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Odločitev Ustavnega sodišča je zgrešena. Odločba temelji na nevzdržnem stališču, da mora organ 

tehtati med namenom in vrednostjo predmeta, ki naj se vzame, zaradi zaščite lastninske pravice in 

dobrino, ki je zaščitena na drugi strani - splošno varnostjo. Ti dve ustavni pravici sta že po logiki stvari 

neprimerljivi in težko preneseta kakršnokoli tehtanje. V konkretnem primeru je šlo za neodgovorno 

ravnanje s puško, ki je imelo za posledico telesno poškodbo. Šlo je torej za hudo ogrožanje splošne 

varnosti, vsled česar lastnina puške, ne glede na ceno, ne more odtehtati dobrine varnosti in biti 

zaščitena s prepovedjo odvzema zaradi zaščite lastninske pravice. Pri tem je potrebno upoštevati tudi 

dejstvo, da puška ni eksistenčno sredstvo za pritožnika in zato ne more uživati tehtanja med dvema 

ustavnima vrednotama. Razlogov za tehtanje torej ni, ker ne gre za kolizijo primerljivih ustavnih 

vrednot. 

 

Tudi opredelitev vsebine pojma "splošna varnost", ki bi jo moral po mnenju sodišča pristojni organ 

najprej definirati, preden je opravil tehtanje, je nepotrebna, ker je v konkretnem primeru bilo notorno 

jasno, da vsakdo, ki neodgovorno uporablja tako nevarna sredstva kot je strelno orožje, da je 

ogroženo življenje ljudi, s tem hudo ogroža splošno varnost. Prav konkreten primer tega streljanja je 

dokaz za to, da gre pri pritožniku za osebo v katere posesti vsako orožje pomeni splošno nevarnost, 

saj je s svojim ravnanjem dokazala, da ni primerna oseba, ki bi lahko imela in nosila orožje. Če pa 

ustavno sodišče izraža skepso , da odvzem ene puške pritožniku, še ne pomeni, da bo splošna 

varnost boljša, ker bo uporabljal drugo, bi bilo primerneje, da po koneksiteti preveri ali naša 

zakonodaja ne omogoča prepovedi uporabe orožja tujim osebam na našem ozemlju, če je bilo zanje 

nesporno ugotovljeno, da ogrožajo spošno varnost pri nas in z ugotovitveno odločbo naloži 

zakonodajalcu konsekventno pravno ureditev. 
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