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Kljub soglašanju z nujnostjo restriktivne razlage 24. člena ZUstS sem iz razlogov, natančneje 

razloženih v svojem ločenem mnenju k odločbi št. U-I-28/95, tudi v tem primeru glasoval za sprejem 

pobude. Tudi v tem primeru je bil z izpodbijano zakonsko določbo namreč že storjen poseg v pravni 

položaj ne le tega konkretnega pobudnika, ampak kogarkoli, zoper katerega se ta zakonska določba 

lahko uporabi - torej vsakogar. Kljub restriktivni razlagi 24. člena ZUstS je namreč pri določenih 

predpisih pravni interes za njihovo izpodbijanje treba priznati vsakomur. Gre za tiste predpise, ki že s 

samo uveljavitvijo tako bistveno spremenijo pravni položaj posameznika in to glede tako pomembnih 

dobrin, da je vsakomur treba omogočiti izpodbijanje takega predpisa, da se s tem prepreči možnost 

takih protiustavnih posegov v najpomembnejše človekove pravice (življenje, svoboda, osebno 

dostojanstvo in varnost, varstvo osebnih podatkov), katerih posledic po tem, ko je do posega že prišlo, 

sploh ni več mogoče popraviti. 

 

V zadevi št. U-I-28/95, kjer gre za izpodbijanje zakonskih določb o prisluškovanju pogovorom v zaprtih 

prostorih, sem to svoje stališče utemeljil med drugim tudi takole: "Z uveljavitvijo te določbe se je torej 

pravni položaj vsakega posameznika pri nas avtomatično spremenil, pa če se je posameznik tega 

zavedal ali ne: odtlej je tovrstno prisluškovanje (pod določenimi pogoji) dovoljeno. Pravni položaj 

posameznika namreč tvorijo na eni strani njegove pravice in dolžnosti (kaj on sme in mora nasproti 

drugim), na drugi strani pa to, kaj drugi (in še zlasti država) smejo in morajo nasproti njemu." V 

pričujočem primeru sicer ne gre za določbo ZKP, ki bi bila šele na novo uvedena, tako kot v gornjem 

primeru. Gre za standardno, tradicionalno določbo sodnih postopnikov, s čimer pa še ni rečeno, da v 

spremenjenih razmerah sodobne družbe in sodobne kriminalitete tudi taka tradicionalna določba ne bi 

mogla postati sporna, upoštevajoč tudi bistveno povečano občutljivost javnosti za varstvo osebnih 

podatkov. 

 

Sprejetemu sklepu se o tem, ali bi bila taka določba lahko ustavnopravno sporna, ni bilo treba 

opredeliti, ker je pobudniku sploh odrekel pravni interes za njeno izpodbijanje. Sam pa - glede na 

svoje drugačno stališče - želim poudariti, da določba vsekakor je ustavnopravno sporna (s čimer v tej 

fazi postopka seveda še ne zavzemam definitivnega stališča o njeni ustavnosti ali neustavnosti) ni 

mogoče šteti za očitno (prima facie) neutemeljene pobudnikove navedbe o možni prizadetosti priče, 

katere naslov in drugi osebni podatki so zaradi pričanja postali javno znani, namreč navedbe o 

možnem ogrožanju njenega osebnega dostojanstva in varnosti (možen poseg v pravico iz 34. člena 

Ustave), in prav tako ni mogoče šteti za očitno neutemeljeno pobudnikovo navedbo o možnem posegu 

v pravico do varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave. Javno razglašanje osebnih podatkov 

(stanovanje, starost itd.) sme, domnevam, prizadeti preprečiti, sklicujoč se na 38. člen Ustave - razen 

kadar bi tak poseg v njegovo zasebnost narekoval nujen in močnejši javni interes: po tretjem odstavku 

15. člena Ustave so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene samo s pravicami drugih (in v 

primerih, ki so v ustavi posebej določeni), torej je poseg vanje možen le, kadar to nujno zahteva 

varstvo pravic drugih, in to seveda v skladu z načelom sorazmernosti. Tudi nujen poseg (če druge 

pravice sploh ni mogoče učinkovito zavarovati na noben drug način) se mora omejiti na najmanjšo 

možno mero, pri čemer je treba upoštevati tudi razumno razmerje med težo varovane in prizadete 

pravice. S tega izhodišča ni mogoče a priori šteti, da je pri vsakem pričanju nujno javno razglašati tudi 

stanovanje, starost in druge osebne podatke priče. Če so ti podatki pomembni pri nekem konkretnem 

pričanju, si je možno zamisliti npr. ureditev, po kateri bi sodišče - npr. na zahtevo obrambe - odredilo, 

da priča te podatke mora narediti za javno dostopne (ali v določenih primerih morda za dostopne le 

sodišču in strankam), pri čemer bi v konkretnem primeru sodišče moralo tehtati med težo interesov 

priče in težo interesov strank kazenskega postopka oziroma javnega interesa. 

 



 2 

Če v tej fazi postopka (pri preizkusu izkazanosti pravnega interesa pobudnika) dopuščamo možnost, 

da bi z javnim razglašanjem osebnih podatkov katerekoli priče lahko prišlo do protiustavnega posega v 

njeno zasebnost, varnost ali varstvo osebnih podatkov, se mi zdi očitno, da posledic takega 

protiustavnega posega, ko je do njega enkrat prišlo, kasneje sploh ni več mogoče popraviti. Zato 

mislim, da je v takih primerih vsakomur treba priznati pravni interes za izpodbijanje takih predpisov. 

 

Ali - z besedami iz mojega ločenega mnenja v zadevi št. U-I- 28/95: "Kjer se brez škode za 

učinkovitost varstva pravic lahko počaka, da se abstraktna sprememba pravnega položaja, ki jo je 

prinesla neka zakonska določba, najprej konkretizira v posameznih primerih, tam naj se še naprej šele 

tem konkretno prizadetim priznava pravni interes za izpodbijanje zakona. Kjer pa bi čakanje na 

konkretizacijo lahko ogrozilo učinkovitost varstva prizadete pravice ... ali kjer že abstraktna 

sprememba pravnega položaja dovolj intenzivno prizadene vse potencialne adresate zakonske 

norme, pa bi pravni interes morali priznavati vsem. ... Dodaten kriterij pri presoji, kdaj se bo pravni 

interes priznal vsakomur in kdaj le tistemu, ki je bil že prizadet konkretno v pravici in ne le v svojem 

abstraktnem pravnem položaju, bi najbrž moral biti tudi v pomembnosti prizadete pravice in v 

popravljivosti škode, prizadejane s posegom: svoboda, zasebnost in človeško dostojanstvo so 

praviloma (razen v kakšnih izjemnih situacijah) pomembnejše vrednote kot npr. lastninska pravica ali 

pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in že izvršeni posegi vanje so pravzaprav 

nepopravljivi." 
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