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K 78. točki obrazložitve pripominjam naslednje. Pomembno vprašanje ustavnosodne presoje v 

obravnavanem primeru je bilo, ali je ustavno dopustno namestiti prisluškovalne naprave v stanovanje 

brez vednosti in proti volji stanovalca in ali tak poseg ni v nasprotju s 36. členom Ustave. Nesporno je, 

da 36. člen tak poseg prepoveduje. Vendar drugi odstavek 37. člena omogoča posege v nedotakljivost 

zasebnosti, če je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države. Takšen 

poseg v človekovo zasebnost je med drugim tudi prisluškovanje v stanovanju ali v drugih zaprtih 

prostorih. Drugi odstavek 37. člena ob izpolnitvi naštetih pogojev dovoljuje prisluškovanje pogovorov v 

zaprtih prostorih, če tak pogovor prestreže naprava, ki se sama ne nahaja znotraj zaprtega prostora, 

ampak je nameščena zunaj njega. Odgovoriti je potrebno le na vprašanje, ali drugi odstavek 37. člena 

dopušča tudi prestrezanje pogovorov z napravo, ki je nameščena znotraj zaprtega prostora in sicer 

brez vednosti in proti volji uporabnikov zaprtih prostorov. 

 

Mnenja sem, da je tudi ta skrajni poseg izjemoma lahko ustavno dopusten, vendar le pod dodatnimi in 

posebnimi restriktivnimi pogoji. Siceršnji kriteriji iz 37. člena (izkazana nujnost za uvedbo ali potek 

kazenskega postopka ali za varnost države - ob samoumevnem pogoju, da je tak poseg predviden z 

zakonom, da je zanj potrebna vnaprejšnja odločba sodišča in da sme trajati le določen čas) so v takih 

primerih preširoko postavljeni. Omejitev pravice do nedotakljivosti človekove zasebnosti in hkrati 

omejitev pravice do nedotakljivosti stanovanja more biti ustavno dopustna le na podlagi in ob izpolnitvi 

pogojev tretjega odstavka 15. člena Ustave, ki (poleg omejitev, ki jih izrecno predvideva in dovoljuje 

Ustava sama) z generalno klavzulo dovoljuje tudi omejitve s pravicami drugih. "Pravice drugih" iz 

citiranega odstavka morejo biti le pravice iz Ustave. V obravnavanem primeru je zato v konfliktu med 

več ustavno varovanimi dobrinami potrebno pretehtati, katerim dati prednost pred drugimi. Kot take 

pravice drugih pridejo v poštev le nekatere ustavne pravice in sicer tiste posebne ustavne pravice, ki 

jim drugi odstavek 16. člena Ustave priznava status posebno varovanih pravic. 

 

Po naravi stvari bi bilo v takem primeru nedvomno mogoče uporabiti pravice iz 17. člena - 

nedotaljivost človekovega življenja, iz 18. člena - prepoved mučenja in iz 41. člena - zagotavljanje 

svobode vesti ali veroizpovedi, morebiti v izjemnih primerih tudi pravice iz 21., 27., 28. in 29. člena 

Ustave. V takih primerih in ob drugih izpolnjenih pogojih iz drugega odstavka 37. člena je kot način za 

njihovo uresničevanje skladno z drugim in tretjim odstavkom 15. člena Ustave kljub ustavnim 

zagotovilom iz 36. člena Ustave ustavno dopustna namestitev prisluškovalne naprave znotraj zaprtega 

prostora. V vseh drugih primerih, kjer bi bili sicer podani pogoji iz drugega odstavka 37. člena Ustave, 

pa taka omejitev pravice do nedotaljivosti stanovanja ni ustavno dopustna. Kratki zaključek 

povedanega je torej naslednji: Tajna namestitev prisluškovalne naprave v stanovanju je izjemoma in 

ob izpolnitvi pogojev iz 37. člena Ustave ustavno dopustna samo v primerih, če je ogroženo človekovo 

življenje, če je potrebno preprečiti mučenje, ali če je ogrožena svoboda vesti ali veroizpovedi.  
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