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1. V tem mnenju želim pojasniti, zakaj se nisem mogla strinjati s stališčem večine, da 

se je pritožnik z ugotovljenim načinom komunikacije sam odrekel varovanju svoje 

zasebnosti in se zato v primeru razkritja identitete nanjo ne more več sklicevati.1 To 

stališče je po mojem mnenju sporno, ker odgovarja, da anonimnosti določenega tipa 

elektronske komunikacije v razmerju do policije ni. To pa zato, (1) ker je policija 

upravičena po lastni presoji do dostopa do podatkov, ki identificirajo osebo, ki se jo na 

podlagi shranjenih prometnih podatkov lahko poveže z določeno komunikacijo,2 (2) 

kar pomeni, da njeno poizvedovanje o tem ni vezano na pogoje iz drugega odstavka 

37. člena Ustave.  

 

2. Nobenega dvoma ni, da so posegi v ustavno zagotovljeno nedotakljivost 

zasebnosti v primerih, ko je izkazana prizadetost dobrin višjega ranga, lahko legitimni. 

Utemeljuje jih prav upravičena skrb za dobrine višjega ranga od nedotakljivosti 

zasebnosti posameznika in tej skladna dolžnost države, da te dobrine varuje "bolj" kot 

posameznikovo zasebnost. Vendar: če gre za  poseg v komunikacijsko zasebnost, se 

poseg po Ustavi omejuje na posamične primere, v katerih je ta možnost (1) določno 

opredeljena v zakonu, (2) z dejstvi je že izkazano, da je to "nujno za uvedbo ali potek 

kazenskega postopka ali za varnost države," (3) o dovoljenosti posega (katerega 

učinek je izvotlitev ustavno zajamčene tajnosti pisem za določen čas) odloči sodišče 

(primerjaj drugi odstavek 37. člena Ustave), (4) ki se mora pred izdajo odredbe 

seveda prepričati o izpolnjenosti ustavnih jamstev v vsakem posamičnem primeru. 

Smisel ustavnih garancij, pod katerimi se sme poseči v komunikacijsko zasebnost, je 

dvojen. Prvič, z njimi se na ustavni ravni izgrajuje integriteta tajnosti pisem in drugih 

                                            
1 Primerjaj 18. točko večinske odločbe. 
2 Tak je bil obravnavani primer: policija je podatke, ki so povezali dinamični IP naslov z 
določeno osebo, pri operaterju pridobila na podlagi dopisa.  



 

 

 

občil (prvi odstavek 37. člena Ustave) in s tem krepi zaupanje v pričakovanje 

zasebnosti na tem področju človekovega življenja. Besedilo drugega odstavka 37. 

člena Ustave sporoča namreč tudi: le če so izpolnjeni tu zapisani pogoji za poseg v 

komunikacijsko zasebnost, "se za določen čas ne upošteva varstvo tajnosti pisem in 

drugih občil." In drugič, ustavne garancije naj preprečijo prekomerne posege ali 

morda celo zlorabe izvršilne veje oblasti (policije) pri poseganju v komunikacijsko 

zasebnost. Naj strnem. Člen 37 Ustave v prvem odstavku zagotavlja nedotakljivost 

komunikacijske zasebnosti; v drugem odstavku   opredeljuje meje te nedotakljivosti. 

Nedotakljivost komunikacijske zasebnosti in njene meje tvorita smiselno celoto. Obe 

pa sta v enaki meri pomembni za izgrajevanje upravičenega pričakovanja 

komunikacijske zasebnosti v državi. 

  

3. Če komunikacijo sami izpostavimo javnosti, ne gre več za tajne vsebine. V takem 

primeru se (logično) ne moremo sklicevati na zasebnost komunikacije niti 

(posledično) pričakovati varstva zasebnosti in uveljavljati garancij, ki jih objektivno 

pravo zagotavlja (tudi) zaradi utrjevanja pričakovanja zasebnosti komunikacije v 

družbi. Strinjam se zato s stališčem večine, da informacije, ki jih je pritožnik sam tako 

ali drugače izpostavil javnosti (to je z javnim razkritjem vsebine sporne internetne 

komunikacije3 in razkritjem dinamičnega IP naslova,4 ki identificira spletno mesto, ki je 

bilo zaradi povezave lahko dodeljeno v določenem trenutku), same zase ne morejo 

biti predmet varstva 37. člena Ustave. V čem vidim problem? 

 

4. Nobena od javno razkritih informacij s strani pritožnika ni razkrila njegove 

identitete. Dilema anonimnosti sporne komunikacije se mi je izpostavila kot ključna, 

ker možnost policije, da (naknadno) nadzira elektronsko komunikacijo med 

posamezniki, dokončno pokoplje predstavo, da gre za področje, na katerem bo 

država posameznike "pustila na miru," prav v točki, ko se odkrije tančica anonimnosti 

in se nadzor policije osredotoči na določeno osebo, ki se ji na osnovi shranjenih 

podatkov o elektronski komunikaciji lahko (naknadno) pripiše določena komunikacija. 

S tega zornega kota je anonimnost edino, kar preprečuje policiji povezavo med 

določeno komunikacijo in določeno osebo. Ta točka po mojem mnenju (obrazložitev 

sledi v nadaljevanju) sovpada s trenutkom razkritja vezi med nekim dinamičnim IP 

naslovom in nekim posameznikom, identificiranim na podlagi podatkov o njegovem 

imenu in naslovu, ki so po stališču večine varovani le kot osebni podatek.5 Naj na tem 

mestu dodam, da distanciranje posameznika od tako ali drugače izraženih misli (na 

primer z uporabo psevdonima) ni nekaj neobičajnega. Motivi posameznika za 

ohranjanje anonimnosti so seveda različni. Lahko so legitimni (kot je to na primer 

                                            
3  Stališče o javnem razkritju vsebine komunikacije temelji na ugotovitvi, da je do spornih 
datotek lahko dostopal kdorkoli (primerjaj 14. točko obrazložitve večinske odločbe).  
4 Stališče večinske odločbe o javnem razkritju dinamičnega IP naslova s strani pritožnika 
temelji na (1) ugotovitvi, da je bila vsebina sporne komunikacije javno dostopna, in (2) 
odsotnosti njegovih trditev o prikritju dinamičnega IP naslova, s katerega je ta komunikacija 
potekala (primerjaj 14. točko obrazložitve večinske odločbe).  
5 Presoje ustavne pritožbe z vidika 38. člena Ustave Ustavno sodišče sicer ni opravilo 
(primerjaj 7. točko obrazložitve večinske odločbe). 



 

 

 

izrecno izraženo na področju avtorskega prava6), lahko pa tudi ne (kot na primer 

zastraševanje z anonimnimi grožnjami).  

 

5. Uvodoma povzeto stališče večine je, kot razumem, utemeljeno z načinom 

komunikacije. Po tem stališču ugotovljeni način komunikacije sam zase negira 

zasebnost, upravičeno pričakovanje zasebnosti, vključno z upravičenim 

pričakovanjem anonimnosti komunikacije.  

 

6. S tem nosilnim razlogom se nisem mogla strinjati. Menim namreč, da bi bilo treba 

iskati odgovor na vprašanje, ali način komunikacije, ugotovljen v obravnavanem 

primeru, (na splošno in vselej) negira obstoj objektivno upravičenega pričakovanja 

zasebnosti (vključno z zagotovljeno anonimnostjo komunikacije) z vidika (kriterija) 

razumnega in zadostno obveščenega posameznika, upoštevaje vse okoliščine 

primera. Med "vse" okoliščine primera sodijo v prvi vrsti določbe objektivnega prava, 

ki so urejale vprašanje varstva zaupnosti prometnih podatkov elektronske 

komunikacije v relevantnem času. To pa zato, ker je smisel teh določb, kot razumem, 

vnaprejšnje sporočilo zakonodajalca posameznikom: (1) bodisi zagotovil, da jih bo 

država na področju elektronske komunikacije "pustila na miru",7 (2) bodisi 

vnaprejšnjega svarila, da jih ne bo "pustila na miru," kar, povedano z drugimi 

besedami pomeni, da v razmerju do policije zasebnost te vrste komuniciranja ni 

nedotakljiva. Ta ureditev je tako tista, ki po mojem mnenju lahko z zornega kota 

uporabnika elektronske komunikacije utemelji (1) ali obstoj objektivnega pričakovanja 

zasebnosti, vključno z anonimnostjo, elektronskih komunikacij (2) ali negacijo tega 

pričakovanja. 

  

7. V času pridobivanja spornih podatkov (to je avgusta 2006) je veljal Zakon o 

elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – v nadaljevanju 

ZEKom). V ZEKom je bila operaterjem naložena dolžnost izbrisa (in ne hrambe)8 

prometnih podatkov, ki jih je operater obdelal in shranil, takoj ko niso bili več potrebni 

za prenos sporočil (prvi odstavek 104. člena ZEKom). Kot je bilo navedeno v 

predlogu tega zakona, so bile vse oblike nadzora, vključno s shranjevanjem, 

prepovedane, dolžnost izbrisa prometnih podatkov pa zapovedana ravno zaradi 

varovanja zaupnosti komunikacij.9 Zaupnost se je po izrecni zakonski določbi 

nanašala tudi na podatke o prometu (2. točka prvega odstavka 103. člena ZEKom), 

                                            
6 Primerjaj tretji odstavek 7. člena Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del 
(Uradni list SFRJ, MP, št. 14/75, Uradni list  RS, MP, št. 9/92); primerjaj še drugi odstavek 18. 
člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in nasl. – ZASP). 
7 Razume se, da po Ustavi ni  potrebno, da bi bila zagotovila tajnosti tovrstne komunikacije 
absolutna, in da ureditev zato lahko vsebuje pogoje, pod katerimi je dopustno posegati v 
tajnost tovrstne komunikacije. Vendar, ti pogoji morajo biti skladni drugemu odstavku 37. člena 
Ustave. 
8 Hrambo podatkov je zapovedal Zakon o spremembah Zakona o elektronskih komunikacijah, 
ki je začel veljati 27. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 129/06 – v nadaljevanju ZEKom-A). 
9 Poročevalec DZ, št. 26/04, str. 91. 



 

 

 

zajemala je vse uporabnike komunikacijskih storitev, ne le skleniteljev 

pogodb o naročanju tovrstnih storitev (101. člen ZEKom); zavezovala je operaterja in 

vsakogar, ki je sodeloval pri izvajanju njegove dejavnosti. V tako, na abstraktni ravni 

zavarovano nedotakljivost zaupnosti komunikacij se je smelo posegati z zakonitim 

prestrezanjem komunikacij na podlagi odredbe pristojnega organa (107. člen 

ZEKom). Dopis policije, ki je bil podlaga za pridobitev zahtevanih podatkov v 

obravnavanem primeru, ne sodi, kot razumem, v pojem odredbe pristojnega organa. 

Ker naj bo pravni red skladen, ureditvi pogojev, pod katerimi je policija smela 

dostopati do podatkov o elektronski komunikaciji v ZEKom (konkretno pridobitvi 

odredbe pristojnega organa) pripisujem pomen specialnosti. Zato: četudi bi tretji 

odstavek 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 96/04 – 

uradno prečiščeno besedilo in 101/05 – v nadaljevanju ZKP) morda lahko razložili na 

način, kot to sledi iz sodbe Vrhovnega sodišča, se za področje, ki ga je urejal ZEKom,  

ne  bi smel uporabiti. Ob tem dodajam, da je prvi člen ZEKom še izrecno določal, da 

prav ta zakon ureja "zaščito tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij." Pravni red 

bi bil dvoličen, če bi na eni strani v zakonu zagotavljal zaupnost elektronske 

komunikacije, kar vključuje, kot razumem, varstvo anonimnosti udeležencev, s tem v 

zvezi izgrajeval visoke standarde garancij za varstvo zaupnosti v državi, na drugi 

strani pa bi toleriral nespoštovanje teh standardov ali celo dopuščal nadzor policije 

nad elektronsko komunikacijo mimo teh standardov. Naj dodam, da operater, ki je 

oseba zasebnega prava, po prvem odstavku 145. člena ZKP ni bil zavezan k 

naznanitvi kaznivih dejanj, če je bil o njih obveščen ali bi kako drugače zanje izvedel. 

Bil pa je zavezan spoštovati določbe ZEKom glede varstva zaupnosti elektronskih 

komunikacij, kar seveda vključuje dosledno spoštovanje pogojev, pod katerimi je 

smela policija izjemoma dostopati do podatkov o njej.  

 

8. Ob povzetih zagotovilih objektivnega prava glede varstva zaupnosti elektronske 

komunikacije, upoštevaje pri tem kriterij razumnega in dovolj obveščenega 

posameznika, načinu komunikacije, kakršen je bil ugotovljen v obravnavanem 

primeru, nisem mogla pripisati pomena zadostnega razloga za zanikanje  

pričakovanja zasebnosti, resda le še glede anonimnosti uporabnikov. V objektivnem 

pravu, veljavnem tudi za sporni način komunikacije, nisem našla zanesljivega razloga 

za zanikanje pričakovanja anonimnosti ugotovljenega tipa komunikacije. Ravno 

obratno. Zato ugotovljeni način komunikacije po mojem mnenju ni razlog, ki sam zase 

spodkoplje uporabnikovo upravičeno pričakovanje anonimnosti komunikacije. 

 

9. Prometni podatek – dinamični IP naslov, ki je bil v določenem trenutku naključno 

dodeljen – kot razumem, razkriva način uporabe interneta na nekem računalniku, ker 

je neločljivo navezan na specifično povezavo. Naknadno pripisovanje teh podatkov 

identificiranim osebam po poti vrednotenja (še drugih shranjenih podatkov o 

posameznih specifičnih povezavah)10 izgrajuje smiselno celoto s tem podatkom, ki je 

                                            
10 Primerjaj s tem v zvezi sodbo nemškega Zveznega ustavnega sodišča 1 BvR 1299/05 z dne 
24. 1. 2012. 



 

 

 

sicer, tehnično gledano, v funkciji povezave "na daljavo." To pa zato, ker 

šele oba podatka skupaj sporočata o načinu uporabe interneta v neanonimizirani 

obliki, to je o načinu uporabe interneta v povezavi z identificirano osebo. Ta bistvena 

okoliščina po mojem mnenju negira pojmovanje o nevtralnosti podatka o konkretnem 

uporabniku storitev za določen (znan) dinamični IP naslov, ki ga je policija iskala pri 

operaterju. Namreč, nevtralnosti podatka v smislu zanikanja njegove sposobnosti, da 

ne sporoča čisto nič več kot le ime in priimek ter naslov neke osebe (ki ima z 

operaterjem sklenjeno naročniško razmerje). Ravno zato, ker je ta podatek neločljivo 

navezan na prav določeno komunikacijo, se prometni podatek pripisuje k polju 

varstva komunikacijske zasebnosti.11 Tudi policija, kot razumem, ni spraševala o 

podatkih, ki bi bili razvidni iz kakšne zbirke osebnih podatkov, vodene s strani 

operaterja. Tak imenik po mojem vedenju ne obstaja. Zato se nisem mogla strinjati z 

razločitvijo specifične internetne povezave, označene z določenim dinamičnim IP 

naslovom, in osebe, ki se lahko identificira s pomočjo shranjenih podatkov pri 

operaterju. Toliko bolj zato, ker po mojem vedenju ta identifikacija zaradi naključno 

dodeljenih dinamičnih IP naslovov poteka pri operaterju po poti dostopa še do drugih 

shranjenih prometnih podatkov (za katere se ni trdilo, da bi postali javno dostopni z 

načinom komunikacije). 

 

10. Četudi je operater policiji sporočil "le" podatke, ki identificirajo določeno osebo, s 

katero ima sklenjeno naročniško razmerje, ji je s tem, kot razumem, v resnici sporočil 

(poenostavljeno) podatke o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju za to 

osebo. Tudi policija je, kot sem že obrazložila, hotela izvedeti več kot le ime in priimek 

nekega sklenitelja pogodbe. Ker je, kot razumem, poizvedovala po prometnem 

podatku, ki se povezuje z določeno osebo, bi bila morala postopati skladno prvemu 

odstavku 149.b člena ZKP in pridobiti odredbo preiskovalnega sodnika. Naj ponovim, 

da policija po ZEKom brez "odredbe pristojnega organa" sploh ni bila pooblaščena do 

dostopa do nobenih podatkov o elektronski komunikaciji. Razlaga tretjega odstavka 

149.b člena ZKP, po kateri je policija smela poizvedovati na podlagi lastne pisne 

zahteve, ker da je šlo zgolj za pridobitev podatkov o lastniku določenega 

komunikacijskega sredstva za elektronski komunikacijski promet, ki le objavljeni niso, 

je po mojem mnenju zato zmotna. Naj ponovim. Zmotna je, ker ni šlo zgolj za 

pridobitev podatkov o lastniku določenega komunikacijskega sredstva za elektronski 

komunikacijski promet, ki le objavljeni niso, in ker nasprotuje popolnoma jasnim 

določbam ZEKom. In ker odredbe pristojnega organa policija v obravnavanem 

primeru ni pridobila, je bil eden izmed dokazov po mojem mnenju pridobljen s kršitvijo 

zakona, drugačno stališče pa krši tudi 37. člen Ustave. 

 

                                            
11 Primerjaj s tem v zvezi odločbo Ustavnega sodišča št. Up-106/05 z dne 2. 10. 2008 (Uradni 
list RS, št. 100/08, in OdlUS XVII, 84) in sodbo nemškega Zveznega ustavnega sodišča 1 BvR 
1299/05. Avstrijsko ustavno sodišče je v zadevi št. B 1031/11 z dne 29. 6. 2012 zavzelo 
stališče, da zaupnost komunikacije na daljavo varuje le vsebino sporočila, medtem ko predmet 
tajnosti sporočil niso podatki o telekomunikacijskem prometu. 



 

 

 

11. Na tej točki procesa odločanja sta se mi zastavili naslednji vprašanji: (1) ali 

zaradi okoliščine kršitve integritete pravice iz prvega odstavka 37. člena Ustave 

avtomatično nastopi dolžnost izločitve dokaza, pridobljenega s kršitvijo, in (2) kakšen 

je pomen opisane pomanjkljivosti za ostale, naknadno pridobljene dokaze, ki so bili, 

kot meni večina in s čimer se strinjam, pridobljeni brez kršitve zakona in Ustave. 

Okoliščine obravnavanega primera so mi v ospredje postavljale prav dilemo, 

nakazano v omenjenih dveh vprašanjih.12 Žal mi je, da se Ustavno sodišče v tem 

primeru o njej  ni izreklo.  

 

12. Sklep: Značilnosti okolja, ki sodobno elektronsko komunikacijo na današnji stopnji 

razvoja omogočajo (in spodbujajo), ponujajo ugodne možnosti, da elektronska 

komunikacija služi kot sredstvo nadzora s strani države, njenih organov, pa tudi 

nepoklicanih posameznikov in to v obsegu, ki o njenih udeležencih razkriva mnogo 

več kot le podatke, ki identificirajo udeležence komunikacije. Pri tem se zdi jasno 

dvoje. Prvič, dostopnost do tovrstne komunikacije in možnost nadzora nad njo (tako s 

strani države kot tudi s strani nepoklicanih posameznikov), obe olajšani skladno 

tehničnemu napredku, resno ogrožata predstavo, da je tovrstna komunikacija sploh 

(še) zasebna; če je namreč učinkovitost nadzora premo sorazmerna s količino 

shranjenih podatkov in njihovo odprto dostopnostjo organom pregona, je pričakovanje 

zasebnosti tovrstne komunikacije obratno sorazmerno s tem. In drugič, če naj tudi za 

komunikacijo med posamezniki, ki poteka prek svetovnega spleta na današnji stopnji 

razvoja, obvelja, da je zasebna, bi moralo po mojem mnenju pravo jasno in dosledno 

omejevati možnosti nadzora nad njo na primere, ko je izkazana prizadetost dobrine 

višjega ranga. Prav omejitve nadzora lahko upravičijo nadzor in prav z omejitvami 

nadzora se lahko izgrajuje pričakovanje, da se bo posameznika kljub dejanskim 

možnostim nadzora tega področja  njegovega življenja vendarle "pustilo pri miru". Kar 

se namreč lahko nadzira, ni razumno šteti za zasebno. Družbeni konsenz glede 

prav(n)ih mer okvira za možnosti (i) hrambe podatkov, ki naj omogoči naknadni 

nadzor (med drugim) nad elektronsko komunikacijo, in (ii) dostopa do tako shranjenih 

podatkov se še išče. Kot sama razumem, ostaja izhodišče današnjih razprav 

prizadevanje za ohranitev pričakovanja zasebnosti tovrstne komunikacije med drugim 

z omejitvijo dostopa do nje na način odobritve s strani neodvisnega organa, po 

možnosti sodišča,13 kar naša Ustava (že) garantira v drugem odstavku 37. člena.  

 

 

 

 

 

                                            
12 Podrobno o tej dilemi P. Gorkič, Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov v 
slovenskem pravu: drugi del, Pravna praksa, št. 5 (2014), priloga, str. II–VIII. Primerjaj še M. 
Šošič, Nekaj argumentov proti utilitaristnični doktrini izločanja dokazov, Pravna praksa, št. 8 
(2014), stran 15. 
13 Primerjaj sklepne predloge generalnega pravobranilca Pedra Cruza Villalóna v zadevah C-
293/12 in C-594/12 z dne 12. 12. 2013. 
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