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V navedeni zadevi sem glasoval proti sprejeti odločitvi, ker menim, da je stališče Ustavnega sodišča, 

vsebovano v 17. točki obrazložitve odločbe, sporno, razlogi zanj pa me niso prepričali do te mere, da 

bi lahko glasoval za sprejeto odločitev. Ustavno sodišče je v tem delu obrazložitve zapisalo: "Po 

navedenem za odločitev o ustavni pritožbi ni pomembno, ali je bila pritožniku dne 11.2. in 19.2.1996 

odvzeta prostost in - če mu je bila - ali so za odvzem prostosti bili podani ustavni in zakonski pogoji." 

Ustavnost in zakonitost odvzema prostosti bi bili po stališču Ustavnega sodišča (15. točka 

obrazložitve) v obravnavanem primeru pomembni samo v primeru, če bi bili z nezakonitim odvzemom 

prostosti pridobljeni dokazi, na katerih temeljijo z ustavno pritožbo izpodbijane sodbe. Ustavno sodišče 

je ocenilo, da v spornem delu predkazenskega postopka, ki naj bi potekal na podlagi 148. člena 

Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP), takšni dokazi niso bili zbrani oziroma niso bili 

uporabljeni pri izdaji izpodbijanih sodb. To je storilo v 16. točki obrazložitve, ko med drugim pravi: 

"Sodba ne temelji na izjavah in na rezultatih poligrafskega testiranja, ki naj bi bili pridobljeni med 

domnevno nezakonitima odvzemoma prostosti dne 11. 2. in 19. 2. in ki naj bi bili deloma posledica 

grdega ravnanja z njim. ........... Izjave, ki jih je pritožnik tedaj dal, na glavni obravnavi niso bile 

prebrane niti se sodba nanje ne opira. Iz podatkov spisa tudi ni mogoče sklepati, da bi bila omenjena 

izjava uporabljena za preveritev pritožnikovega zagovora, podanega na glavni obravnavi. .......... Iz 

obrazložitve sodbe namreč izhaja, da sklep o pritožnikovi krivdi temelji predvsem na materialnih 

dokazih - krvnih sledeh na kraju kaznivega dejanja in tekstilnih vlaknih. .... Prav tako ni razvidno, da bi 

na sodbo vplivali rezultati poligrafskega testiranja. Teh rezultatov namreč v spisu ni." 

 

Vendar pa izjava in poligrafsko testiranje nista bila edino, kar je bilo pridobljeno v času domnevno 

nezakonitega odvzema prostosti. Istočasno so bili pritožniku postriženi tudi nohti, na njih najdena in 

analizirana tekstilna vlakna pa so bila uporabljena kot dokaz. Glede tekstilnih vlaken, pridobljenih s 

pristriženjem pritožnikovih nohtov, je Vrhovno sodišče zavzelo stališče, da je policija smela pritožniku 

pristriči nohte na podlagi prvega odstavka 148. člena ZKP, ki naj bi jo pooblaščal, da zaradi ugotovitve 

in zavarovanja sledov in drugih dokazov opravi telesni pregled osumljenca. Iz tega torej jasno izhaja, 

da je bil ta dokaz, pridobljen v predkazenskem postopku, uporabljen v argumentaciji obsodilne sodbe. 

 

Odvetnik pritožnika je na naroku pred Kazenskim senatom (Senatom Ustavnega sodišča za preizkus 

ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev), ki je bil dne 19.10.1998 in na katerem naj bi 

pritožnik na poziv sodišča med drugim tudi konkretiziral vsebino ustavne pritožbe (posebej glede 

zatrjevanih kršitev človekovih pravic v predkazenskem postopku), na vprašanje predsednika senata o 

ekskluziji dokazov izrecno odgovoril: ".... bistvo teh kršitev vidimo ravno v izsiljenem priznanju, 

posledica tega, v kolikor se bo senat s tem strinjal, pa je absolutno podan položaj, ko bi vsi ti tzv. 

dokazi morali biti izločeni iz kazenskega spisa, to je seveda tudi namen naše ustavne pritožbe....". 

 

Pritožnik torej ni kot nezakonito pridobljenih dokazov v predkazenskem postopku (zlasti dne 

11.2.1996) navajal le izjavo in poligrafsko testiranje, temveč "vse te tzv. dokaze", kar pomeni tudi 

dokaz, pridobljen s pristriženjem nohtov (analiza tekstilnih vlaken). To pa pomeni, da je za odločitev o 

ustavni pritožbi ugotovitev, ali je bila pritožniku dne 11.2. in 19.2.1996 odvzeta prostost in - če mu je 

bila - ali so za odvzem prostosti bili podani ustavni in zakonski pogoji, zelo pomembna. Če je Ustavno 

sodišče menilo, da tega pritožnik ni uveljavljal v pravnih sredstvih pred vložitvijo ustavne pritožbe 

(vsebinska neizčrpanost pravnih sredstev), pa bi moralo to v odločbi navesti in obrazložiti. 
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Posebno vprašanje, ki se v konkretnem primeru ob pridobitvi nekaterih dokazov v predkazenskem 

postopku zastavlja, je tudi, ali drži ugotovitev Ustavnega sodišča, da je bil vstop v stanovanje zakonit, 

oziroma da so očitki glede nezakonitega vstopa v stanovanje neutemeljeni (18. točka obrazložitve). 

 

Ustavno sodišče je to svojo ugotovitev oprlo na okoliščine, ki ".. ne kažejo, da bi pritožnik ali njegova 

mati nasprotovala vstopu kriminalistov v hišo ...". Nenasprotovanje naj bi torej pomenilo privolitev, saj 

"... kriminalisti vstopa v hišo niso dosegli z uporabo sile, grožnje ali zvijače...." (24. točka obrazložitve). 

Po mojem mnenju je takšno stališče sporno iz dveh razlogov. Prvega vidim v tem, da Ustava v petem 

odstavku 36. člena (nedotakljivost stanovanja) posebej obravnava vstop uradne osebe v tuje 

stanovanje brez odločbe sodišča. To sme storiti samo pod pogoji, ki jih določa zakon. Glede na to 

določbo in ob njeni (po mojem mnenju nujni) povezavi z določbo četrtega odstavka 157. člena Ustave, 

po kateri morajo dejanja državnih organov temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu (poudarjam - 

Ustava ne zahteva, da morajo biti v skladu z zakonom, temveč da morajo temeljiti na zakonu), je po 

mojem mnenju vprašanje, ali v primeru, ko uradna oseba brez odločbe vstopi v tuje stanovanje, zato 

da bi opravila uradno dejanje (zaseg dokazov), sploh lahko vstopi na podlagi privolitve prizadete 

osebe. Po mojem mnenju vstop uradne osebe ne temelji na zakonu, če se vstop opravičuje zgolj z 

dikcijo drugega odstavka 36. člena Ustave. Na zakonu bi temeljil samo v primeru, če bi privolitev kot 

podlago za vstop določal zakon ali (morda) če zakon ne bi določal ničesar. ZKP pa v 218. členu, ki 

govori o tem, kdaj smejo pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve brez odredbe sodišča 

vstopiti v tuje stanovanje in po potrebi opraviti preiskavo, ne govori o privolitvi, temveč takšen vstop 

(ob še drugih, za ta primer nepomembnih položajih) dopušča: "če imetnik stanovanja to želi". Tudi če 

bi bilo takšno moje stališče v odločbi ovrženo, pa se (kot drugi razlog za spornost stališča Ustavnega 

sodišča o neutemeljenosti zatrjevanja nezakonitosti vstopa v stanovanje) zastavlja še naslednje 

vprašanje - kdaj oziroma pod kakšnimi pogoji se nenasprotovanje lahko šteje za privolitev? Po mojem 

mnenju za zakonitost posega v človekovo pravico (zakonitost vstopa v tuje stanovanje) ne zadostuje 

zgolj tiho nenasprotovanje, temveč je potrebna izrecna privolitev. Pa tudi če bi šteli, da zadostuje 

molče dana privolitev, bi bilo potrebno v vsakem primeru posebej ugotoviti, ali je nenasprotovanje 

odraz resnične volje prizadetega, ali pa je morda posledica dotedanjega ravnanja z njim v 

predkazenskem postopku. Ugotoviti bi bilo torej potrebno, ali ni nenasprotovanje kot molče dana 

privolitev posledica sile ali grožnje, uporabljene pri dejanjih uradnih oseb, ki so bila opravljena v 

postopku pred vstopom v stanovanje. Da nekatera ravnanja (privedba po 148. členu ZKP), ki so bila 

izvršena v predkazenskem postopku konkretnega primera v času pred vstopom v stanovanje, niso bila 

"izvršena v celoti po pravilih stroke", druga (ravnanje uradne osebe z orožjem ob privedbi) pa so "bila 

netaktno ravnanje", izhaja že iz navedb Ministrstva za notranje zadeve, ki jih povzema Varuh 

človekovih pravic v svojem dopisu z dne 4.9.1997, v katerem odgovarja na navedbe pritožnika o 

ravnanju z njim v predkazenskem postopku. 

 

 

dr. Janez Čebulj 
 


