko, se je  ukvarjalo zgolj zato, da je 

lahko odločilo o tej specifični posledici zaradi pomanjkljivosti iz predkazenskega 

postopka, ki jo izrecno ureja 219. člen ZKP. Ta določba namreč izrecno našteva, 

katere pomanjkljivosti pri hišni preiskavi so tiste, ki nalagajo sodišču dolžnost, da 

sodbe ne opre na dokaze, pridobljene v hišni preiskavi. Pomanjkljivo obrazložene 

odredbe o hišni preiskavi, kot razumem, ni med njimi. Ker so sodniki vezani na 

Ustavo in zakon (125. člen Ustave), je sodišče, ki je moralo odločiti, ali se obsodilna 

sodba sme opreti na dokaze, pridobljene s hišno preiskavo, ki je bila odrejena s 

pomanjkljivo obrazložitvijo, to svojo presojo tudi moralo opraviti skozi prizmo 219. 

člena ZKP. Še enkrat: sodišče je presojalo le o procesnih kršitvah v zvezi z dolžnostjo 

izločitve obremenilnih dokazov ter je le s tem v zvezi zaradi uporabe 219. člena ZKP 

sprejemalo stališča o teži pomanjkljivosti obrazložitve odredbe o hišni preiskavi v 

danem primeru. Ali, še jasneje, sodišče očitno ni zavzelo stališča, da je dopustno v 

kazenskem postopku z naknadno utemeljitvijo razlogov za hišno preiskavo zanikati ali 

odpravljati kršitev zakonske zahteve po predhodno obrazloženi odredbi o hišni 

preiskavi. Razlogi večinske odločbe na temo nedopustnosti tovrstne "naknadne 

kontrole" (prim. 24. točko obrazložitve večinske odločbe) in s katerimi se sicer na 

načelni ravni v celoti strinjam, se, menim, zato sploh ne prilegajo razlogom 

izpodbijane sodbe.  

 

19. Sodišče je torej, kot razumem, odločalo le o morebitni dolžnosti izločitve 

obremenilnih dokazov in to dolžnost v danem primeru zanikalo. Zato, se zdi, je lahko 

"zaobšlo" to svojo dolžnost. V tem kontekstu tudi razumem razloge večinske odločbe 

v zvezi s prvim delom drugega odstavka 18. člena ZKP. Če pravilno razumem, večina 

meni, da mora avtomatično (v smislu vzroka in posledice) zaradi ugotovljene kršitve 

pravice iz 22. člena Ustave v predkazenskem postopku na podlagi prvega dela 

drugega odstavka 18. člena ZKP preizkušati ustavnost stališča sodišč o neizločitvi 

dokazov (primerjaj 24. točko obrazložitve). Iz večinske odločbe s tem v zvezi izhaja 

še, da je ustavnopravni razlog za to konstrukcijo peti odstavek 15. člena Ustave, to je 

dolžnost upoštevati največji obseg varstva pravice (primerjaj 24. točko obrazložitve).  

 

20. S pomenom petega odstavka 15. člena Ustave za obseg varstva pravic v državi, 

ki ga izraža večinska odločba na načelni ravni, se lahko le strinjam. Toda prepričana 

sem, da bi večinska odločba morala, da bi lahko ta princip uporabila v obravnavanem 

primeru, utemeljiti, upoštevaje v znanosti uveljavljene metode razlage zakona, da 

zahteva iz prvega dela drugega odstavka 18. člena ZKP razširja varstvo pravice do 

poštenosti postopka tudi v položaju, ko gre za pomanjkljivosti v zvezi z obrazložitvijo 

odredbe o hišni preiskavi. Ker te utemeljitve v večinski odločbi ne najdem, menim, da 

večinska odločba kratko malo šteje za dokazano to, kar bi bilo (za uporabo petega 

odstavka 15. člena Ustave v danem primeru) šele treba dokazati. Ali drugače, 

večinska odločba zgolj iz možnosti zakonsko opredeljenega širšega varstva pravice 

do poštenega postopka deducira obstoj zakonsko opredeljenega širšega varstva 

pravice do poštenega postopka v položaju, ko se obsodilna kazenska sodba opira na 

obremenilne dokaze, ki so bili pridobljeni na podlagi pomanjkljivo obrazložene 



  

odredbe o hišni preiskavi. S takšno poenostavitvijo se nisem mogla strinjati. 

Večinska odločba se hkrati sklicuje na zakon kot vir širšega obsega varstva pravice 

do poštenega postopka v primeru, ko se zastavi vprašanje dolžnosti izločitve 

obremenilnih dokazov, pridobljenih s pomanjkljivo obrazloženo odredbo o hišni 

preiskavi, in hkrati ta isti zakon, menim, ignorira, saj v celoti prezre 219. člen ZKP. Na 

ta način ignorira tudi zakonodajalčevo ovrednotenje tu obravnavane pomanjkljivosti iz 

predkazenskega postopka v kontekstu pravice do poštenega postopka, kot jo je 

opredelil zakonodajalec v ZKP, in vnaša v ZKP protislovje. Poleg tega večinska 

odločba, menim, povsem spregleda stališče Vrhovnega sodišča o neizločitvi dokazov, 

ki je oprto prav na 219. člen ZKP.  

 

21. Z drugim stališčem iz odločbe št. Up-2094/06 je bila, kot sem že obrazložila, 

zavrnjena teza, da bi v okoliščinah primera (te so analogne tu obravnavanemu) 

uporaba obremenilnih dokazov, pridobljenih v predkazenskem postopku na podlagi 

pomanjkljivo obrazložene odredbe preiskovalnega sodnika organom pregona, lahko 

pomenila kršitev pravic iz 22. in 23. člena Ustave. Menim zato, da tu obravnavano 

stališče večinske odločbe tacite spreminja tudi to (drugo) stališče iz navedene 

odločbe. Dvomim, da je razloge za spremembo drugega stališča iz odločbe št. 

2094/06 večina našla v sodbi ESČP v zadevi Dragojević proti Hrvaški. ESČP namreč 

zaradi tega, ker se je obsodilna sodba opirala na dokaze, ki so bili pridobljeni na 

podlagi pomanjkljivo obrazložene odredbe sodnika o nadzoru komunikacije 

pritožnika, Hrvaški kršitve pravice iz 6. člena EKČP ni očitalo.  

 

22. Sklep. Menim, da izločitev obremenilnih dokazov ni in ne sme biti edina možna 

posledica kršitve, do katere je prišlo zaradi tu obravnavane pomanjkljivosti 

obrazložitve odredbe o hišni preiskavi. Naj ponovim, da mi je zato žal, da je Ustavno 

sodišče zamudilo priložnost, da odgovori na načelno vprašanje, ali je poleg te 

posledice v domačem pravnem redu zagotovljeno učinkovito (naknadno) sodno 

varstvo pravice do prostorske zasebnosti v primerih, ko je do posega, ki ga je odobril 

sodnik, že prišlo, obstoji pa spor, ali je v postopku izvajanja sodnikovega pridržka 

prišlo do pomanjkljivosti. Razumem, da omenjeno načelno vprašanje postane v celoti 

nepomembno, če se a priori osredotoča izključno na specifično, v zakonu predvideno 

posledico – dolžnost izločitve obremenilnih dokazov, torej na v zakonu opredeljeno 

specifično posledico kršitve obdolženčevih pravic v postopku pridobivanja dokazov, s 

katero se varuje pravica do poštenega postopka (prvi del drugega odstavka 18. člena 

ZKP). Vendar za odločbo, ki ob osredotočanju na prav to specifično posledico 

spregleda (1) drugačno stališče Vrhovnega sodišča o tej specifični posledici za tu 

obravnavani položaj, ki je oprto na zakonsko določbo 219. člena ZKP, (2) zakonsko 

določbo, ki izrecno ureja pomanjkljivosti pri hišni preiskavi, ki imajo za posledico 

izločitev dokazov, pridobljenih pri hišni preiskavi, med temi pa pomanjkljiva 

obrazložitev sodne odredbe ni našteta, in (3) stališče Ustavnega sodišča, ki je v 

analognem primeru zanikalo kršitev obdolženčevih pravic iz 22. in 23. člena Ustave in 

s tem kršitev pravice do poštenega postopka, čeprav so bili obremenilni dokazi 



  

pridobljeni na podlagi pomanjkljivo obrazložene odredbe preiskovalnega 

sodnika, nisem mogla glasovati. 

 

 

 

 

 

d r. Dunja Jadek Pensa 

Sodnica 

 


