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1. Razvoj informacijske tehnologije in svetovnega spleta je v zadnjih dveh desetletjih 
dosegel take razsežnosti, da se res utemeljeno zastavlja vprašanje, ali mu je pravno 
urejanje posameznih vprašanj, povezanih z njim, sposobno slediti. Svet informacijske 
tehnologije je neredko neprimerljiv s svetom, ki ga poznamo v fizični obliki. Na eni 
strani izkoriščamo vse prednosti, ki jih je ta tehnologija prinesla. Na drugi strani se 
med drugim zastavlja tudi vprašanje, ali se moramo s komunikacijo z uporabo 
računalniške tehnologije, ki poteka s pomočjo svetovnega spleta, odpovedovati (vsaj 
delno) komunikacijski zasebnosti? Smo se ji kot svobodni ljudje pripravljeni 
odpovedati in se s tem sprijazniti? Če se ji nismo pripravljeni odpovedati, pod 
kakšnimi pogoji so lahko dopustni posegi v to pravico, da še lahko govorimo o 
učinkovitem varstvu pravice do komunikacijske zasebnosti, ki je sestavni del ene od 
osrednjih človekovih pravic, to je pravice do zasebnosti? Vsa ta vprašanja si je 
mogoče zastaviti ob tej odločbi. Odgovori, ponujeni v njej, zato daleč presegajo 
pomen odločitve v tej konkretni zadevi. 
 
2. Odločba temelji na treh stališčih, ki zadevajo spoštovanje pravice do 
komunikacijske zasebnosti iz prvega odstavka 37. člena Ustave. 1) Po prvem (14. 
točka obrazložitve odločbe) pritožnik ni mogel upravičeno pričakovati zasebnosti v 
komunikaciji z uporabo spletne mreže, do katere je lahko dostopal kdorkoli; s tem se 
je izpostavil javnosti, zato ta komunikacija ne more biti varovana s prvim odstavkom 
37. člena Ustave. 2) Po drugem stališču (18. točka obrazložitve odločbe) se je 
pritožnik s tem, ko se je sam odrekel varstvu vsebine komunikacije, odrekel tudi 
pričakovanju zasebnosti do razkritja identitete, zaradi česar glede podatka o tem, kdo 
je oseba, ki stoji za nekajmestno številko dinamičnega IP naslova, tudi ni mogel več 
pričakovati komunikacijske zasebnosti. 3) Po tretjem stališču (21. točka obrazložitve 
odločbe) pa policija, ki pridobi sodno odredbo za hišno preiskavo, iz katere izhaja, naj 
se ta izvede prav z namenom pregleda podatkov, shranjenih na trdem disku 
računalnika in drugih nosilcev podatkov, ne potrebuje še dodatne sodne odredbe, da 
bi sam pregled navedenega tudi opravila, seveda ob nujni navzočnosti posameznika, 
ki je uporabljal računalnik in njegove pritikline.  
 
3. Iz prvega stališča v tej zadevi tako izhaja sklep, da švicarska policija za pridobitev 
dinamičnega IP naslova ni potrebovala sodne odredbe. Iz drugega stališča izhaja 



 

 

 
sklep, da slovenska policija za pridobitev podatka o identiteti osebe, ki ji je bil ob 
komunikaciji po spletu dodeljen določen IP naslov, ni potrebovala sodne odredbe. Iz 
tretjega stališča pa izhaja logičen sklep, da sodnik lahko z eno sodno odredbo dovoli 
vstop v prostor, zaseg računalniške opreme in ogled vsebine komunikacije po spletu. 
S tretjim stališčem in argumentacijo soglašam. Nekaj problemov imam s prvim 
stališčem glede na okoliščine konkretnega primera, čeprav sicer v samem njegovem 
temelju soglašam z njim. Ne morem pa se strinjati z drugim stališčem, ki se mi zdi v 
tem primeru za odločitev bistveno, zato sem glasovala proti odločbi.  
  
4. Glede prvega stališča. Seveda soglašam s stališčem ustaljene ustavnosodne 
presoje, da je bistveno izhodišče varstva komunikacijske zasebnosti upravičeno 
pričakovanje zasebnosti in da komunikacijska zasebnost varuje posameznika tako 
glede vsebine komunikacije kot tudi glede okoliščin in dejstev, povezanih s 
komunikacijo (za slednja se uporablja tudi izraz prometni podatki). Zato je logično 
nadaljevanje: če komunikacijo vzpostavim z nedoločenim krogom oseb, to lahko 
primerjamo z javnostjo; potem ne morem upravičeno pričakovati zasebnosti o 
komunikaciji. Soglašam. Če bi namreč osnutek tega ločenega mnenja poslala 
novinarjem s svojega službenega elektronskega naslova (ki nedvoumno izkaže tudi 
moje "pravo" ime), bi bilo popolnoma jasno, da niti glede vsebine komunikacije niti 
glede vseh prometnih podatkov o njej, vključno s tem, kdo sem oseba, ki je 
komunicirala, in s kom sem komunicirala, ne morem pričakovati zasebnosti. Zato iz 
navedenega stališča logično sledi, da za pridobitev podatkov o vsebini in prometnih 
podatkih o komunikaciji, torej tudi o številki dinamičnega IP naslova, v tem primeru 
švicarska policija ni potrebovala sodne odredbe. Res pa je, da o načinu, na katerega 
je švicarska policija prišla do navedenih podatkov, ni znanega prav dosti. Zato se mi 
zastavlja vprašanje, ali se ne bi moralo Ustavno sodišče že v tej zadevi več ukvarjati 
z vprašanjem uporabe dokazov, pridobljenih v tujini, v kazenskem postopku pred 
sodišči v Republiki Sloveniji. Ustavno sodišče je sicer v 15. točki obrazložitve odločbe 
sporočilo, da se kljub izvršeni presoji po Ustavi ni dokončno opredelilo do tega, po 
kakšnih kriterijih je treba presojati dopustnost uporabe takih dokazov z vidika varstva 
človekovih pravic.1 Vsekakor bo za to imelo priložnost v eni izmed ustavnih pritožb, ki 
je bila prav v ta namen že pred časom sprejeta v obravnavo. Poglobljeno se z 
navedenim nisem ukvarjala, ker ležijo bistveni razlogi za moje nasprotovanje odločbi 
v drugem stališču.   
 
5. Ne morem se namreč strinjati z argumentacijo, ki je kolegice in kolege pripeljala do 
odločitve, da po tem, ko so bili slovenski policiji sporočeni vsebina komunikacije ter 
njen časovni okvir in številka dinamičnega IP naslova, policija za pridobitev podatka o 
tem, kdo je oseba, ki ji je bil dodeljen ta IP naslov, ni potrebovala sodne odredbe. Do 
takega stališča res lahko pridemo ob izhodišču, da je varstvo komunikacijske 
zasebnosti prometnih podatkov vedno povezano z varstvom zasebnosti glede 
vsebine komunikacije – dokler posameznik glede vsebine komunikacije uživa varstvo 
komunikacijske zasebnosti, uživa to varstvo tudi glede vseh prometnih podatkov o tej 
komunikaciji. Ko glede vsebine tega varstva več ni mogoče pričakovati – ker je bila ta 
že izpostavljena javnosti, pa naj bi to pomenilo tudi, da ni več pričakovanja zasebnosti 
glede prometnih podatkov o tej komunikaciji. To pa po mojem mnenju posledično 
pripelje do stališča, da posameznik glede prometnih podatkov ne uživa samostojnega 
in od vsebine komuniciranja ločenega varstva komunikacijske zasebnosti. Zato se z 
navedenim stališčem ne morem strinjati. Posameznik v tem primeru namreč ni 

                                            
1 Glej o tem tudi K. Šugman Stubbs in P. Gorkič, Teritorialne meje ustavne zahteve po sodni 
odločbi: dva primera, Pravna praksa, št. 40–41 (2013), priloga, str. II–V.  



 

 

 
nastopal v javnosti s svojim imenom, ampak je v javnosti nastopala 
nekajmestna številka dinamičnega IP naslova.  
 
6. Če pristanemo na to, da je švicarska policija lahko prišla do številke dinamičnega 
IP naslova brez sodne odredbe, je torej treba vendarle upoštevati, da je bil IP naslov 
izražen v nekajmestni številki, ni pa pomenil identifikacije osebe, ki je komunicirala. 
Po mojem mnenju bi zato slovenska policija, če je hotela identificirati številko, ki je 
predstavljala dinamični IP naslov, morala pridobiti sodno odredbo, kot to izhaja iz 
drugega odstavka 37. člena Ustave. Ker je ni imela, je šlo za kršitev prvega odstavka 
37. člena Ustave. Ob tem bi se  lahko zastavilo vprašanje: ali obstaja ustavna 
obveznost izločitve dokazov, ki so bili pridobljeni s to kršitvijo pritožnikove pravice do 
komunikacijske zasebnosti  (kot to zahteva pritožnik), in kaj v tem pogledu pomenijo 
dokazi, pridobljeni na podlagi izdane sodne odredbe. Slej ko prej se bo moralo 
verjetno tudi Ustavno sodišče srečati z vprašanjem, ali ekskluzija dokazov, ki jo je 
uveljavil Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 101/05 – v nadaljevanju 
ZKP)2 v drugem odstavku 18. člena, ustavnopravno učinkuje absolutno.3 Vendar se 
glede na sprejeto odločitev tudi s tem vprašanjem nisem poglobljeno ukvarjala.  
 
7. V tem primeru bi se lahko zastavilo tudi vprašanje, ali je v času, ko se je ustrezno 
ravnanje policije odvijalo, sploh obstajala zakonska ureditev, na katere podlagi bi 
spletni operaterji sploh lahko hranili podatke, ki so jih posredovali policiji. Če ni bilo 
zakonske podlage za njihovo hrambo za točno določene namene, je bila izpodbijana 
odločitev sporna že z vidika prvega odstavka 38. člena Ustave. Pritožnik je sicer 
uveljavljal kršitev te pravice, vendar ustavne pritožbe v tej smeri ni izostril. Ne glede 
na to za vse posege v človekove pravice velja prvo pravilo, da se sploh začne presoja 
o njihovi ustavni dopustnosti: poseg mora biti določen z zakonom. Presoji zatrjevane 
kršitve pravice iz prvega odstavka 38. člena Ustave se je Ustavno sodišče izognilo (7. 
točka obrazložitve odločbe). To je lahko po tem, ko pride do zavrnitve očitka glede 
kršitve prvega odstavka 37. člena Ustave, vprašljivo. Predvsem pa se mi zdi 
pomembno poudariti, da je danes pravni položaj glede dajanja prometnih podatkov, ki 
se hranijo pri operaterjih, drugačen. Drugačen je do te mere, da glede na določbe 
166. in 168. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – v 
nadaljevanju ZEKom-1) operater policiji ne sme posredovati podatkov, ki jih hrani po 
določbah tega zakona (prav ta zakon pa ureja zakonsko podlago za njihovo hrambo), 
brez sodne odredbe. Policija mora imeti na eni strani možnosti, ki ji omogočajo 
učinkovito odkrivanje kaznivih dejanj, na drugi strani pa mora biti omejena z zahtevo, 
da svoja zakonska pooblastila izvaja ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Tako mora biti v pravni državi, ki spoštuje človekove pravice in temeljne 
svoboščine ter zagotavlja njihovo varstvo (prvi odstavek 5. člena Ustave). V skladu s 
tem policija v postopku odkrivanja kaznivega dejanja lahko poseže v komunikacijsko 
zasebnost posameznika glede prometnih podatkov o komunikaciji, vendar pod pogoji, 
ki jih določa Ustava v drugem odstavku 37. člena; prvi med njimi je prav zahteva po 
sodnem nadzoru delovanja policije.  
 

                                            
2 Citirano glede na okoliščine tega primera. 
3 Odlično podlago za nadaljnjo ustavnopravno razpravo o tem vprašanju je pred kratkim 
predstavil docent dr. Gorkič; glej P. Gorkič, Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih 
dokazov v slovenskem pravu: drugi del, Pravna praksa, št. 5 (2014), priloga str. II–VIII. 
Prispevek je doživel že tudi prvi odziv; glej M. Šošić, Nekaj argumentov proti utilitaristični 
doktrini izločanja dokazov, Pravna praksa, št. 8 (2014), str. 15–16.   



 

 

 
8. V zadevi št. U-I-65/13, v kateri je postopek za oceno ustavnosti nekaterih 
določb ZEKom-1 začela z zahtevo Informacijska pooblaščenka (izpodbija sámo 
obveznost hrambe), smo s sklepom z dne 8. 10. 2013 prekinili postopek do odločitve 
Sodišča Evropske unije o veljavnosti direktive, ki je implementirana z ZEKom-1, o 
obvezni hrambi prometnih podatkov pri operaterjih (med drugim prav za namen 
odkrivanja hudih kaznivih dejanj).4 Na odločitev Sodišča Evropske unije še čakamo. 
Znani pa so že sklepni predlogi generalnega pravobranilca. Seveda ne moremo 
vedeti, ali jim bo Sodišče Evropske unije sledilo, vendar se mi zdijo pomembni glede 
na njihovo vsebino. Generalni pravobranilec Villalón, nekdanji predsednik španskega 
ustavnega sodišča, je v svojih sklepnih predlogih opozoril na pravico do zasebnosti, 
varovano s 7. členom Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 326, 26. 10. 
2012), in posebej izpostavil, da bi direktiva, če obstane, morala opredeljevati tudi 
temeljna načela, ki bi morala veljati za opredelitev minimalnih zaščitnih ukrepov glede 
dostopa do zbranih podatkov in njihove uporabe, kar je direktiva sicer pustila 
ureditvam držav članic. Med temi načeli je izpostavil kot nujnost prav to, da bi dostop 
do podatkov v vsakem primeru posebej morali preveriti sodni (ali vsaj neodvisni) 
organi.5 Kljub temu, da je naša ureditev po drugem odstavku 37. člena Ustave ena 
najstrožjih, navedeno kaže, da gre v resnici za hude posege v komunikacijsko 
zasebnost – prav zato zahteva po sodni odredbi, da se preprečijo zlorabe. ZEKom-1 
tako tej zahtevi že sledi in je v primerjavi s tretjim odstavkom 145.b člena ZKP 
nedvomno kasnejši in posebni predpis. Kasnejše in posebne zakonske določbe po 
naravi stvari razveljavljajo prejšnje zakonske določbe z enakim predmetom urejanja, 
ne glede na to, v katerem zakonu se formalnopravno znajdejo. Policija, ki mora 
ravnati zakonito, mora zato ZEKom-1 upoštevati kot veljavno pravo. Prav tako se 
morajo ravnati po njem operaterji, ko dajejo policiji prometne podatke, ki jih hranijo na 
podlagi določb tega zakona, sicer tudi ti ravnajo nezakonito. Tako se bojim, da je 
sporočilo te odločbe prav nasprotno že doseženi ravni varstva človekovih pravic, ki jo 
je uveljavil zakonodajalec z ZEKom-1. 
 
 9. Ustavno sodišče sicer svoje argumentacije, zakaj v tem primeru ne gre za kršitev 
pravice do komunikacijske zasebnosti, ni gradilo na argumentaciji Vrhovnega 
sodišča, ki je temeljila na tretjem odstavku 145.b člena ZKP. To je dobro, ker bi sicer 
zakonodajalcu sporočalo, da v prihodnje ureditev, ki jo je vsebovala ta določba, ne bi 
bila ustavno sporna. Ustavno sodišče je, nasprotno, jasno sporočilo, da je identiteta 
komunicirajočega posameznika eden od pomembnih vidikov komunikacijske 
zasebnosti, zato je treba za njeno razkritje pridobiti sodno odredbo v skladu z drugim 
odstavkom 37. člena Ustave (18. točka obrazložitve odločbe). Le v primeru, ko 
posameznik svojo komunikacijo javno razkrije, tako da ni več zaupna vsebina 
komunikacije, ne more več pričakovati varstva po 37. členu Ustave niti glede svoje 
identitete, ki je bila zakrita (kombinacija številk) in kot taka ni bila izpostavljena 
javnosti. Čeprav se ne strinjam s stališčem, da se je posameznik s tem, ko je bila 
zabeležena računalniška sled njegove komunikacije (dinamični IP naslov), že 
odpovedal (v tem delu) svoji zasebnosti, pa želim opozoriti, da je to stališče povsem 
drugačno od stališča Vrhovnega sodišča in z vidika varstva posameznikove pravice 

                                            
4 V času izdaje tega sklepa sta bila pred Sodiščem Evropske unije istovrstni zadevi, ki sta ju 
sprožili irsko sodišče in avstrijsko ustavno sodišče (postopka v zadevah št. C-293/12 in C-
594/12), že tako daleč, da se vprašanje za predhodno odločanje, če bi ga Ustavno sodišče 
postavilo, ne bi moglo obravnavati v teh postopkih. 
5 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Pedra Cruza Villalóna, predstavljeni 12. 12. 
2013, v zadevah št. C-293/12 in št. C-594/12.  



 

 

 
do komunikacijske zasebnosti, ko gre za prometne podatke o komunikaciji, manj 
nevarno od stališča Vrhovnega sodišča.  
 
10. Vrhovno sodišče je namreč štelo, da policija sploh ni pridobivala podatkov o 
prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju, temveč le podatek o konkretnem 
uporabniku določenega komunikacijskega sredstva. To pomeni, da je Vrhovno 
sodišče iz komunikacije iztrgalo komunikacijski podatek in ga obravnavalo povsem 
samostojno ne glede na komunikacijo. Ko to storiš, seveda ostanejo ime in priimek 
osebe ter njen naslov samo še osebni podatki, ki niso varovani s komunikacijsko 
zasebnostjo. Če ravnamo tako, pa kaj hitro lahko pridemo do tega, da bo varovana 
samo še vsebina komunikacije, prometni podatki o komunikaciji pa sploh ne, ker jih 
lahko preprosto enega po enega odlepimo od komunikacije in obravnavamo "zgolj" še 
kot osebni podatek. Vendar tega po mojem mnenju ni mogoče storiti, ker je to v bistvu 
zanikanje temeljne logike varstva pravice do komunikacijske zasebnosti, ki v temelju 
varuje pričakovano zasebnost o tem, kdo s kom (personalni element) je komuniciral, 
kdaj (časovni element) in o čem (vsebinski element). Vsi ti temeljni elementi 
komunikacije so po mojem mnenju enako pomembni in vsi morajo biti ustavno 
varovani. Zato je dobro, da Ustavno sodišče ni sledilo stališču Vrhovnega sodišča pri 
utemeljitvi, zakaj naj v tem primeru ne bi šlo za kršitev komunikacijske zasebnosti. V 
tem pogledu se strinjam z Informacijsko pooblaščenko, ki je na naše zaprosilo podala 
svoje mnenje o stališčih v tej zadevi. Policije seveda, kot pravi: "ne zanima lastništvo 
komunikacijskega sredstva, temveč identifikacija uporabnika, ki je komuniciral in 
ravno zato, ker je z nekom komuniciral, ne glede na to, kako je zastavljeno vprašanje, 
ki ga je [policija] naslovil[a] na operaterje", "[p]ovod za pridobitev identitete 
posameznika na podlagi podatkov pri operaterjih je namreč ravno komunikacija, sicer 
posameznika ne bi iskali (…)", "imajo ti podatki (kdo je komuniciral in s kom) dejansko 
večjo težo, kot sam čas komunikacije" in celo "tudi sama vsebina komunikacije nima 
posebne vrednosti, če ne vemo, kdo je komuniciral s kom". Zato Informacijska 
pooblaščenka meni, da je nemogoče ločiti prometne podatke od naročniških 
podatkov, kar je v temelju nasprotna logika od tiste iz tretjega odstavka 145.b člena 
ZKP.  
 
11. Glede na navedeno se mi zdi pomembno poudariti, da sporočilo te odločbe ni 
enako, kot je bilo sporočilo sodbe Vrhovnega sodišča, po katerem bi bila policija tako 
rekoč vselej lahko prišla brez sodne odredbe do podatka, ki se je hranil pri spletnem 
operaterju, o tem, kdo je bil uporabnik posameznega IP naslova. Sporočilo te odločbe 
je drugačno: policija je lahko brez sodne odredbe zahtevala podatek o tem, komu je 
bil dodeljen točno določen IP naslov, samo zato, ker posameznik zaradi javne 
komunikacije ni mogel pričakovati zasebnosti na tem podatku. Prav v tem delu se 
sicer ne strinjam s kolegicami in kolegi, ki so glasovali za odločbo. Po mojem mnenju 
jo je namreč lahko pričakoval, tako, kot jo lahko pričakujemo vsi. Zato mora za 
poseganje v to komunikacijsko zasebnost policija v skladu z drugim odstavkom 37. 
člena Ustave pridobiti sodno odredbo. Če bo izkazan utemeljen sum storitve tako 
hudega kaznivega dejanja, kot je bil predmet obravnave v tej zadevi, ni prav 
nobenega razloga, da je sodna oblast ne bi izdala. Sodna odredba, brez katere po 
mojem mnenju danes glede na določbe ZEKom-1 operaterji policiji tako in tako ne 
smejo posredovati podatkov o spletni komunikaciji, je jamstvo za zagotovitev 
komunikacijske zasebnosti na spletu, ki se ji ne bi smeli kar tako odpovedati. Sodnik 
mora seveda pred izdajo sodne odredbe skrbno preveriti, ali je policija izkazala vse 
pogoje za upravičenost posega v pravico iz prvega odstavka 37. člena Ustave; v tej 
odgovorni vlogi je garant spoštovanja človekovih pravic in neodvisni nadzornik nad 
delom izvršilne oblasti.   
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