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1. S pritrdilnim ločenim mnenjem želim poudariti predvsem svoj pogled na širitev 

človekovih pravic na področje kapitalskih družb. Naj kar takoj povem, da sem do tega 

zadržan. V urejenih in stvarno delujočih ustavnih demokracijah, utemeljenih na 

vladavini prava, človekovih pravic primarno ne ogroža toliko država in njen oblasten 

aparat, kot jih ogrožajo organiziran (mednarodni) kriminal, terorizem in korporacije z 

anonimnim, (tudi transnacionalno) prepletenim in zato težko izsledljivim ali celo 

neizsledljivim kapitalom. Nekaj povsem vsakdanjega je, če ima korporacija 

poslovodstvo v eni državi, proizvodnjo v drugi (z nižjimi standardi varovanja 

človekovih pravic), s surovinami in sestavnimi deli se oskrbuje v tretji, delničarje ima v 

četrtih državah, svoje produkte prodaja po vsem svetu, sedež in dobiček pa ima v 

kaki davčni oazi. Neizmerno moč in sposobnost države proizvesti množično zlo, kar je 

razkrila druga svetovna vojna in razmah komunističnih diktatur po njej, danes 

prevzemajo druge, nedržavne institucije in entitete. Že pred več kot 230 leti je John 

Adams ugotovil, da, kadar se ekonomska moč zgosti in nakopiči v rokah ozke 

skupine posameznikov, posledično odteče k njim in stran od ljudi tudi politična moč, 

kar končno privede do oligarhije in tiranije. Ali, kot ugotavlja Andrew Clapham, pojav 

novih razdrobljenih centrov moči, kot so asociacije, interesne skupine, politične 

stranke, sindikati, korporacije, multinacionalke in kvazi uradna telesa, pomeni, da v 

današnjem času posameznik dojema oblast, represijo in odtujenost v množici 

različnih novih teles in institucij – in ta družbeni "razvoj" pomeni, da je treba 

opredelitev javne sfere temu ustrezno prilagoditi – tako, da bo vključevala tudi te nove 

osebe, institucije in telesa ter njihove aktivnosti.1  

 

2. Pravne osebe kot največja pravna abstrakcija so prve med sredstvi, ki omogočajo 

tisto, na kar opozarja Adams – še posebej, ko se kapital odlepi od svojih izvornih 

nosilcev, osamosvoji in zaživi svoje življenje (kar se zgodi pri večini kapitalskih 

                                            
1
 Prim. A. Clapham, Human Rights in the Private Sphere, Oxford University Press, 

Incorporated, Oxford 1996, str. 137. 
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družb). Stališče Susan Strange, ki poudarja potrebo po konceptualizaciji moči, ki je 

onkraj politične in ki nujno vključuje ekonomsko moč ter njeno iz tega izpeljano 

sklepanje, da so trgi pomembnejši od držav,2 dokazujejo današnji primeri dolžniških 

kriz, ki sesuvajo nacionalne ekonomije in z njimi javno finančno stabilnost držav – in 

posledično človekove pravice, katerih varstvo, pri večini pa tudi njihova vsebina sta 

odvisni od ekonomske moči države.3 Zato bi težko prispeval svoj glas k odločbi, ki bi 

gospodarskim pravnim osebam priznavala človekove pravice in ki ne bi posebej 

poudarila, da so ustavne (in ne človekove) pravice pravnih oseb varovane zaradi 

posameznikov, svobodnih človeških bitij, in ne zaradi pravne osebe, ki ni nič drugega 

kot virtualen produkt abstraktne pravne misli.  

 

3. Zaradi naraščajoče moči korporacij in, še posebej, ko gre za multi in 

transnacionalke, njihovega vpliva na države, nacionalne ekonomije, pomembne 

družbene podsisteme (vključno z mediji, ki bistveno prispevajo k oblikovanju javnega 

mnenja) ter prek tega na življenja posameznikov, njihove sposobnosti in primernosti 

za povezovanja v različna vplivna ekonomska in politična interesna omrežja, 

postajajo ti subjekti centri moči, ki dosegajo ali celo presegajo moč posameznih 

držav.4 Klasičen pristop, po katerem so tudi ti (kapitalski) subjekti v razmerju do 

posameznikov enakopravni in v horizontalnem (prirejenem) razmerju, nasproti državi 

pa zgolj nemočni subjekti, taki, kot so posamezniki, in ki jih je zato treba varovati pred 

njo, potencialno kršiteljico človekovih pravic, je zaradi vseh teh splošno znanih 

značilnosti, ki te subjekte po svoji moči in dejanski vplivnosti delajo primerljive z 

državo, najmanj vprašljiv. Upam si reči, da je za presojo posegov korporacij (še 

posebej transnacionalk) primernejši vertikalni (kot klasičen) horizontalni pristop. Zato 

soglašam s stališčem, da bi bilo treba razmisliti o dopolnitvi pojma javne sfere tudi s 

temi subjekti – vsaj ko gre za korporacije, ki so v večinski lasti države.5 Zdi se mi tudi, 

da bi bilo treba iskati novo ravnotežje v razmerju država – korporacija in drugačen 

metodološki pristop za reševanje njunih konfliktov, vsekakor takrat, ko je cilj posegov 

države v njihove pravice varstvo človekovih pravic posameznikov (npr. delavcev, 

                                            
2
 Gl. S. Strange, The Retreat of the State, The Diffusion of Power in the World Economy, 

Cambridge University Press, Cambridge 1996, str. 16 in nasl. 
3
 V tem pogledu je poučen primer Cipra in Portugalske ter zadnje odločbe portugalskega 

Ustavnega sodišča, s katero je ugotovljeno, da so štirje od devetih spornih varčevalnih 

ukrepov, ki se nanašajo na upokojence in javne uslužbence, protiustavni, s čemer bodo 

državne finance prikrajšane za 1,5 milijarde evrov, brez česar ne bo 78 milijard evrov 

vrednega jamstva IMF in ESM.  

Odločitev Sodišča dosegljiva na:<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130187.ht

ml>. 
4
 V skrajnih primerih transnacionalne korporacije prevzamejo celo nekatere atribute države. 

Prim. S. R. Ratner, Corporations and Human Rights – A Theory of Legal Responsibility, The 

Yale Law Journal, št. 111; 2001, str. 500, 524 in nasl. 
5
 V to smer gre tudi praksa nemškega Zveznega ustavnega sodišča (prim. sodbo v zadevi 

Fraport 1BvR 699/06 z dne 22. 2. 2011). 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130187.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130187.html
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potrošnikov, določene kategorije prebivalstva…), ali, kot v obravnavanem primeru, 

učinkovit nadzor in preprečevanje ravnanj, ki omejujejo konkurenco, preprečevanje 

škode za gospodarstvo in potrošnike, učinkovito izvrševanje obveznosti države po 

pravu EU ter ustvarjanje temeljev za gospodarski razvoj.6  

 

4. Res je, da se s trgovinskimi pravnimi osebami uresničuje človekova pravica do 

svobodne gospodarske pobude. Vendar je tudi res, da je pri večini kapitalskih družb 

stik s personalnim substratom, izvirnim nosilcem te človekove pravice že povsem 

zrahljan, večkrat tudi neizsledljiv, neprepoznaven in izgubljen. In ker je pravica iz 

prvega odstavka 74. člena Ustave pravnim osebam priznana samo zato (in toliko), 

ker (in kolikor) prek njih posamezniki uresničujejo svojo človekovo pravico do 

svobodne gospodarske pobude, se mi zdi tudi logično, da ima ta pravica trgovinskih 

pravnih oseb toliko manjši ustavni naboj, kolikor bolj so posamezniki kot resnični, 

pravi, ali, če hočete, ultimativni nosilci te človekove pravice oddaljeni od zadevne 

pravne osebe. In zato – bolj, ko se ta kot pravna abstrakcija in po drugi strani kot 

ekonomska, kapitalska, socialna in politična stvarnost osamosvaja in hkrati oddaljuje 

od svojega personalnega (človeškega) substrata (npr. z vstopom države v odločujočo 

lastniško strukturo), zaradi katerega sploh uživa kakšne (in toliko bolj ustavne) 

pravice, šibkejše je varstvo njenih ustavnih pravic. Te namreč niso drugo, kot gola 

sredstva uresničevanja človekove pravice do svobodne gospodarske pobude, – ki je 

kot emanacija človekovega dostojanstva in svobode cilj sam po sebi. Izvirni in 

resnični nosilec pravice do svobodne gospodarske pobude je posameznik, 

individualno človeško bitje – ne pa neka namišljena pravna tvorba. 

 

5. Tako izhodišče pravilno odslikavajo nekateri deli 18., 20. in 38. točke obrazložitve 

odločbe – tisti, v katerih je posebej poudarjeno to, kar je po mojem bistveno: pravici 

gospodarskih družb do prostorske in komunikacijske zasebnosti sta sicer varovani z 

Ustavo, vendar manj intenzivno, kot je varovana zasebnost fizičnih oseb. Menim, da 

celo bistveno manj in tudi ne brezpogojno – nista namreč cilj sami po sebi, ampak sta 

samo eno od orodij za uresničevanje človekove pravice do svobodne gospodarske 

pobude. Potreben se mi zdi poudarek v 18. točki obrazložitve, da je nekatere pravice, 

ki jih Ustava zagotavlja fizičnim osebam kot človekove pravice, sicer treba priznati 

tudi pravnim osebam kot ustavno varovane pravice – vendar ne zaradi tega, ker bi 

bile pravne osebe in ustavne pravice, ki jim pripadajo, cilj sam po sebi, temveč zato, 

ker se prek njih varujejo človekove pravice fizičnih oseb. Enako pomembno je tudi 

stališče, s katerim se zaključi 20. točka obrazložitve: "Ker so pravne osebe virtualne 

in abstraktne tvorbe, ki so ustavno varovane zato, da bi se širilo in varovalo polje 

svobode posameznika, je že v temelju stopnja njihovega varstva lahko nižja kot pri 

fizičnih osebah."  

                                            
6
 Samo svobodna konkurenca omogoča polno izvrševanje ustavno varovane svobodne 

gospodarske pobude, svobodna in poštena konkurenca pa je tudi cilj 101. in 102. člena 

PDEU, torej gre za vrednoto, zavarovano neposredno v ustanovnih pogodbah evropske 

integracije, ki jo je zato treba šteti tudi za eno temeljnih vrednot slovenskega ustavnega reda. 
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6. Prav zato težko sprejemam sklep, ki zaključuje naslednjo točko obrazložitve, kjer 

Ustavno sodišče izreče, da lahko v najožjem krogu prostorske zasebnosti tudi pravna 

oseba pričakuje enako ustavno varstvo kot fizična oseba. Po mojem mnenju ga ne 

more. Ne more že zato, ker so pravne osebe namenske, torej instrumentalne tvorbe – 

ko gre za gospodarske družbe, sredstva za uresničevanje posameznikove pravice do 

svobodne gospodarske pobude. Sredstva (gospodarskih pravnih oseb) pa ni mogoče 

enačiti s ciljem (s človekom in njegovo pravico do svobodne gospodarske pobude). 

Ker so pravne osebe namenske tvorbe, je domet in obseg njihovih pravic (v 

obravnavanem primeru prostorske in komunikacijske zasebnosti), ki so samo "v 

službi" njihovega (ustavno varovanega) namena, s tem namenom tudi določen – 

vendar ne zaradi pravne osebe, namišljene pravne abstrakcije, ampak zaradi njenega 

personalnega substrata. Samo ta je resnični nosilec človekove pravice, ki jo 

korporativno uresničuje prek pravne osebe. Varovanje prostorske in komunikacijske 

zasebnosti ima zato ustavno opravičilo le v varovanju tistega, kar je cilj, to pa je 

posameznik, njegova svoboda in dostojanstvo ter, ko gre za gospodarske družbe, 

njegova človekova pravica do svobodne gospodarske pobude (ki se uresničuje 

korporativno prek teh namenskih tvorb). Tudi če se reče, da pravna oseba uživa 

ustavno varstvo zasebnosti, je njena pravica do zasebnosti instrumentalna – 

namenjena je uresničevanju namena pravne osebe in njenega personalnega 

substrata ter je z njim omejena.7 Zato je tudi obseg varovanja zasebne sfere verske 

skupnosti nekaj povsem drugega, kot je varovanje notranje sfere neke korporacije 

hipermarketov v pretežni državni lasti. 

 

7. Če tako mislim, bi se morda kdo vprašal, zakaj sem sploh glasoval za odločbo. Če 

je s 36. in 37. členom Ustave varovan samo prostorski in komunikacijski vidik 

zasebnosti posameznikov, pravna oseba pa uživa ustavno varstvo le kot namenska 

tvorba, prek katere se uresničujejo nekatere človekove pravice in svoboščine 

(svobodna gospodarska pobuda, verska svoboda, pravica do združevanja.…), potem 

je lahko ustavno varovana samo tista človekova pravica, katere orodje je posamezna 

pravna oseba. Ko gre za gospodarske družbe, je to pravica iz 74. člena Ustave, ne pa 

tudi ustavna jamstva iz 36. in 37. člena Ustave, ki varujejo posameznikove osebne 

zadeve, ki jih želi ohraniti skrite in ki po naravi stvari ali glede na moralna pojmovanja 

ali glede na običaje v družbi veljajo za skrite – pri čemer predmet varstva niso 

                                            
7
 To izhaja iz 20. točke obrazložitve odločbe, kjer Ustavno sodišče pravi: "Ni si mogoče 

predstavljati, kako bi lahko pravna oseba nemoteno načrtovala svojo dejavnost in dosegala 

svoje cilje, če ne bi imela možnosti varovati dejstva in podatke o svojem delovanju pred 

(samovoljnimi) posegi države ali pred posegi drugih zasebnikov, oziroma če ji ne bi bila 

zagotovljena določen prostor, varen pred neželenimi vdori, ter možnost varnega in zasebnega 

komuniciranja, tudi na daljavo." Po mojem mnenju je zasebnost pravne osebe varovana samo 

prek namena pravne osebe, se pravi kot sredstvo uresničevanja svobodne gospodarske 

pobude. S tem sta določeni tudi vsebina in obseg varovane zasebnosti posamezne pravne 

osebe. 
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prostori, tehnična sredstva in komunikacija kot taka, in tudi ne posameznikove 

osebne zadeve, ampak posameznik in njegova zasebnost.  

 

8. Vendar je prav to razlog za mojo podporo odločbi. S spornimi ukrepi se namreč ne 

posega samo v zasebnost pravne osebe (do katere, ker je zgolj sredstvo, nimam 

brezpogojne pravne empatije), temveč se lahko z njimi vdira tudi v zasebnost 

posameznikov – tistih, ki so zaposleni pri preiskovani pravni osebi. Pravna oseba 

namreč deluje prek posameznikov, ki morajo pomemben del svojega življenja 

preživeti v njenih prostorih. Tudi komunikacije ne opravlja namišljena pravna 

abstrakcija, ampak v njenem imenu posamezniki (družbeniki, poslovodstvo, 

zaposlene osebe…). In čeprav gre za poslovne prostore in poslovno komunikacijo, 

kjer je zaradi odprtosti teh prostorov in navzven usmerjene komunikacije pričakovana 

zasebnost bistveno manjša, kot je v domačem okolju (kjer ima posameznik izključno 

oblast nad prostorom stanovanja in nad vsem tvarnim v njem), ni mogoče že vnaprej 

in v celoti izključiti določenih vidikov posameznikove zasebnosti tako glede prostorov, 

kjer opravlja svoje delo (poklic), kot glede njegovega poslovnega ali poklicnega 

komuniciranja. Poslovni prostori pravnih oseb so v določenem obsegu tudi zasebni 

prostori pri njej zaposlenih oseb (čeprav v bistveno manjšem obsegu kot v 

stanovanju, ki je skrito pred očmi javnosti in kjer vsakdo upravičeno pričakuje, da se 

ga pusti pri miru) in poslovna komunikacija se prav tako lahko pomeša z zasebno.8 

Če zaposleni dnevno več kot osem ur preživijo v prostorih pravne osebe, recimo v 

svojih delovnih kabinetih, je razumljivo, da vse svoje zasebnosti ne morejo pustiti 

doma – nekaj jo odnesejo "v službo" in jo lahko tam tudi pustijo (v kakem predalu, 

polici, računalniku…). Do prehajanja, prekrivanja in prelivanja poslovnega in 

zasebnega prihaja še zlasti pri osebnih družbah. Da se ne bi dogajale zlorabe in 

arbitrarnosti, ko bi se pod plaščem preiskave gospodarske družbe dejansko opravljala 

preiskava posameznikove zasebnosti, se mi zdi prav, da mora biti za taka dejanja 

predhodna sodna kontrola – ki je učinkovita varovalka pred arbitrarnim poseganjem 

države, hkrati pa ne more pomeniti upoštevne ovire za učinkovitost dela Agencije. 

Tudi tu s pravnim konstruktom ustavnih pravic namišljene pravne tvorbe v resnici 

varujemo konkretne posameznike ter njihove otipljive in žive pravice do zasebnosti – 

ne da bi s tem resno ovirali učinkovitost preprečevanja kartelov in zlorab 

prevladujočega položaja. Zato sem kljub nestrinjanju s konceptualnim pristopom, na 

katerem temelji odločitev, glasoval za odločbo. 

 

 

 

                                            
8
 Prim. sklep nemškega Zveznega ustavnega sodišča 1 BvR 1611/96 in 1 BvR 805/98 z dne 

9. 10. 2002, tč. 34. Prim. tudi sodbo ESČP v zadevi Niemietz proti Nemčiji z dne 16. 12. 1992, 

iz katere prav tako izhaja pomemben poudarek, da pravica do zasebnega življenja v določeni 

meri zajema upravičenje vzpostavljati in razvijati odnose z drugimi ljudmi, iz česar ni mogoče 

izvzeti poklicnega ali poslovnega udejstvovanja, še posebej zato, ker ni vedno mogoče jasno 

razmejiti posameznikovih aktivnosti glede na to, v katero sfero spadajo. 
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