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Javna varnost skozi sodno prakso ESČP in Sodišča EU: Uvod v problematiko 

Država ima dolžnost, da zagotovi fizičnim in pravnim osebam varstvo človekovih pravic, tako kot 

izhajajo iz pravnega reda. Država ima pozitivne in negativne obveznosti pri varovanju človekovih 

pravic. To po eni strani zahteva, da s svojim aktivnim ravnanjem ne posega v nasprotju z ustavo in 

drugimi akti v človekove pravice. Po drugi strani pa mora država izkazati tudi minimum aktivnega 

ravnanja, kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja in varovanja temeljnih pravic.   

Človekove pravice v Sloveniji so lahko na podlagi zakona omejene zgolj s pravicami drugih in v 

primerih, ki ji določa Ustava, poleg tega pa še zaradi javnega interesa. Varnost lahko pojmujemo kot 

sestavni del ustavne pravice posameznika do osebne varnosti. Lahko pa javna oz. nacionalna varnost 

predstavlja tudi javni interes, ki je lahko eden izmed razlogov za dopustno omejevanje človekovih 

pravic. Poseganje v človekove pravice je ustavno dopustno, če hkrati zasleduje legitimni cilj in če 

prestane strogi test sorazmernosti.  

Država ima dolžnost, da aktivno zagotavlja varnost svojih državljanov in vseh, ki se nahajajo na njenem 

teritoriju, s čimer se zagotavlja spoštovanje človekovih pravic, kot je npr. pravica do življenja. Varnost 

je pomembna ustavnovarovana dobrina, ki omogoča sožitje posameznikov v družbi in njen nadaljnji 

razvoj. Dejansko zagotavljanje varnosti je naloga predvsem represivnih organov in je primarno 

zaupana Policiji, v širšem smislu pa tudi vojski v okviru obrambe države. Učinkovito zagotavljanje javne 

varnosti si težko predstavljamo brez kakršnegakoli poseganja v človekove pravice. Ravno 

ustavnodopustno omejeno poseganje v nekatere človekove pravice lahko omogoči večje splošno 

spoštovanje človekovih pravic v državi. Zagotavljanje varnosti je tako povezano po eni strani s 

poseganjem v človekove pravice in po drugi strani prav z njihovim varstvom. Vendar pa legitimni cilj 

javne varnosti, ki je sam po sebi sicer ustavno dopusten razlog za poseg v človekove pravice, nikoli ne 

sme dovoljevati kakršnihkoli sredstev oz. posegov, ker morajo biti ti sorazmerni. 

Da ima poseganje v človekove pravice svoje meje, je plastično prikazala znana nemška zadeva iz leta 

2006. Nemško ustavno sodišče je razveljavilo zakon, ki je omogočal nemškim obrambnim silam, da 

sestrelijo potniško letalo, če bi nad njim prevzeli nadzor teroristi in če bi predstavljalo nevarnost. 

Ustavno sodišče je utemeljilo razveljavitev, da bi država s sestrelitvijo potniškega letala  enostransko 

odvzela osebno dostojanstvo ljudem na letalu. Potniki bi tako bili zgolj objekt v rokah države in 

sredstvo za reševanje drugih ljudi. V tem primeru torej javna varnost ni pretehtala nad osebnim 

dostojanstvom. 

Boj proti terorizmu vztrajno premika mejo, koliko omejevanja človekovih pravic lahko kot družba in 

pravna država prenesemo zaradi varovanja svoje varnosti. Med človekovimi pravicami in varnostjo kot 

ene izmed temeljnih ustavnih vrednot je tako stalna napetost, ki se samo še povečuje zaradi izzivov 

sodobnega časa, kot so migracije, pandemija COVIDa.  

Če Slovenija ne zagotovi varnosti svojih prebivalcev, lahko za to pod določenimi pogoji tudi pravno 

odgovarja. Dva primera izmed možnih oblik odgovornosti sta obsodba države pred ESČP ali pa njena 

odškodninska odgovornost po 26. členu Ustave. Če je država obsojena pred ESČP zaradi kršitve 

človekovih pravic, mora največkrat plačati pritožniku pravično zadoščenje, ki je posebna oblika 

odškodnine.   

Če se osredotočimo na pravo EU, je potrebno poudariti, da EU temelji na štirih svoboščinah: prostem 

pretoku blaga, oseb, storitev in kapitala. Države članice so na podlagi primarnega in sekundarnega 

prava EU dolžne v svojem pravnem redu uresničevati navedene temeljne svoboščine. V določenih 

izjemnih primerih pa lahko države omejijo zagotavljanje teh svoboščin. Varnost je že ena izmed takšnih 

upravičenih izjem. 
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Po primarnem pravu EU so med državami članicami prepovedane količinske omejitve pri uvozu in 

izvozu in vsi ukrepi z enakim učinkom. Država pa lahko vseeno sprejme prepovedi ali omejitve pri 

uvozu, izvozu ali blagu v tranzitu, če so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo. 

Vendar te prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo za samovoljno diskriminacijo ali prikrito 

omejevanje trgovine med državami članicami.  

V EU je zagotovljeno tudi prosto gibanje delavcev, ki se lahko omeji zaradi javnega reda ali javne 

varnosti.  

Če gremo še naprej, so omejitve glede pravice do ustanavljanja podjetij za državljane ene države 

članice na ozemlju druge države članice prepovedane. Država članica pa lahko z zakoni ali drugimi 

predpisi določa posebno obravnavo tujih državljanov zaradi javnega reda, javne varnosti ali javnega 

zdravja.  

Po PDEU so prepovedane vse omejitve pretoka kapitala in plačil med državami članicami ter med 

državami članicami in tretjimi državami. Vendar te prepovedi ne posegajo v pravico držav članic, da 

sprejmejo ukrepe, ki so upravičeni zaradi javnega reda ali javne varnosti.  

V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča EU morajo biti omejevalni ukrepi držav članic EU, ki so 

povezani z navedenimi štirimi komunitarnimi svoboščinami, negospodarske narave, pri čemer morajo 

zasledovati legitimne cilje skupnega interesa in morajo biti sorazmerni.  

Nujno je poudariti, da na podlagi Pogodbe o Evropski uniji nacionalna varnost ostaja v izključni 

pristojnosti vsake države članice EU. V skladu s tem je opredelitev bistvenih varnostnih interesov 

izključno v pristojnosti držav članic. Pojem javna varnost po primarnem pravu EU zajema tako notranjo 

kot zunanjo varnost države. Kot dosledno razloguje Sodišče EU, se javna varnost kot razlog za 

omejevanje svoboščin EU uporablja restriktivno in zgolj v izjemnih in jasno opredeljenih primerih. Ne 

glede na to, da so države članice upravičene sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev svoje varnosti, to 

še zdaleč ne pomeni, da so takšni ukrepi popolnoma izven področja uporabe zakonodaje EU. Ti ukrepi 

morajo namreč biti skladni s splošnimi načeli prava EU, med drugim z načelom sorazmernosti, ki 

zahteva, da odstopanja ostanejo v mejah, tako da so primerna in potrebna za dosego zastavljenega 

cilja. 

Tudi v okviru Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP) obstaja na eni strani pozitivna 

dolžnost države, da zagotavlja varnost, in na drugi strani, da ne sme zaradi tega sicer samega po sebi 

legitimnega razloga nedopustno posegati v človekove pravice.  

EKČP določa v 2. členu, da ima vsak pravico do življenja. Po sodni praksi Evropskega sodišča za 

človekove pravice (ESČP) ima država pozitivne obveznosti v zvezi z navedeno pravico, tako da mora 

zagotoviti javno zdravje prebivalstva in na sploh varnost. Država ima dolžnost, da ureja zaščito javne 

varnosti v javnih prostorih in da zagotovi učinkovito delovanje regulativnega okvirja. Država mora tudi  

zagotoviti, da so na voljo nujne službe. 

EKČP določa pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja v 8. členu, svobodo mišljenja, 

vesti in vere v 9. členu, svobodo izražanja v 10. členu ter svobodo zbiranja in združevanja v 11. členu. 

Pri navedenih pravicah oz. svoboščinah se javna oblast ne sme vmešavati v njihovo izvrševanje, razen 

če je to določeno z zakonom in če je to hkrati nujno v demokratični družbi, med drugim zaradi razlogov 

javne oz. nacionalne varnosti. Tako kot pri omejevanju ustavnih človekovih pravic se tudi pri 

konvencijskih zahteva, da prestanejo preizkus sorazmernosti posega. ESČP se v praksi pri ugotavljanju 

dopustnosti omejevanja pravic največkrat ukvarja z vprašanjem nacionalne varnosti, preprečevanjem 

kaznivih dejanj, zaščite ekonomskih interesov države in zaščite zdravja in morale. Pojem javne varnosti 
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s strani ESČP ni dobro definiran in se največkrat povezuje z javnim redom in nacionalno varnostjo. Ko 

ESČP presoja obstoj legitimnega cilja za omejitev človekove pravice, je praksa, da je pri tem to sodišče 

zelo jedrnato oz. skopo z besedami. Pogosto to vprašanje celo preskoči. Sicer pa velikokrat tudi več 

ciljev utemeljuje nek konkretni poseg v človekovo pravico. Med tem ko je nacionalna varnost pri 8., 

10. in 11. členu EKČP lahko legitimni cilj, pa pri 9. členu EKČP to ne more biti.   

Pritožba Phull proti Franciji pred ESČP je ena izmed zadev, kjer je država trdila, da je bila javna varnost 

legitimni cilj za omejitev svobode do veroizpovedi. Pritožnik pred ESČP je bil po veroizpovedi Sikh. Na 

letališču v Franciji je bil prisiljen odstraniti svoj turban pri varnostnem pregledu. ESČP je pritožbo 

zavrnilo in ni ugotovilo kršitve konvencijskih pravic, ker je bil poseg države predpisan z zakonom in je 

imel legitimnim cilj, to je zaščita javne varnosti, pri čemer je bil nujen v demokratični družbi.  

Tudi z nošnjo burk v javnosti se je ESČP že ukvarjalo. Kar zadeva vprašanje dopustnosti poseganja v 

pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in v svobodo mišljenja, vesti in vere  zaradi 

javne varnosti, razume ESČP, da se državi lahko zdi nujno, da identificira posameznike, zato da bi 

preprečila nevarnost za varnost oseb in lastnine ter za boj proti zlorabam identitete. Zato ESČP ni 

ugotovilo nobene kršitve 9. člena EKČP v primerih, ki se nanašajo (1) na obveznost odstranitve oblačil 

z verskim prizvokom v okviru varnostnih pregledov in (2) na obveznost, da se na osebnih fotografijah 

za uporabo v uradnih dokumentih pojavljajo nezakriti posamezniki. Pri ženskah, ki želijo zaradi verskih 

razlogov zakriti svoj obraz, pa lahko splošno prepoved nošenja tovrstnih oblačil na javnih mestih 

obravnavamo kot sorazmerne samo takrat, ko obstaja splošna grožnja javni varnosti (S.A.S. proti 

Franciji).  

V povezavi s svobodo zbiranja in združevanja je ESČP v turški zadevi, ki se je nanašala na razpustitev 

politične stranke zaradi grožnje sekularizaciji v Turčiji, navedlo zaščito nacionalne varnosti in javne 

varnosti, preprečevanje neredov ali kaznivih dejanj ter zaščito pravic in svoboščin drugih kot ustrezne, 

torej legitimne cilje (Refah Partis proti Turčiji). 

V zvezi z nacionalno varnostjo je bilo pred ESČP večkrat izpostavljeno vprašanje prikritega nadzora. 

ESČP šteje, da tajni nadzor pomeni poseg v pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. 

Vendar pa je lahko upravičen, če je to nujno potrebno za zaščito demokratičnih institucij. Razvoj 

evropskega terorizma je še posebej vzpostavil potrebo po tajnem nadzoru, poudari ESČP. 

Pri vprašanju varnosti je najpomembnejše spoznanje, da se zavedamo dolžnosti države, da mora 

poskrbeti za varnost svojih prebivalcev, vendar pa mora biti poseganje v človekove pravice zaradi te 

dolžnosti vsekakor legitimno in sorazmerno ter utemeljeno na zakonski podlagi. 
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