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I. 

 

Nosilno vprašanje pri tej zadevi je eklatantno ustavne narave. Gre za odnos med interesom drţave na 

eni strani in interesom posameznika, drţavljana -- glede njegove zasebnosti -- na drugi strani. Interes 

drţave je jasno ekspliciran v 37. členu Ustave, ki pravi, da zakon lahko predpiše, da se na podlagi 

odločbe sodišča za določen čas ne upošteva varstvo tajnosti pisem in drugih občil in nedotakljivost 

človekove zasebnosti, če je to (a) nujno za uvedbo ali (b) potek kazenskega postopka ali (c) za 

varnost drţave. Eksegeza te ustavne določbe nam sicer pokaţe, da so interesi kazenskega postopka 

in varnosti drţave v določenem primeru lahko pomembnejši celo od nedotakljivosti drţavljanove 

zasebnosti, kakor jo postulira 35. člen Ustave: "Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in 

duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic." 

 

Toda besedica "nujno", ki se nanaša na uvedbo ali na potek kazenskega postopka seveda ni 

naključno izbrana; kaţe na enega od temeljnih ustavnopravnih testov, ki se nanaša na presojo 

neogibne nujnosti kršenja ene od temeljnih ustavnih pravic. 

 

Ustavnopravna doktrina naprimer obravnava vprašanja diskriminacije na treh različnih ravneh. Na prvi 

in najstroţji ravni, kjer gre za merilo nastroţje presoje velja, da je diskriminirati na temelju narodnosti, 

rase itd. dovoljeno le, če je zakonodajna norma, ki tako diskriminacijo predpisuje, prvič, nujno 

potrebna (neogibna) za varstvo drţavnega interesa in če je poleg tega, drugič, način, ki ga taka 

diskriminatorna norma uvaja, racionalno naravnan na omenjeni neogibni, nujni drţavni interes. 

Besedica "nujno" ki se nahaja v 37. členu Ustave in ki se, kot rečeno, nanaša na uvedbo in potek 

kazenskega postopka ter na varnost drţave, torej kaţe na ustavno ukazano ravnoteţje dveh skrajno 

resnih ustavnih interesov. To tudi jasno kaţe, da je prisluškovanje v kazenskem postopku lahko le 

ultimum remedium. 

 

Primerjava z ustavnopravnimi kriteriji diskriminacije v jasno suspektnih kategorijah (rasa, narodnost 

itd.) po 14. členu Ustave kaţe, da Ustava pri varstvu zasebnosti izhaja iz najstroţjih ustavnih meril. 

Zakonodajalcu (in ustavnemu sodišču) Ustava predpisuje najstroţjo presojo (a) nujnosti in (b) 

smotrnosti danih norm. Povedano enostavneje to pomeni, da je Ustava sicer načelno razrešila ta 

konflikt med interesom posameznika in drţave, da pa je zakonodajalcu obenem naloţila, da kar 

najstriktneje in najrestriktivneje ter nadvse določno ( lex certa v procesnem in v materialnem smislu) 

opredeli situacije, v katerih bo za uvedbo in potek kazenskega postopka oz. za varnost drţave 

prisluškovanje v resnici neogibno nujno. V luči drugih ustavnih določb je jasno, da se morajo redna 

kazenska sodišča pri konkretizaciji ustavne in zakonske ureditve prisluškovanja tega ves čas in 

nadvse skrupulozno zavedati.1 

 

Seveda se lahko vprašamo, ali je na abstraktni ravni tako zakonodajno opredelitev sploh mogoče dati. 

Kolikor bolj je namreč abstraktna zakonodajna raven urejanja tega vprašanja, toliko več diskrecije 

ostaja sodiščem, ki o teh vprašanjih odločajo, to je, ko izdajajo odločbe, s katerimi se za določen čas 

krši ustavna pravica človeka do njegove zasebnosti. Osebno sicer dvomim, da je in abstracto res 

mogoče zakoličiti te situacije in po načelu materialne in procesne zakonitosti zagotoviti, da ne bo 

prihajalo do zlorab. Ena od značilnih teţav v prisluškovalnih situacijah je naprimer ta, da instalacija 

prisluškovalne naprave v prostorih oziroma kakršnokoli drugo prisluškovanje, na primer na telefonski 

liniji, neselektivno registrira celoten pogovor, to je, tudi tiste aspekte komuniciranja med dvema 

posameznikoma, ki v prvotnem sumu niso bili niti predvideni.2 

 

Ko je ustavodajalec v drugem odstavku 37. člena zapisal, da je poseg v nedotakljivost človekove 

zasebnosti dopusten samo, če je to nujno za varnost drţave, je s tem implicitno postavil merilo tudi za 

vprašanje nujnosti uvedbe in nadaljevanja kazenskega postopka. Povsem jasno je namreč, da grobi 

drţavni vpad v zasebnost posameznika ne more biti dovoljen glede vsakega kazenskega postopka, to 
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je glede kateregakoli kaznivega dejanja. Tak poseg je lahko dovoljen samo pri tistih kaznivih dejanjih, 

ki se po svoji druţbeni nevarnosti pribliţujejo ravni napada na varnost drţave kot celote. Jasno je 

naprimer, da tako dovoljenje ne more biti dano za kaznivo dejanje davčne utaje ali kakšno drugo, 

druţbi ne tako zelo nevarno kaznivo dejanje. Podana mora biti sorazmernost med obema 

poškodbama interesov -- drţavnega na eni strani (s strani osumljenega posameznika) in 

prisluškovančevega (s strani preiskovalnega sodnika in policije) na drugi strani. 

 

Uporaba besede "nujno" v dikciji 37. člena Ustave potemtakem pomeni, da je slovenska Ustava sicer 

res vnaprej predvidela zakonodajno moţnost ureditve prisluškovanja, je pa zato tudi vnaprej 

predvidela merilo najstroţje ustavnosodne presoje ustavne dovoljenosti take ureditve. V luči tega 

najstroţjega merila presoje je potem sicer ustavno dano, da je prisluškovanje lahko racionalno 

sredstvo za varstvo drţavnega interesa. Odprta pa ostaja (zakonodajalčeva ali sodnikova) presoja, ali 

je prisluškovanje v posameznem primeru res "nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za 

varnost drţave." Vsekakor je jasno, da tudi slovenska Ustava od zakonodajalca pričakuje tako 

materialno in procesno razdrugačenje meril za presojo te nujnosti, ki bo somerno najstriţjemu 

ustavnopravnemu testu diskriminacije. Drugače povedano to pomeni, da bi razred policijsko 

osumljenih prisluškovancev lahko naperil toţbo pred ustavnim sodiščem in zatrjeval, da so 

diskriminirani v primerjavi z drugimi drţavljani. Če "osebna okoliščina" utemeljene osumljenosti ne bi 

bila posebej omenjenea v 37. členu Ustave, bi v takem primeru Ustavno sodišče diskriminacijo 

presojalo po 14. členu. V tem sobesedilu bi se moralo šele vprašati, ali bo uporabilo najstroţji preskus 

diskriminacije in potem odločiti, (1) ali je za drţavni interes zares nujno, da je v določenih primerih 

prisluškovanje dovoljeno in (2) ali so zakonodajna merila za prisluškovanje racionalno naravnana na 

varstvo nujnosti drţavnega interesa. 37. člena Ustave pa je kot lex specialis to vprašanje ţe predvidel 

in prisluškovanje, če je "nujno," označil za domnevno dopustno. Ni pa 37. člen Ustave predvidel, pač 

pa je z zakonsko rezervo to preustil zakonodajalcu, kakšna so glede na "nujnost" tista sorazmerna 

sredstva in načini, s katereimi je v neogibnih primerih mogoče zadostiti drţavnemu interesu in interesu 

kazenskega postopka. 

 

Prav to pa je predmet današnje ustavnosodne presoje. Dobesedno površna ureditev vprašanja 

prisluškovanja v 150. členu ZKP je, če v presoji ne bi bilo nič drugega, je v očitnem neskladju z 

ustavnim poudarkom iz 37. člena Ustave. Tudi tokrat pa ni odveč poudariti, da bo za varstvo ustavne 

pravice na nedotakljivost zasebnosti na koncu seveda odločilna ustavna ozaveščenost prvostopnih 

sodišč. 

 

II. 

 

Doktrina o zasebnosti in njenem varstvu se je v ustavnem pravu pričela razvijati v petdesetih in 

šestdesetih letih, ko je ameriško Vrhovno sodišče pričelo spoznavati, da lahko Veliki brat -- drţava, 

resno ogrozi individualni in eksistencialni status posameznika-drţavljana. Tovrstna kazuistika se je 

pričela s primerom Griswold vs. Connecticut iz leta 1965 (381 U.S. 479). V tem nosilnem 

ustavnopravnem mnenju, ki ga je napisal sijajni sodnik Douglas, je Vrhovno sodišče ZDA privzelo 

takoimenovano penumbrično doktrino o zasebnosti, po kateri je pravica do zasebnosti (right to 

privacy) skupni imenovalec vseh drugih ustavnih pravic. Pravico do zasebnosti in praktično vse 

človekove pravice v odnosu dro drţave je namreč mogoče povzeti v besedni zvezi, da naj drţava 

posameznika -- enostavno pusti pri miru. 

 

Kasneje je Vrhovno sodišče ZDA v odločbah, ki so se nanašale na prisluškovanje v kazenskih 

zadevah, razvilo podrobno kazuistično serijo o vprašanju, pod kakšnimi pogoji ima drţava pravico 

prisluškovati, če je glede storitve kaznivega dejanja podan utemeljen sum. V nekem primeru (Katz vs. 

US)3 je razvilo tudi takoimenovano doktrino pričakovane zasebnosti (expectation of privacy), po kateri 

zasebnost ni varovana samo na teritoriju stanovanja posameznega drţavljana, ampak je varovana tudi 

v vseh situacijah, naprimer v javni telefonski govorilnici ali hotelski sobi itd., v katerih ta zasebnost 

teritorialno in navzven ni manifestno izpričana z lastninsko ali posestno pravico prizadetega 

posameznika. 

 

Slovensko Ustavno sodišče je glede tega šele na čistem začetku ustvarjanja svoje ustavne doktrine in 

se mora zaradi tega opredeliti predvsem glede enega poglavitnega ustavnega vprašanja. Če je 

namreč jasno, da mora drţava posameznika v načelu "pustiti pri miru", potem je seveda logično, da 
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tudi 37. člen Ustave, ki govori o nujnosti za uvedbo ali za potek kazenskega postopka ali za varnost 

drţave neizpodbitno postavlja pogoj, po katerem mora biti (1) pred tem in z (2) določeno verjetnostjo 

izkazano, da je bil posameznik (3) najprej sam poškodoval interes drţave. Iz tega, da je v 37. členu 

Ustave govor o uvedbi oziroma poteku kazenskega postopka in o varnosti drţave --, kot 

antecedenčnem predpogoju za moţnost napada na posameznikovo zasebnost, sklepamo, da mora 

biti poškodba drţavnega interesa vnaprej in z utemeljenim sumom izkazana, preden drţava sploh 

pridobi pravico, da s svojimi prisluškovalnimi napravami poškoduje ustavno sicer nedotakljivi (35.člen 

Ustave) interes osumljenega posameznika.4 Kot prvo se tu seveda postavlja vprašanje, ali mar 

domneva nedolţnosti iz 27. člena Ustave ne preprečuje, da bi drţava sploh lahko izhajala iz 

predpostavke, da je bila poškodba njenega interesa izkazana. V drugih naših odločbah smo ţe 

povedali, tako pa izhaja iz same dikcije 27. člena Ustave, da je domneva nedolţnosti procesne narave 

in da pravzaprav nakazuje predvsem, da morata biti dokazno tveganje in dokazno breme na toţeči 

stranki (drţavi) ter da iz tega naslova ne morejo nastati pravne posledice, dokler kazenska krivda ni 

dokazana s pravnomočno obsodilno sodbo. Ne v kazenskem pa tudi ne v predkazenskem postopku 

ustavna presumpcija nedolţnosti sodiščem ne preprečuje, da ne bi izrekali naprimer pripora ali odrejali 

prisluškovanja. 

 

Prav nasprotno: ker je namen vsake presumpcije, da preloţi dokazno breme (in tveganje) na toţečo 

stranko (Ei incubit probatio, qui dicit non qui negat|), pomen ta, da presumpcija nedolţnosti ne le ne 

preprečuje dokazovanja krivde, ampak vanjo drţavo prav sili. 

 

V vsak kazenski postopek pa je ţal vgrajeno protislovje, po katerem sodišča sedanje, gotove in 

definitivne dejanske posledice (pripor, prisluškovanje, preiskave in zasegi itd.) odrejajo na podlagi 

negotovih (le verjetno izkazanih), preteklih in v tem smislu "domnevnih" kaznivih dejanj, ki naj bi jih bil 

posameznik zagrešil zoper interes drţave. Gradacije verjetnosti (da je bil nekdo zagrešil kaznivo 

dejanje) pravgotovo niso logično primerljive z gradacijami posegov v zasebnost posameznika: od 

aretacije, pridrţanja in pripora, od fotografiranja, odvzema prstnih odtisov, itd. do prisluškovanja, od 

preiskave avtomobila do hišne in osebne preiskave, odvzema krvi itd. Argumento ad absurdum bi to 

pomenilo, da je nekomu mogoče izreči samo dve leti (namesto naprimer desetih let) zapora, ker je bil 

njegov umor samo verjetno (in ne onstran razumnega dvoma) izkazan.5 Tudi iz tega razloga je 

doktrina o utemeljenem sumu kot minimalnem pragu za poškodbo posameznikovega interesa za 

ustavno pravo tako pomembna. Če nihče ne more biti meritorno presumiran kot nedolţen, pa torej ne 

moramo mimo dejstva, da vsak kazenski postopek pozna določene predstopnje verjetnosti, ki so 

sorazmerni predpogoji za določene predstopnje poseganja v posameznikovo sfero v kazenskem 

postopku. Sam sem ţe v Zborniku znanstvenih razprav (57. letnik) objavil detajlno študijo o prav tem 

vprašanju. Zdi se, da drţava kljub jasno nelogičnosti tega lahko pridobi pravico za kršitev 

posameznikove zasebnostne sfere, če predhodno z določeno stopnjo artikulirane, specifične in 

konkretne verjetnosti izkaţe, da je bil prej posameznik s svojim ravnanjem prekršil kazenski zakon. 

 

Standardna stopnja verjetnosti, ki predstavlja prag, po katerem drţavni poseg v zasebnost ni dovoljen, 

je primerjalnopravno gledano povsod stopnja utemeljenega suma ( probable cause), za katero velja, 

da mora biti artikulabilen, specificičen, konkreten in vnaprejšen. Šele ko so ti detajlni pogoji izpolnjeni, 

izpolnjeni pa morajo biti vnaprej, in šele, ko sodišče te pogoje expressis verbis ugotovi, so drţavi dane 

pravice v spektru od aretacije do prisluškovanja. 

 

Povsem nesprejmljivo je zato, da 150. člen, ki smo ga danes razveljavili, za ta prag postavlja gole 

razloge za sum, ki so v policijski praksi policijske drţave Jugoslavije predstavljali vse prej kot 

kakršenkoli prag --, ampak so bili pravna norma brez vsebine in praviloma tudi brez sankcij (lex 

imperfecta). Tudi dejstvo, da ne razlogi za sum niti utemeljen sum kot kriterija v naši pravni zgodovini 

nikoli nista imela konkretne kazuistične vsebine, samo oteţuje ţe tako teţko situacijo. Če bi namreč iz 

zbrane sodne prakse in ustavnopravne kazuistike vsaj bilo razvidno, kaj kateri od obeh pojmov 

pomeni, potem bi vsaj pribliţno konkretno lahko tudi vedeli, kakšen je predpogoj za drţavni napad na 

povsem temeljno posameznikovo ustavno pravico do zasebnosti. V luči tega je še toliko bolj 

nesprejemljivo, da je zakonodajalec kljub jasni ustavni dikciji v 37. členu Ustave kot predpogoj za 

vstop v zasebnost osumljenega posameznika predpisal razloge za sum, za katere točno vemo, da ne 

predstavljajo za drţavo nikakršne ovire, ker so kot prag še niţji kot utemeljen sum. 
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Nezadostna je po mojem premišljenem mnenju tudi dikcija 56. točke obrazloţitve današnje odločbe, ki 

poskuša najti kompromisno različico sicer nad pojmom "razlogov za sum" vendar pod pojmom 

"utemeljenega suma". Ustava sicer res govori o tem, da je napad na zasebnost človeka zakonodajalcu 

dovoljeno predpisati, če je to neogibno za uvedbo kazenskega postopka. To bi lahko razlagali, ker 

vemo, da je za uvedbo kazenskega postopka potreben utemeljen sum kot dovoljenje za napad na 

zasebnost tudi, če stopnja verjetnosti utemeljenega suma ne dosega. Pri tem je seveda veliko 

vprašanje, ali ima lahko moderna Ustava res v mislih jugoslovansko doktrino o kazenskem postopku, 

po kateri je sklep o preiskavi mogoče izdati šele na podlagi utemeljenega suma. Sintagma, "nujno za 

uvedbo kazenskega postopka," bi se na primer lahko nanašala na prijetje pobeglega osumljenca in še 

na vrsto različnih drugih takih situacij, ne pa nujno na utemeljenost suma. To še zlasti drţi, ker Ustava 

pojem utemeljenega suma sama uporablja v 20. členu, kjer govori o tem, da je mogoče pripreti samo 

osebo, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje. Če bi torej ustavodajalec 

nujnost za uvedbo kazenskega postopka enačil z utemeljenim sumom, potem bi sintagmo 

utemeljenega suma uporabil tudi v kontekstu 2. odstavka 37. člena in bi dejal: "...če je to nujno za 

ugotovitev utemeljenega suma ali potek kazenskega postopka ali za varnost drţave". 

 

Zakonodajalec pa ni uporabil te sintagme; zaradi tega po mojem ni mogoče izhajati iz predpostavke, 

da za vstopni prag zadošča kaj manj od utemeljenega suma. Povsem ločeno je vprašanje, ali bo 

sodna praksa kazenskih sodišč pojem utemeljenega suma ţe enkrat napolnila s konkretnimi 

vsebinami. 

 

III. 

 

Širše od gornje analize se v luči človekovih in ustavnih pravic seveda postavlja prejudicialno vprašanje 

o tem, v čem naj bi sploh bila oporečnost prisluškovanja. 

 

Prisluškovanje, o tem pač ne more biti nobenega dvoma, je paradigmatični napad na zasebnost prvič 

zato, ker globoko, da globje sploh ne bi mogla, posega v zasebnost in drugič, ker oseba, v katere 

zasebnost je poseţeno, tega niti ne ve, to je, tretjič, oseba se zanaša na svojo zasebnost 

(pričakovana zasebnost, expectation of privacy). 

 

Slednje potem pomeni, da je oporečnost prisluškovanja dvojna. Ne gre le za goli napad na zasebnost, 

ampak gre predvsem za pravno sankcionirano prevaro (zvijačo) o tem, da je človekova pravica na 

zasebnost še naprej varovana. Bistvo te zvijačnosti, ki je konstitutivni element vsakega policijskega 

prisluškovanja, je v tem -- če govorimo ustavnopravno --, da prizadeto osebo ustavno zavajamo v 

dobro vero, da je njena zasebnost varovana --, medtem ko je prav to najvišje zagotovljeno ustavno 

varstvo pričakovane zasebnosti uporabljeno za najniţjo prevaro. 

 

Ta razkorak med visoko ustavno kategoričnostjo navideznega varstva zasebnosti na eni ter nizkim 

zanikanjem te ustavne pravice (na zasebnost) na drugi strani je ustavnopravno edinstven. Nikjer 

drugje v spektru človekovih pravic ni tako zavajajočega razkoraka med visoko proklamativnostjo 

ustavne pravice na eni ter neproblematičnostjo popolnega zanikanja te pravice na drugi strani. 

 

Mislim, da je ta razkorak problematičen, ker je seveda namen visoke proklamativnosti neke ustavne in 

človekove pravice predvsem v tem, da inducira zaupanje v pravo. Pri tem pa je učinkovitost 

prisluškovanja (torej zanikanja pravice na zasebnost) potem seveda točno toliko večja, kolikor se 

oseba na svojo ustavno pravico res zanese. Kolikor bolj -- z drugo besedo -- prizadeta oseba verjame 

v pravo, toliko bolj je na koncu prevarana. 

 

Vprašanje pa ne more biti -- ţe zaradi varstva zaupanja v pravo -- , ali Ustava varuje le zasebnost kot 

tako, oziroma ali varuje tudi pričakovanje zasebnosti. 

 

Jasno je in je skoraj tavtologija, če rečemo, da je namen objektivnega ustavnega varstva zasebnosti, 

da daje podlago -- ker kaj pa je zasebnost drugega kot pričakovanje? -- za subjektivno pričakovanje 

zasebnosti. K bistvu vsake pravice (tudi lastninske in vseh drugih) sodi pravna garancija, da bo na 

pravni normi utemeljeno pričakovanje tudi udejanjeno. Brez svojega pričakovanja določene pravice je 

subjekt niti ne more pravno uveljavljati. 
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Obratno pa faktična garancija nekega interesa, če ni na pravu utemeljenega pričakovanja tega 

upravičenja, lahko figurira le kot dejanska (metajuridična) satisfakcija -- ne pa kot zadoščena 

subjektivna pravica. Če to drţi za lastninske situacije, kjer gre za odnos med ljudmi glede stvari, potem 

to a fortiori velja za situacije, kjer je ustavno varovano pričakovanje človeka glede varstva lastne 

intimnosti. Ker v policijski drţavi, katere moč temelji na preganjavici, nihče nikomur nič ne verjame, je 

jasno, da je brez subjektivnega zanašanja na pravico do zasebnosti (expectation of privacy) objektivno 

varstvo zasebnosti brez vsakega pomena. V taki situaciji, če si jo sploh lahko predstavljamo, bi ljudje 

sicer imeli objektivno zagotovljeno zasebnost, subjektivno pa ne bi od nje nič imeli. Tako situacijo si je 

sicer teţko predstavljati, čeprav je morda tranzicija iz policijske drţave v demokracijo primer, v 

katerem bi to bilo celo moţno. 

 

Toda situacija, s katero smo soočeni v našem primeru, je prav obratna. Čeprav objektivnega varstva 

zasebnosti sicer ni, se ljudje subjektivno nanj vendarle zanašajo -- izvršilna in sodna veja oblasti 

(policija in preiskovalni sodnik) pa to subjektivno zaupanje zlorablja. Slednje brez prejšnjega pa 

seveda sploh ne bi bilo moţno| 

 

IV. 

 

V taki situaciji je potem teţko govoriti o pravni drţavi, o vladavini prava, o pravni varnosti, o varstvu 

zaupanja v pravo, o svobodi mišljenja in izraţanja ter zdruţevanja, o nedotakljivosti stanovanja --, da o 

nedotakljivosti človekove zasebnosti iz 35. člena Ustave sploh ne govorimo. 

 

Tisti, ki so nasprotnega mnenja, bodo seveda rekli, da pri storilcih kaznivih dejanj zlasti naprimer pri 

organizirani kriminaliteti, pri razpečevanju mamil itd. seveda ne gre za napad na zasebnost, ampak za 

eklatantno zlorabo "zasebnosti" -- v kriminalne namene. S tem se je mogoče brez pridrţka strinjati in 

dodati, da je uporaba rimskopravne maksime Nemo auditur propriam turpitudinem alegans| tu 

popolnoma na mestu. Tisti trenutek, ko je neka pravica zlorabljena za kršenje pravic drugih ali zakona 

sploh, je postavljeno pod vprašaj tudi njeno ustavno varstvo. 

 

Vendar Ustava na to navidezno dilemo zelo jasno odgovarja v svojem 37. členu, ko pravi, da se 

pravica na zasebnost konča tam, kjer je se začneta uvedba in nadaljevanje kazenskega postopka. 

Ustava torej sama dovoljuje, da izvršilna veja ljudi zavaja glede trajanja njihove zasebnosti, vendar le 

pod pogojem, da ne gre za pravo zasebnost, ampak za tisto, ki je to spričo zlorabe na strani 

osumljenca to nehala biti. 

 

Edina podrobnost, ki jo je pri tem treba poudariti, je spet, da je zlorabo zasebnosti strani osumljenca 

treba poprej dokazati sodišču. Pod vprašajem verjetnosti je potemtakem mogoče sodno odločiti, da je 

osumljenemu posamezniku mogoče za določen (krajši) čas prisluškovati, kerje izkazano verjetno, da 

sploh ne gre za zasebnost ampak za njeno zlorabo. Čeprav selekcija rabe in zlorabe zasebnosti pri 

prisluškovanju ni mogoča, je Ustava to dilemo v svojem 37. členu očitno prešla in prejšnjo podredila 

slednji. 

 

V 37. členu Ustava sicer relativizira varstvo tajnosti občil, če je to nujno za uvedbo ali potek 

kazenskega postopka, vendar je ta relativnost omejena na komunikacijsko zasebnost in ne dovoljuje 

vstopa v stanovanje. 37. člen Ustave nas tudi postavi pred vprašanje, kaj pomeni besedna zveza "če 

je to nujno za uvedbo (ali potek) kazenskega postopka." Pojem "utemeljenega suma, da je oseba 

storila kaznivo dejanje" je ustavni pojem, ker se naprimer pojavlja v 20. členu Ustave kot pogoj za 

sodno odreditev pripora. Teţko je pristati na logiko, po kateri bi bilo varstvo osebne svobode manj 

pomembno kot varstvo zasebnosti, zaradi česar je po mojem logično pričakovati, da bo tudi za sodno 

odrejeno prisluškovanje morala policija izkazati utemeljen sum (in ne samo razloge za sum|), da gre 

za zakonsko določena kazniva dejanja. Ta vnaprej izkazani vstopni prag verjetnosti je navsezadnje 

edino varstvo, ki ga posameznik ima -- pa še pri tem mora nevede in brez moţnosti obrambe apriori 

zaupati, da bo preiskovalni sodnik v nekontradiktornem postopku in potem, ko je slišal samo navedbe 

policije, varoval njegove pravice. Dvomi o nepristranskosti take presoje -- torej o kršenju 

posameznikove ustavne pravice do tega, da o njegovi pravici do zasebnosti odloča nepristransko (z 

obeh strani obveščeno) sodišče iz 23. člena Ustave -- so tu ţe in abstracto povsem utemeljeni. 

 

V. 
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Pri prisluškovanju torej ne gre samo za odrekanje neke ustavne pravice (na zasebnost), ampak gre za 

zanikanje te ustavne pravice v zahrbtni kombinaciji s tihim pretvarjanjem, da pravica še naprej velja. 

 

Če bi prizadeti osebi naprimer (sodno ali kako drugače) javili, naj se odsihmal ne zanaša na ustavna 

zagotovila o tajnosti občil, češ da Ustava in zakon omogočata, da se ji ta pravica pod danimi pogoji 

odreče, potem tako odrejeno prisluškovanje ne bi imelo nobenega praktičnega smisla. Oseba bi 

posihmal vedela, da jih kljub ustavnim zagotovilom prisluškujejo, ker hočejo proti njej uvesti kazenski 

postopek in bi zaradi tega ne imela svojega prejšnjega pričakovanja zasebnosti. Ker bi torej prizadeta 

oseba vedela, da ustavne pravice nima več in se na njen obstoj več ne bi zanašala, prisluškovanje ne 

bi dalo zaţelenih policijskih rezultatov. 

 

Vzemimo, da je zoper osebo zaradi utemeljenega suma, da je storila kaznivo dejanje uvedena 

preiskava. Če oseba o tem ne bi bila (s sklepom o uvedbi preiskave po čl. 169(1) Zakona o 

kazenskem postopku) obveščena, kot je to veljalo v inkvizitornem kazenskem postopku, bi bila 

preiskava proti njej sicer veliko bolj "učinkovita" --, a taka učinkovitost bi bila posledica neke kapitalne 

prevare, v kakršno se poštena drţava in pošteno sodstvo ne spuščata. Inkvizitorna preiskava, v kateri 

je inkvirent opravljal poizvedbe in zbiral "dokaze" zoper osumljenca brez njegove vednosti, velja kljub 

svoji navidezni učinkovisti za vzorec kršenja človekovih pravic. Zakaj? 

 

To je seveda razlog za aksiomatično človekovo pravico, da ga o vsaki kazenski preiskavi zoper 

njegovo zasebnost -- ter o zakonitih razlogih zanjo -- takoj obvestijo. Aksiomatična pravica vedeti, da 

si v kazenskem postopku in zakaj, (se v kontradistinkciji z inkvizitorno tradicijo) odraţa naprimer tudi v 

določbah 19. člena slovenske Ustave.6 Pri prisluškovanju pa gre seveda natanko za to: drţava zoper 

prizadetega de facto uvede preiskavo, on pa sploh ne ve, da je njen predmet... 

 

Pravica vedeti, da je zoper tebe uveden ( de facto ali de jure, to je tu popolnoma vseeno) kazenski 

pregon ali postopek, je nujni logični nasledek pravice, da se braniš (pravica do obrambe, čl. 29 

Ustave). Braniš se namreč lahko samo, (1) če sploh veš, da si nečesa osumljen, obdolţen ali obtoţen 

in (2) če veš česa si usumljen, obdolţen ali obtoţen. Če teh dveh stvari ne veš, se ne moreš braniti -- 

oziroma se lahko de jure "braniš", potem ko si spor z drţavo de facto ţe izgubil. Taka obramba je 

potemtakem pogosto le priziv na to, kar je bilo zapečateno ţe v tajnem policijskem delovanju. 

 

Ključno vprašanje je zato, kdaj spor med drţavo in osumljenim posameznikom iz golih in 

neosredotočenih poizvedb (unfocused investigation) sploh dozori v osredotočeno preiskavo (focused 

investigation) zoper določeno osebo in glede določenega dejanja. V primeru Spano v. New York7 je 

ameriško Vrhovno sodišče ţe leta 1959 zavzelo stališče, da za potrebe ustavnosodnega varstva in 

zapadlosti ustavnih pravic v kazenskem postopku kontradiktornost (spor) v kazenskem postopku 

dozori v trenutku, ko policija nič več ne poizveduje o tem, kdo je storilec kaznivega dejanja, ampak se 

osredotoči na eno osebo (focused investigation) ter zoper njo prične zbirati ne poizvedbe -- ampak 

dokaze.8 Od tega trenutka dalje je tudi povsem formalno vse, kar se dogaja, ţe storjeno za 

anticipirane (dokazne) potrebe prihodnjega kazenskega postopka. 

 

Ker je to tako, velja, da kazenski postopek de facto ţe teče, ker je de facto obtoţba ţe formulirana --, 

pa čeprav samo v grobih obrisih in s strani policista, ki nekoga naskrivaj zasleduje, mu prisluškuje itd. 

Ker je torej spor med drţavo in posameznikom v tej točki ţe izoblikovan, iz tega logično sledi, prvič, da 

v tem trenutku zapadejo vse ustavne-kazenskoprocesne pravice osumljenega posameznika in, drugič, 

da ima ta seveda pravico vedeti, (a) da je obdolţen in (b) česa je obdolţen. 

 

Res je sicer, da je velik del gornjega nadustavna doktrina o ustavni sprejemljivosti prisluškovanja. To 

pa ne pomeni, da nima svoje notranje logike. Čeprav je namreč res, da 37.člen Ustave zelo določno 

dovoljuje prisluškovanje (ne pa tudi vstop v prostor in namestitev prisluškovalnih naprav), je v 

kontekstu gornjega jasno, da mora biti zakonodaja, na katero Ustava odkazuje, skrajno določna, 

restriktivna in procesno razdrugačena, da mora predvidevati kot vstopni prag vsaj utemeljeni sum in 

da morajo sodišča pri izdajanju odločb o prisluškovanju tenkočutno paziti na svojo nepristrankost. Ker 

so v takih situacijah prav procesne garancije tiste, ki kompenzirajo za materialnopravne nedoločenosti, 

bi moral ZKP predvidevati poseben tajni narok, na katerem bi moral biti prisoten tudi toţilec, v rokah 

katerega bi sploh morala biti pobuda za prisluh. 
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Opombe: 

1Sodniki so pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni. Vezani so (najprej) na Ustavo in (šele potem) 

na zakon. (Ustava, čl. 125) Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno (|) 

na podlagi Ustave. (Ustava, čle 15, prvi odstavek,v zvezi z 156.členom Ustave, po katerem redna 

sodišča morajo postopek prekiniti in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem, če menijo, da je zakon, 

ki bi ga morala uporabiti protiustaven. (Teţko je pomljivo, zakaj v Republiki Sloveniji takih postopkov 

do zdaj sploh ni bilo|) V zadevah odrejanja prisluškovanja je situacija za redna sodišča (preiskovalne 

sodnike) še toliko delikatnejša, ker gre za ex parte postopek in ker po naravi stvari druga stran 

(prisluškovanec) ne more biti kontradiktorno zaslišan. Preiskovalni sodniki so tu še bolj kot sicer 

izpostavljeni nevarnosti, da postanejo pristranski in tako pridejo v navzkriţje z postulatom sodne 

nepristranskosti iz prvega odstavka 23. člena Ustave. 

2Ţe utemeljen sum, ki je potreben za odredbo o prisluškovanju, se po naravi stvari mora nanašati (1) 

na konkretno osebo in (2) na konkretno kaznivo dejanje.  

Toda ta zahteva drţi tudi iz bolj temeljnega razloga. Predpogoj za drţavin poseg v zasebnost 

prizadetega posameznika, je izkazana verjetnost (utemeljen sum, probable cause), da je bil ta 

posameznik poprej posegel v interes drţave. To je logična predpostavka (pozitivni predpogoj) kot 

podlaga za ekscepcijo od 35. člena ustave, po kateri je nedotakljivost zasebnosti sicer ustavno 

kategorično zagotovljena. Dikcija 37. člena (pogoj: "uvedba in potek kazenskega postopka"), je sicer 

bolj fluidna in zavaja; je pa kljub temu jasno, da je prisluškovati moţno samo direktno osumljenemu 

posamezniku. Da bo policija na ta način prisluškovala (1) še celi vrsti ne-osumljenih posameznikov in 

(2) tudi glede razgovorov, ki s prvotnim sumom na prvotno kaznivo dejanje nimajo nobene zveze, je 

seveda jasno. Tako bodo v svoji (nekriminalni) zasebnosti prizadeti tudi drugi (ne- osumljeni) 

posamezniki, da o tem, kako se bo veriţna proliferacija osumljencev lahko razširila, sploh ne 

govorimo. Ustavno predvidevanje, da se bodo odločbe sodišča (preiskovalnega sodnika) izdajale 

samo za določen čas, le delno sanira opisani problem. 

Povsem odprta ostaja klasična ustavna zahteva, da bodi vsak poseg v zasebnost v kazenskem 

postopku, konkretno omejen na konkretnega posameznika. Primerjaj IV. amandma k Ustavi ZDA, in 

UKPP, str. 377 in 402 do 409. Glej infra, op. št. 2 

3Katz v. U.S., 389 U.S. 347 (1967), glej Zupančič et al., Ustavno kazensko procesno pravo (ukpp), 

1996, str. 358 do 362  

4Tu gre za čisto logiko. Če namreč velja, da drţava nima pravice posegati v ustavno varovano pravico 

posameznika, razen pod določenimi izjemnimi pogoji, potem ta ekscepcija lahko nastopi šele po tem, 

ko je vsaj verjetno izkazano (pred sodiščem|), da je ustavno predpisani pogoj izplonjen. Gre za tim. 

doktrino o antecedenčnosti. Glej naprimer Henry v. U.S., 361 U.S. 98, 1959, ukpp, str 472 do 476; glej 

podrobneje "Legitimatio ad causam: primerjava med kazenskim in pravdnim postopkom," v Zupančič, 

Kazensko procesno pravo, 1988, str. 209 do 243 

5Na tako povsem nelogično sorazmernost je ţe v sedemdesetih letih opozarjal profesor Bayer, vendar 

predvsem v kontekstu nezavednega sodnega "kompenziranja" manjše verjetnosti storitve kaznivega 

dejanja z sorazmerno niţjo kazen. Funcija prav domneve nedolţnosti iz 27. člena Ustave je, da tako 

kritično" orazmernost" prepreči: in dubio pro reo| 

6Drugi odstavek 19. člena govori o aretaciji ("odvzem prostosti") in o pridrţanju s strani policije: 

Vsakdo, ki mu je v postopku vzeta prostost, mora biti (1) v materinem jeziku ali jeziku, ki ga razume, 

(2) takoj (3) obveščen (4) o razlogih za odvzem prostosti. V čimkrajšem času mu mora biti tudi (5) 

pisno sporočeno, zakaj mu je bila prostost odvzeta." 

Pri tem je seveda popolnoma jasno, da morajo biti omenjeni "razlogi" -- zakoniti. Ta utemeljenost v 

zakonu pa je dvojna. Po eni strani mora iti za materialno utemeljenost, kar pomeni, da mora biti v igri 

kaznivo dejanje (ali v nekaterih primerih prekršek) in po drugi strani mora za biti za to podan procesni 

razlog naprimer iz 157. člena ZKP. Ker se ta sklicuje na 201. člen ZKP, je jasno, da mora biti 

utemeljen sum, da je oseba storila neko dejanje, ki je kot kaznivo opredeljeno v materialnem 

kazenskem zakonu. To seveda pomeni, da mora biti vsakomur, ki je aretiran (in pridrţan) takoj 

pojasnjeno, (1) katerega kaznivega dejanja je osumljen in (2) kako je ta sum utemeljen. Osnovna 

človekova pravica in civilizacijska pridobitev je, da ima osumljenec pravico do zagovornika od trenutka 

aretacije dalje (29. člen Ustave v povezavi s členom 4 (2) ZKP) -- vendar je treba razumeti, da to ni 
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nekakšna širokosrčna koncesija s strani drţave, temveč neizogibna logična posledica z obilno 

kazuistiko podprte ugotovitve, (1) da je govor o sporu med drţavo in posameznikom v kazenskem 

postopku v trenutku, ko se policijske poizvedbe (focused investigation) osredotočijo na eno osebo in 

da ima torej (2) prizadeta oseba od tega trenutka dalje vse pravice iz 29. člena Ustave. Glej 

podrobneje B.M. Zupančič et al., Ustavno kazensko procesno pravo, str. 146 ff.. Serija primerov, ki se 

konča z Mirando (in 19. členom slovenske Ustave) se začne s primerom Crooker v. California, 357 

U.S. 433 (1958), nadaljuje s primerom Spano v. New York, 360 U.S. 315 (1959) in primerom Massiah 

v. United States, 377 U.S. 201 (1964), Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964) ter Miranda v. 

Arizona, 384 U.S. 436 (1964). Ta kazuistična serija je odjeknila po vseh zahodnih zakonodajah, 

čeprav je njeno bistvo večinoma ostalo skrito. To pa je: spor se začne z aretacijo -- in ne s sklepom o 

preiskavi ali celo z vloţitvijo obtoţnice. Primerjaj Evropska konvencija o človekovih pravicah, člen 6 (3) 

(a)...: "Kdor je obdolţen kaznivega dejanja, ima ... pravico, da ga takoj in podrobno seznanijo, v jeziku, 

ki ga razume, z bistvom in vzroki (razlogi) obtoţbe, ki ga bremeni..." 
7Spano v. New York, 360 U.S. 315, 1959, UKPP str. 146 do 155. 8Reči seveda, da pri nas policija v 
skladu z čl. 148(3) ZKP osumljenih oseb ne sme zasliševati kot obdolţencev, skratka da te izjave 
"nimajo nobene procesne vrednosti," je seveda formalistična dvoličnost, ki smo jo podedovali od 
policijske drţave. Tako pridobobljeni dokazi in njihovi nasledki "nekako" vedno najdejo pot pred 
sodišče. 


