
 

 

Številka:    U-I-65/13-16        

Datum:  26. 9. 2013 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo 

Informacijskega pooblaščenca, na seji 26. septembra 2013 

 

sklenilo: 

 

Postopek za oceno ustavnosti 162. do 169. člena Zakona o elektronskih 

komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) se prekine do odločitve Sodišča 

Evropske unije v zadevah C-293/12 in C-594/12. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

A.  

 

1. Predlagatelj zahteva presojo ustavnosti 162. do 169. člena Zakona o elektronskih 

komunikacijah (nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati 15. 1. 2013. Z izpodbijanimi 

določbami je Republika Slovenija prenesla v svoj pravni red Direktivo 2006/24/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, 

pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih 

komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 

2002/58/ES (UL L 105, 13. 4. 2006, str. 54 – v nadaljevanju Direktiva o hrambi 

podatkov). Izpodbijana ureditev nalaga obveznost ponudnikom javno dostopnih 

elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, da hranijo 

določene prometne, lokacijske in druge podatke, potrebne za določitev posameznika 

(164. člen ZEKom-1), in sicer za namene, kot jih predvideva zakon, ki ureja kazenski 

postopek, zakon, ki ureja delovanje Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, in 

zakon, ki ureja obrambo države (prvi odstavek 162. člena ZEKom-1). Podatki se 

hranijo 14 mesecev od dneva komunikacije (podatki v zvezi z javno dostopnimi 

telefonskimi storitvami) oziroma 8 mesecev od dneva komunikacije (drugi podatki). 

Izjemoma se lahko določi daljša doba (peti in šesti odstavek 163. člena ZEKom-1). 



 

 

 

Določeni so raven zavarovanja hrambe podatkov in ukrepi, ki jih mora operater 

sam ali v sodelovanju z drugimi sprejeti v zvezi s hrambo podatkov (165. člen 

ZEKom-1). Določena je tudi nadzorna vloga Informacijskega pooblaščenca (169. člen 

ZEKom-1). 

 

2. Temeljni očitek zahteve za oceno ustavnosti je, da je Republika Slovenija na 

podlagi Direktive o hrambi podatkov naložila operaterjem obvezno hrambo prometnih 

in lokacijskih podatkov vseh uporabnikov na zalogo, torej ne glede na to, ali so 

uporabniki sami dali povod za tak poseg v njihove pravice. Sklicujoč se na 

ustavnosodno presojo in prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, 

predlagatelj opozarja, da ne le vsebina komunikacije, temveč tudi podatki, ki so 

integralni del komunikacije, uživajo ustavnopravno in konvencijsko varstvo. Hramba 

podatkov na zalogo naj bi pomenila nedopustne posege v pravici do varstva osebnih 

podatkov (38. člen Ustave) in komunikacijske zasebnosti (37. člen Ustave), 

posledično pa tudi v pravico do svobode gibanja (32. člen Ustave), pravico do 

svobode izražanja (39. člen Ustave) in v načelo domnevne nedolžnosti (27. člen 

Ustave). Meni, da ti posegi ne prestanejo testa sorazmernosti v skladu z ustaljeno 

ustavnosodno presojo. 

 

3. Zahteva za oceno ustavnosti je bila poslana Državnemu zboru in Vladi. Državni 

zbor se v odgovoru strinja, da hramba podatkov iz 164. člena ZEKom-1 občutno 

posega v zasebnost posameznika, vendar opozarja, da je hramba podatkov 

pomembno orodje za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in da je največkrat 

treba podatke pridobiti za nazaj, kar omogoča prav obvezna hramba podatkov na 

zalogo. Državni zbor opozarja še na določbe izpodbijane ureditve, ki zmanjšujejo 

možnost zlorab. Vlada v mnenju med drugim navaja, da predlagatelj, čeprav izrecno 

izpodbija določbe nacionalnega predpisa, po vsebini zatrjuje neskladje Direktive o 

hrambi podatkov z navedenimi človekovimi pravicami. 

 

4. Odgovor Državnega zbora in Vlade sta bila predložena predlagatelju. V odgovoru 

predlagatelj vztraja, da ukrep ni sorazmeren. Meni, da opravljene raziskave ne 

potrjujejo, da hramba podatkov pripomore k večji preiskanosti kaznivih dejanj. 

Opozarja tudi, da je z enostavnimi tehničnimi obvodi mogoče doseči, da ukrep ne bo 

učinkovit. Zato naj tako občuten poseg v zasebnost uporabnikov komunikacijskih 

storitev ne bi bil sorazmeren ciljem, ki jim sledi. 

 

 

B. 

 

5. Predlagatelj izrecno izpodbija sámo obveznost hrambe podatkov, ki izhaja iz 

Direktive o hrambi podatkov in glede katere Direktiva državam članicam ne daje 

možnosti drugačne ureditve. Zato predlagatelj dejansko zatrjuje neskladje Direktive o 

hrambi podatkov s človekovimi pravicami, na kar izrecno opozarja tudi Vlada. Pri tem 

Ustavno sodišče šteje, da se v temelju zatrjevana protiustavnost nanaša predvsem 



 

 

 

na pravici do komunikacijske (37. člen Ustave) in informacijske zasebnosti (38. 

člen Ustave). Argumentacija, da zaradi tako hudega posega v navedeni pravici 

prihaja posledično tudi do ogrožanja pravice do svobode izražanja (39. člen Ustave), 

pravice do svobode gibanja (32. člen Ustave) in domneve nedolžnosti (27. člen 

Ustave), pa v svojem bistvu pomeni poudarjanje nesorazmerne teže posega v pravico 

do zasebnosti. Človekove pravice, ki jih urejata 37. in 38. člen Ustave, so v pravu 

Evropske unije zagotovljene kot temeljne pravice v 7. in 8. členu Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah (UL C 326, 26. 10. 2012 – v nadaljevanju Listina). Zato gre 

dejansko za vprašanje skladnosti določb Direktive o hrambi podatkov z navedenimi 

določbami Listine.  

 

6. Republika Slovenija je s pristopom k Uniji na podlagi 3.a člena Ustave prenesla 

izvrševanje dela suverenih pravic na Evropsko unijo.1 Iz tretjega odstavka 3.a člena 

Ustave izhaja, da se pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru Evropske unije, 

uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo Evropske unije.2 Ta določba zavezuje tudi 

Ustavno sodišče, da pri izvrševanju svojih pristojnosti upošteva pravo Evropske unije 

tako, kot to iz njega izhaja. Izpodbijane določbe ZEKom-1 prenašajo obveznosti, ki jih 

nalaga Direktiva o hrambi podatkov, torej njihovo izvrševanje pomeni uporabo prava 

Evropske unije. V skladu s prvim odstavkom 51. člena Listine so države članice 

zavezane z njenimi določbami, kadar uporabljajo pravo Evropske unije.  

 

7. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da njegova pristojnost za presojo 

ustavnosti predpisov, ki implementirajo direktive v notranji pravni red, ni izključena.3 

 

8. Glede na to, da očitki o protiustavnosti zakonskih določb po vsebini pomenijo 

očitek o neskladnosti določb Direktive o hrambi podatkov s 7. in 8. členom Listine, je 

odločitev o veljavnosti Direktive o hrambi podatkov ključnega pomena za presojo 

ustavnosti določb nacionalne zakonodaje. O veljavnosti Direktive je na podlagi točke 

b) prvega odstavka 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 326, 26. 

                                            
1 Pogodba med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko 
republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim 
vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, 
Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske 
(državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, 
Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, 
Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, 
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, 
Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (UL L 236, 23. 9. 
2003, in Uradni list RS, št. 12/04, MP, št. 3/04 – MPPEU). 
2 Tretji odstavek 3.a člena Ustave določa: "Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru 
mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v 
Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij." 
3 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-113/04 z dne 7. 2. 2007 (Uradni list RS, št. 16/07, in 
OdlUS XVI, 16) in odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-37/10 z dne 18. 4. 2013 (Uradni list RS, 
št. 39/13). 



 

 

 

10. 2012 – v nadaljevanju PDEU) izključno pristojno presojati Sodišče 

Evropske unije.4  

 

9. O veljavnosti Direktive o hrambi podatkov zaradi njene skladnosti s 7. in 8. členom 

Listine Sodišče Evropske unije še ni odločilo. Vprašanje o veljavnosti Direktive o 

hrambi podatkov je sicer že bilo predloženo Sodišču Evropske unije v predhodno 

odločanje v zadevi C-301/06,5 vendar se je ta zadeva nanašala le na vprašanje 

pravne podlage te Direktive. Vprašanje o veljavnosti Direktive z vidika 7. in 8. člena 

Listine je postavljeno tudi v zadevah C-293/126 in C-594/12.7 Navedena postopka 

pred Sodiščem Evropske unije že potekata, opravljena je bila že ustna obravnava, 

določen je tudi datum generalnemu pravobranilcu za predložitev sklepnih predlogov v 

zadevah. Ker se zatrjevana protiustavnost po vsebini ujema z razlogi, zaradi katerih 

že poteka postopek odločanja o veljavnosti Direktive o hrambi podatkov, Ustavnemu 

sodišču ni treba vložiti predloga za predhodno odločanje Sodišču Evropske unije. 

 

10. Ustavno sodišče o zadevi ne more odločiti, dokler Sodišče Evropske unije, ki je 

izključno pristojno presojati veljavnost navedene direktive, ne odloči o njeni 

veljavnosti. Zato je Ustavno sodišče do odločitve Sodišča Evropske unije v navedenih 

zadevah prekinilo postopek odločanja o ustavnosti izpodbijanih določb ZEKom-1. 

 

 

C. 

 

11. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi točke b) prvega odstavka 267. 

člena PDEU v zvezi s tretjim odstavkom 3.a člena Ustave in drugega odstavka 41. 

člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in 

sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka 

Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar in dr. Jadranka Sovdat. Sklep 

je sprejelo soglasno. 

 

 

 

 

 

 

dr. Ernest Petrič 

Predsednik 

 

                                            
4 Tako tudi že Ustavno sodišče v sklepu št. U-I-113/04 z dne 8. 7. 2004.  
5 Glej sodbo v zadevi Irska proti Evropskemu parlamentu in Svetu EU, C-301/06, z dne 10. 2. 
2009. 
6 Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Ireland 11. junija 2012 
– Digital Rights Ireland Ltd proti Minister for Communications, Marine and Natural Resources, 
Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, 
Ireland and the Attorney General. 
7 Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verfassungsgerichtshof (Avstrija) 19. 
decembra 2012 – Kärntner Landesregierung in drugi. 



 

 

 
 


