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Spoštovani,
Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) ste pozvali k
vložitvi zahteve za začetek postopka ocene ustavnosti Zakona o interventnih ukrepih
za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je začel veljati 11. 7. 2020 (Uradni list
RS, št. 98/20), v delu, ki opredeljuje pravno podlago za vzpostavitev in zagotavljanje
delovanja mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARSCoV-2 in osebami, ki jim je bila odrejena karantena (v nadaljevanju: mobilna aplikacija).
Iz vašega kratkega elektronskega sporočila je razvidno, da se zlasti ne strinjate s tem,
da bi bila namestitev in uporaba mobilne aplikacije obvezna za določene osebe.
Varuh preuči vsak poziv ali predlog za vložitev zahteve za oceno ustavnosti oziroma
zakonitosti in se glede na tedaj znane okoliščine odloči o najbolj primernem načinu
nadaljnjega ukrepanja - morebitna zahteva za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti
predpisa pa pri tem velja kot skrajno sredstvo.
Skladno z 28. členom ZIUPDV naj bi si uporabniki namestili in uporabljali mobilno
aplikacijo prostovoljno in brezplačno. Obveznost namestitve aplikacije na mobilni
telefon pa bi veljala za osebo, ki je uporabnik primernega pametnega telefona in ji je
bila odrejena karantena ali je potrjeno pozitivna na virus SARS-CoV-2. Vendar Varuh
ugotavlja, da z začetkom veljavnosti ZIUPDV sama mobilna aplikacija še ni bila
vzpostavljena, saj 27. člen tega zakona določa, da je za vzpostavitev in delovanje
mobilne aplikacije odgovorno Ministrstvo za javno upravo. Minister za javno upravo naj
bi datum vzpostavitve delovanja mobilne aplikacije objavil v Uradnem listu Republike
Slovenije. Ministrstvo za javno upravo je 12. 7. 2020 objavilo evidenčno naročilo za
izdelavo mobilne aplikacije – izbrani ponudnik bo zavezan zagotoviti delovanje
aplikacije do najkasneje 1. 8. 2020 (https://www.gov.si/novice/2020-07-12-ministrstvoza-javno-upravo-objavlja-poziv-za-oddajo-ponudbe-po-evidencnem-postopku-jn-zaprilagoditev-mobilne-aplikacije-za-obvescanje-o-stikih-z-okuzenimi-s-covid-19/).
Ob

tem je minister za javno upravo na tiskovni konferenci 13. 7. 2020 izjavil, da naj bi bila
uporaba mobilne aplikacije za zdaj prostovoljna za vse – tudi za tiste, ki jim je
odrejena karantena ali so potrjeno okuženi z virusom (https://www.gov.si/novice/202007-13-aplikacija-za-varovanje-zdravja-in-zivljenja-ljudi-bo-za-vse-prostovoljna/).
Posledično je videti, da se zgoraj navedena zakonska podlaga, ki za nekatere določa
obvezno uporabo aplikacije, (vsaj zaenkrat) še ne bo izvajala.
Glede na navedeno menimo, da je za Varuhovo zahtevo za oceno ustavnosti ZIUPDV
trenutno še preuranjeno. Dodali bi še, da imajo sicer skladno s 23.a členom Zakonom o
ustavnem sodišču (ZUstS) možnost vložiti zahtevo za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisa tudi nekateri drugi upravičenci (tretjina poslancev,
državni svet, informacijski pooblaščenec, če nastane vprašanje ustavnosti ali
zakonitosti v zvezi s postopkom, katerega vodi, itd.).
Varuhova odločitev, da na tej točki ne zahteva začetka postopka za oceno ustavnosti
navedenega zakona pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, je bila torej sprejeta
ob upoštevanju trenutno znanih okoliščin na problematiziranem področju. Ob
morebitnem nastopu bistveno spremenjenih tozadevnih okoliščin, pa bi bil Varuh
pripravljen ponovno oceniti možnosti za njegovo posredovanje.
Lep pozdrav,
Ivan Šelih
namestnik varuha

