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Povzetek
Telekomunikacijske tehnologije predstavljajo enega izmed bistvenih elementov tehnološkega razvoja,
ki ključno vplivajo na sedanjost in prihodnost delovanja sodobne družbe. V obdobju zadnjih štirih
desetletij smo bili priča korenitim spremembam na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij
(IKT), saj so slednje prodrle na vsa področja človekovega delovanja. Poleg fizičnega sveta so nam
ponudile vstop v tako imenovan virtualni svet, ki zaradi svoje globalne narave praktično nima meja oz.
še ima razvoj na tem področju toliko manevrskega prostora, da ob ovire še nismo trčili.
Razvoj telekomunikacijske tehnologije pa ima tudi temno stran. Ta so zlorabe, ki se lahko pojavljajo v
obliki tradicionalnih kaznivih dejanj, ki so izvršena s pomočjo IKT tehnologij, ali pa v obliki kaznivih
dejanj kibernetskega kriminala. Telekomunikacije so namreč lahko tarča ali orodje kaznivega dejanja,
lahko pa predstavljajo sredstvo pomoči pri kriminalnem dejanju. Z magistrskim delom želimo opozoriti
na velik problem zlorab elektronskih komunikacij, predstaviti posledice le-teh ter ne nazadnje raziskati
kazenskopravne opredelitve in standarde, ki jih postavlja domača kazenskopravna zakonodaja, ter
ugotoviti, ali jih je sposobna sankcionirati.
Uvodno poglavje dela je posvečeno ciljem, hipotezam, predpostavkam in omejitvam ter metodam
raziskovanja. Nato sledi kratek pregled 2000-letnega razvoja telekomunikacijske tehnologije in oris
same razsežnosti zlorab. V 3. poglavju definiramo pojem zlorabe telekomunikacijske tehnologije in
izpeljemo delovno opredelitev, ki nas spremlja skozi vsa preostala poglavja. Bralca nato seznanimo s
pojmom kibernetske kriminalitete ter mu predstavimo Konvencijo o kibernetski kriminaliteti Sveta
Evrope in ga uvedemo v kaznivost zlorab telekomunikacijske tehnologije. Osrednji del magistrskega
dela predstavljajo kazniva dejanja kibernetskega kriminala v 4. poglavju in izbrane metode ter tipi
zlorab elektronskih komunikacij v 5. poglavju. Jedro sestavljata kazenskopravna opredelitev kaznivih
dejanj kibernetskega kriminala, ki jih postavljata Kazenski zakonik (KZ-1) in Konvencija o kibernetski
kriminaliteti, ter predstavitev izbranih metod in tipov zlorab elektronskih komunikacij s konkretnimi
primeri. V naslednjem poglavju analiziramo dogodek odtujitve mobilnega telefonskega aparata
slovenskega uporabnika, ki mu je sledila zloraba v višini 64.254,03 EUR. Magistrsko delo zaključimo s
temeljnimi ugotovitvami, s katerimi zavržemo oz. potrdimo hipoteze, povzamemo dileme na področju
kibernetskega kriminala in napovemo, v katero smer bodo šle zlorabe telekomunikacijske tehnologije
v prihodnje ter kako naj temu sledi kazensko pravo.

Ključne besede: zloraba elektronskih komunikacij, kibernetski kriminal, kibernetski prostor,
kibernetska kriminaliteta, kazniva dejanja informacijske tehnologije, telekomunikacije, konvencija o
kibernetski kriminaliteti, kazenski zakonik KZ-1.
UDK: 343.3/.7:621.39(043.3)

Abstract
Telecommunication technologies represent one of the essential elements of technological
development, which has a key impact on the present and the future of modern society. Over the past
four decades, we have witnessed radical changes in the field of information and communication
technologies (ICT). ICT penetrated into all areas of human activities and offered us, in addition to the
physical world, the access to so-called virtual world, which, because of its global nature, practically has
no limits and there is still a lot of space in terms of development of this area before we hit an obstacle.
There also is a dark side to the development of telecommunication technologies. These are the abuses
that may occur in the form of traditional offenses committed by means of ICT technologies or in the
form of cybercrime crimes. Telecommunications can be a target or a tool of a crime, but they may also
act as a mean of aid in a criminal act. With this Master thesis, we want to draw attention to the major
problem of electronic communications abuse, present the consequences of these and, last but not
least, investigate the criminal law definitions and standards set by the domestic criminal law legislation
and determine whether it is capable of sanctioning them.
The introductory chapter of Master thesis is devoted to objectives, hypotheses, assumptions and
constraints, and to the methods of research. Then there is a brief overview of the 2000-year
development of telecommunication technology and an outline of the extent of telecommunications
abuse. Chapter 3 defines the concept of electronic communications abuse and derives a working
definition that follow us through all the remaining chapters. We then familiarize the reader with the
notion of cybercrime, present him the Convention on Cybercrime of the Council of Europe, and
introduce the criminality of telecommunications technology abuse. The main part of the Master’s
thesis are cybercrimes in Chapter 4 and methods and type of electronic communications abuse in
Chapter 5. The core consists of the criminal law definition of cybercrime offenses set by the Penal Code
(KZ-1) and the Convention on Cybercrime, and of the selected methods and types of electronic
communications abuse with concrete real-life examples. In the next Chapter, the author analyses the
event of the mobile phone theft from a Slovenian user, followed by the abuse in the amount of
64,254.03 EUR. We conclude the Master’s thesis with the findings that discard or confirm the
hypotheses, summarize the dilemmas in the field of cybercrime and predict in which direction the
telecommunications technology will go in the future and how can this be followed by criminal law.

Keywords: abuse of electronic communications, Cyberspace, Cybercrime, Information Technology
Crime, Telecommunications, Convention on Cybercrime, the Penal Code KZ-1.
UDK: 343.3/.7:621.39(043.3)
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1. Uvod
Svet telekomunikacij je podvržen nenehnemu razvoju in spremembam. V štiridesetih letih, torej v
časovnem obdobju, ki ga enačimo z dolžino trajanja delovne dobe posameznika, so nove tehnološke
iznajdbe na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij pripeljale do kritične odvisnosti
sodobnega človeka od nenehne povezanosti in dostopa do kibernetskega prostora, ki predstavljata
»vrata v svet«, kjer lahko hipoma komuniciramo s komerkoli od koderkoli, dostopamo do informacij
praktično v trenutku in celo izkušamo virtualna doživetja. Bistvene spremembe, ki so pozitivno
spremenile naše vsakodnevno zasebno in poslovno življenje, pa na področju informacijskokomunikacijske in pravne varnosti predstavljajo velik izziv.
Izziv mnogim, tako mladim kot starim, v 21. stoletju predstavlja že umakniti pametni telefon na polico
v času dopusta, kaj šele, da bi ga izklopili. Dejstvo je, da nam telekomunikacijske tehnologije niso zgolj
olajšale življenja, temveč so nas tudi razvadile. Jemljemo jih kot samoumevne in pozabljamo, da so del
tega napredka tudi nove pojavne oblike kriminalitete, katerih bistveni značilnosti sta časovna in
prostorska neodvisnost. Zlorabe telekomunikacijske tehnologije predstavljajo veliko več od
prisluškovanja elektronskim komunikacijam ali na primer vdora v mobilni telefon z namenom kraje slik.
Gre za napade na zaupnost, celovitost, pristnost in razpoložljivost informacij in informacijskih sistemov,
s katerimi organizirane kriminalne združbe v prvi vrsti zasledujejo premoženjske koristi.
Telekomunikacije so tako lahko tarča ali orodje kaznivega dejanja, lahko pa predstavljajo zgolj sredstvo
pomoči pri kriminalnem dejanju. Seveda pa imajo zlorabe na tem področju lahko tudi pojavno obliko
klasičnih kaznivih dejanj – na primer goljufije, ponarejanje ali tatvine, ki vodijo v zlorabe in podobno.
Magistrsko delo je plod večmesečnih raziskav na podlagi katerih predstavljamo najbolj pogoste in
poznane vrste in tipe zlorab telekomunikacijske tehnologije, njihove načine izvedbe ter negativne
učinke, ki jih slednje prinašajo v Sloveniji in po svetu, na podlagi raziskave CFCA1, GSMA foruma2,
anonimiziranih podatkov pridobljenih s strani telekomunikacijskih operaterjev, agencije AKOS3, SiCERT4, informacijskega pooblaščenca ter drugih spletnih portalov in ne nazadnje na podlagi lastnega
interesa ter raziskav na tem področju. Na ta način želimo opozoriti na velik problem zlorab elektronskih
komunikacij, predstaviti njihove posledice in tako še razširiti pojem kibernetske kriminalitete, ki še
zmeraj nima enotne definicije, veljajo pa njena izvršitvena ravnanja za ena najnevarnejših in škodljivih.
Na račun previdnega pravno-tehničnega raziskovanja prikaza razvoja in trendov zlorab
telekomunikacijske tehnologije in opredelitve kaznivih dejanj kibernetske kriminalitete smo raziskali
tudi kazenskopravne opredelitve in standarde, ki jih postavljata domača kazenska zakonodaja in
Konvencija o kibernetski kriminaliteti5. Ugotavljali smo, ali ima kazensko pravo probleme z
opredelitvijo ali zajetjem posameznih kaznivih dejanj, kakšne so morebitne dileme, s katerimi se
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Communications Fraud Control Association (CFCA).
GSMA predstavlja interese mobilnih operaterjev po vsem svetu in združuje skoraj 800 operaterjev z več kot 300 podjetji v
širšem mobilnem ekosistemu.
3 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.
4 SI-CERT je nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost.
5 Konvencija Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti z dne 23. 11. 2001.
2

1

srečuje, in kakšen naj bo vpogled v prihodnost z vidika fleksibilnosti kazenskopravne zakonodaje v
razmerju do novih pojavnih oblik in hitrega razvoja zlorab informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

2

1.1 Cilji in hipoteze magistrskega dela
Cilji magistrskega dela so raziskati problem zlorab telekomunikacijske tehnologije, opredeliti najbolj
pogoste in poznane tipe in metode zlorab elektronskih komunikacij ter njihove negativne učinke. Prav
tako je cilj ne samo predstaviti njihovo inkriminacijo po kazenskopravni zakonodaji, ampak tudi
opozoriti na morebitne pomanjkljivosti.
Jedro magistrskega dela je preučitev značilnosti in pojavnih oblik zlorab na področju elektronskih
komunikacij, njihovih posebnosti in pravne problematike ter ne nazadnje kazenskopravna obravnava.
S tem namenom smo oblikovali naslednje hipoteze:
1. Zlorabe telekomunikacijske tehnologije za izvršitev kaznivega dejanja lahko uvrščamo med
kazniva dejanja kibernetskega kriminala.
2. Kazenskopravna zakonodaja prepočasi sledi naglemu tehnološkemu napredku na področju
zlorab telekomunikacijske tehnologije.
3. Naša kazenskopravna zakonodaja ne inkriminira vseh (raziskanih) zlorab elektronskih
komunikacij.
4. Zlorabe telekomunikacijske tehnologije so bistveno manj preganjane kot druga kazniva dejanja
kibernetskega kriminala.

1.2 Predpostavke in morebitne omejitve
V magistrskem delu ne moremo natančno opredeliti vseh vrst zlorab telekomunikacijske tehnologije,
saj to ne bi samo korenito preseglo namena tega dela, temveč bi tudi pomenilo prehod iz pravnotehničnega raziskovanja v strogo tehnično.
Skušali bomo predstaviti za katere zlorabe telekomunikacijske tehnologije so telekomunikacijski
operaterji in končni uporabniki najbolj dovzetni in izpeljati kazenskopravne opredelitve, v kolikor te že
obstajajo, ali pa podati predlog, kako jih naj zakonodajalec sam uredi. Nekatera kazniva dejanja bomo
zgolj omenili, saj se določene zlorabe telekomunikacijske tehnologije lahko pojavljajo kot pomožno ali
glavno sredstvo izvršitve kaznivih dejanj.
Vsi podatki, ki niso javno dostopni, bodo anonimizirani, saj se tičejo podatkov ali informacij, ki smo jih
pridobili od posameznega telekomunikacijskega operaterja ali naročnika. Namen anonimizacije je
zagotavljanje poslovnih tajnosti telekomunikacijskega operaterja in osebnih podatkov naročnikov.

1.3 Metode dela
Magistrsko delo temelji tako na teoretičnih ugotovitvah in stališčih kot na pravno-tehničnem
raziskovanju. Predmeti raziskave temeljijo na skrbnem in podrobnem preučevanju različne znanstvene,
strokovne in tehnične literature s pomočjo analitične in primerjalne metode ter ne nazadnje tudi
zgodovinske metode, s katero bomo preučevali tudi razvoj zlorab na raziskovanem področju. Uporabili

3

bomo tudi metodo deskripcije za potrebe enotnega opisovanje dejstev, procesov in predmetov ter tudi
metodo abstrakcije z namenom splošnega opisovanja.
Na podlagi analize metod in tipov zlorab telekomunikacijske tehnologije bomo predstavili spoznanja,
ki jih bomo uporabili kot izhodišče za raziskavo znanstveno-raziskovalnih del s področja kibernetskega
kriminala. S pomočjo metode kompilacije bomo povzeli izsledke, stališča in spoznanja prej opisanega
področja, pri tem si bomo pomagali tudi s klasifikacijsko metodo, ki nam bo pomagala povzemati in
klasificirati institute in ugotovitve, katera pojavna oblika kaznivega dejanja se klasificira skozi
posamično zlorabo telekomunikacijske tehnologije. Skozi celotno magistrsko delo bo uporabljena
metoda analize pravnih virov in sodne prakse.
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2. Kratek pregled razvoja telekomunikacij
A kdaj pomislimo, kakšen vpliv na naše življenje je imela iznajdba telefona? Kaj pa iznajdbe interneta,
mobilne telefonije, pametnih naprav in podobno? Verjetno se zdi cela večnost od iznajdbe telefona
leta 1875, za katero je zaslužen Alexander Graham Bell , zato lahko marsikoga preseneti dejstvo, da
razvoj telekomunikacij tako ali drugače poteka že več kot 2000 let.
Že v 5. stoletju pred našim štetjem so, kot poroča starogrški dramatik Ajshil, prižigali ogenj kot način
sporazumevanja na daljavo. Prve tehnologije komuniciranja so tako bazirale na signalih, ki so vidni z
očmi. Po zapisih grškega zgodovinarja Polybiusa so stari Grki ta sistem telekomunikacij dodatno
izpopolnili z uporabo desetih bakel v dveh skupinah po pet, kar jim je omogočalo, da so lahko zakodirali
več različnih sporočil.6 Veliko stoletij kasneje je Francoz Claude Chappe, ki ga nekateri imenujejo za
očeta telekomunikacij, poskrbel za enega najvidnejših razvojev telekomunikacij pred začetkom
prenašanja informacij na osnovi elektromagnetike. V času francoske revolucije je iznašel sistem
gibljivih mehanskih konstrukcij za signaliziranje sporočil. Ta sistem je bil vgrajen v naprave, ki so jih
pred iznajdbo električnega telegrafa uporabljali po vsej Franciji. Sporočilo med francoskima mestoma
Paris in Toulouse (razdalja med njima po avtocesti znaša cca 900 km) pa se je preneslo v dobrih 8
minutah. 19. stoletje je z iznajdbo telegrafa napovedalo novo ero na področju telekomunikacij.
Telegrafe so sprva uporabljale železnice z namenom zagotavljanja varnosti na nevarnih odsekih prog
(npr. tuneli) med progovnimi čuvaji. Z izumom telefona pa so telekomunikacijski sistemi poleg prenosa
podatkov začeli prenašati tudi govor na daljavo. Sledilo je več kot 100 let dominacije telefonije, kot
prevladujoče telekomunikacijske tehnologije, kljub razvoju radia in televizije v 20. stoletju. Tudi
iznajdba prvega mobilnega telefona leta 1973 je povzročila tehnološki bum veliko kasneje. Po drugi
svetovni vojni je z iznajdbo računalnikov pričela naraščati potreba po prenosu podatkov in tako so
nastala podatkovna omrežja. Sledil je nastanek interneta, ki se je razvil do razsežnosti, ki so nam danes
dobro poznane. Temu je sledil ogromen napredek v razvoju mobilne telefonije, razcvet pametnih
mobilnih naprav ter z letom 2007 razcvet storitev v oblaku. Danes je izredno pomembna konvergenca
oz. zlivanje telekomunikacijskih storitev, ki omogoča prenos različnih vrst informacij preko skupnega
omrežja.7
Slovenija na področju informacijskih tehnologij že od nekdaj igra vidnejšo vlogo v mednarodnem
merilu. Slovensko gospodarstvo je s svojimi izdelki na področju telekomunikacij nepretrgoma prisotno
že od leta 1974. Že v časih nekdanje Jugoslavije je prav slovensko znanje zagotavljalo nemoteno
delovanje telefonskih central, plod tega znanja pa je bil tudi razvoj mednarodne telefonske centrale za
potrebe olimpijskih iger v Moskvi leta 1980.8 V 90. letih in 20. st. so slovenski uporabniki lahko koristili
številne napredne storitve na področju stacionarne telefonije (npr. ISDN – digitalne telefonske
storitve), sledi ADSL, zakupi pasovnih širin in podatkovnih vodov). Leta 2000 ni bilo jasno, ali bodo

6

Za pomoč pri osnovnem pregledu razvoja telekomunikacij služi ikonografija z naslovom A Brief History of
Telecommunication, dostopna 16. 4. 2018 na naslovu https://www.conferencecallsunlimited.com/history-ofcommunication-technology/.
7 Povzeto po Hercog, D., Telekomunikacijska omrežja, založba Pasadena, Ljubljana 2013, str. 18−21.
8 Stare, M., Informatika in telekomunikacije v Sloveniji, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana 2002, str. 7.
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prevladali ISDN, ATM … standardi ali pa bodo vse skupaj povozile tako imenovane internetne storitve
TCP/IP. Danes je TCP/IP »de facto« standard.9
Ne nazadnje pa so tukaj še mobilne komunikacije, na področju katerih je leta 1996 začelo delovati
omrežje GSM.10 Na področju mobilne telefonije so slovenski operaterji prednjačili z uvedbo pametnih
kartic SIM, prenosa podatkov, mobilnega bančništva … Tako tudi danes področje telekomunikacij v
Sloveniji bliskovito napreduje – naj omenimo samo hitri mobilni prenos podatkov 4G oz. LTE, ki danes
predstavlja že standard, ki ga lahko koristijo vsi uporabniki vodilnih telekomunikacijskih operaterjev,
ali pa rešitve pametnega/varnega doma ipd.

2.1 Razsežnosti (zlorab) elektronskih komunikacij
Informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) prodirajo na vsa področja človekovega
delovanja, informacijski sistemi postajajo vse lažje povezljivi, kar pospešuje globalno mobilnost in
omogoča informacijam, da se prenašajo, procesirajo in analizirajo lažje kot kadarkoli prej. Novi načini
komuniciranja, ki nam jih omogoča tehnologija, pa imajo tudi temno stran, ki zajema veliko več kot
zgolj prestrezanje elektronskih sporočil in prisluškovanje elektronskim komunikacijam.11
Zavedati se moramo, da zloraba telekomunikacijske tehnologije za izvršitev kaznivega dejanja ne
pomeni le neupravičenega vstopa ali vdora, uporabe in posega v elektronsko komunikacijsko omrežje
z namenom pridobitve premoženjske ali druge koristi, pomeni lahko tudi krajo identitete,
premoženjsko in nepremoženjsko škodo ter ima lahko nasploh daljnosežne posledice. Dejstvo je, da
razvoj telekomunikacijskih tehnologij in širjenje uporabe le-teh vse bolj intenzivno in kompleksno
posega tudi na področje zasebnosti uporabnika. V Sloveniji je zasebnost ustavna kategorija.12 Vse večja
želja posameznikov po zasebnosti in anonimnosti pa ima prav tako negativne učinke na področju
elektronskih komunikacij – na primer: člani teroristične skupine Daesh so leta 2016 uspeli nakupiti
okrog 200.000 predplačniških kartic13 SIM na Madžarskem, ki so jim nudile anonimnost pri izvajanju
teroristične dejavnosti.14 Danes nam tehnologije komuniciranja ne predstavljajo zgolj povezljivosti s
svetom, temveč nam nenehna povezljivost omogoča lažje opravljanje vsakdanjih nalog, kar pomeni,

9

Vidmar, T., Računalniška omrežja z internetnimi storitvami, založba Pasadena, Ljubljana 2013, str. 54.
Tehniški muzej Slovenije − začetki mobilne telefonije v Slo., internetni vir, dostopno 20. 4. 2018 na
http://www.tms.si/index.php?m_id=zaetki-mobilne-telefonije-v-sloveniji.
11 Že leta 1999, dolgo preden smo sploh začeli uporabljati pametne naprave, se je Evropski parlament seznanil z vohunsko
mrežo za prestrezanje komunikacij Echelon . Začetek Echelona sega v leto 1960. Evropski parlament se je leta 1999 seznanil
s poročilom, ki je razkril obstoj svetovnega sistema za prestrezanje komunikacij na mednarodni ravni in ki znatno presega
klasično vohunjenje.
12 Elektronske komunikacije nam omogočajo povezovanje in komunikacijo z drugimi osebami. Posledično vsebujejo elemente
39. člena Ustave (pravica do svobode izražanja) oz. elemente 10. člena Evropske Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (svoboda govora).
13 Predplačniški paket običajno vključuje kartico SIM s prednaloženim dobroimetjem ter v določenih primerih tudi mobilni
telefon nižjega cenovnega razreda.
14 Predplačniške kartice SIM kupljene v Sloveniji prav tako zagotavljajo anonimnost. Prvi odstavek 148. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) omogoča, da se osebi pri nakupu predplačniškega paketa v Republiki Sloveniji ni
potrebno identificirati. Primož Križnar piše o prednostih in slabostih registracije predplačniških paketov v članku »Anonimnost
uporabnikov predplačniških paketov«.
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da je naše življenje brez IKT težje. Posledično smo uporabniki vseh tipov telekomunikacijskih naprav,
predvsem pa IKT sektor, nasploh priljubljena tarča storilcev kaznivih dejanj po vsem svetu.15
S 15. junijem 2017 so bili ukinjeni stroški mobilnega gostovanja, posledično se je odhodni mobilni
promet v mednarodna omrežja povečal za kar 41 %, kar skupaj predstavlja več kot 19 milijonov ur
skupnega odhodnega prometa iz slovenskih omrežij. Poslanih je bilo tudi za več kot 29 % več sporočil
MMS kot v 3. četrtletju leta 2017, skupno število vseh uporabnikov mobilnega omrežja v Sloveniji pa
je presegalo 2,4 milijona, od tega je bilo 21 % poslovnih uporabnikov. Delež oseb, ki uporabljajo
internet vsak dan ali skoraj vsak dan, starih od 16 do 74 let pa znaša 68 %.16 Jasno je, da današnji pomen
elektronske komunikacije ne predstavlja zgolj vzpostavitve klica z drugo osebo, temveč so predvsem
mobilne naprave postali terminali, ki so povezani s spletom in preko katerih opravljamo bančne
storitve, nakupujemo, plačujemo blago in storitve.17 Lahko rečemo, da način sodobnega življenja
predstavlja stalno povezanost s kibernetskim prostorom.18
Globalno se z analizami zlorab na področju telekomunikacij ukvarja neprofitno združenje CFCA
(Comunications Fraud Control Association), ki vsaki dve leti izda poročilo o najpogostejših tipih in
metodah zlorab ter o predvidenih finančnih izgubah na podlagi le-teh. Člani združenja CFCA, ki je idejno
bilo osnovano že leta 1985, niso zgolj mobilni, satelitski, kabelski in drugi telekomunikacijski operaterji
iz vsega sveta, temveč tudi lastniki PBX central, korporacije, vladne organizacije za pregon kriminala,
končni uporabniki in ostala zainteresirana javnost. Raziskava CFCA za leto 2017 ocenjuje, da globalna
izguba zaradi zlorab na področju telekomunikacij znaša okrog 29,2 milijarde dolarjev, kar je več kot
23,2 % manj kot leta 2015. Potrebno pa je omeniti, da so ocene izgub iz poročila vezane le na prihodek
telekomunikacijskih operaterjev oz. na njihove izgube zaradi zlorab in ne predstavljajo globalne izgube
vseh žrtev zlorab telekomunikacijske tehnologije, kaj šele kaznivih dejanj kibernetskega kriminala
nasploh. Razlog za manjšanje teh izgub je med drugim padec cen IKT storitev nasploh.19 Dejstvo je, da
so zlorabe na področju IKT oz. kibernetski kriminal v porastu, vendar pa so ocene o izgubah in škodi
zaradi visoke ravni anonimnosti in nedostopnosti podatkov lahko le okvirne. McAfee v svojem poročilu
iz februarja 2018 ocenjuje, da kibernetski kriminal povzroči na svetovni ravni za skoraj 600 milijard
dolarjev škode.20
Današnja družba je zelo odvisna od omrežij in pretoka podatkov po njih ter od elektronskih komunikacij
nasploh, zato je njena ranljivost splošno gledano visoka. Kazenski pregon zlorab je težaven, metode in
načine raziskovanja, odkrivanja ter nenazadnje dokazovanja pa je potrebno nenehno prilagajati. Če, za
lažjo predstavo, pogledamo časovnico zadnjega poročila o obravnavanih omrežnih incidentih
15

UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime (Draft), United Nations, New York, 2013, internetni vir, dostopen 21. 1. 2018
na https://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf), str.
6.
16 Statistični urad Republike Slovenije, Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 3. in 4. četrtletje 2017. Internetni vir,
dostopen 20. 3. 2018 na http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7307.
17 Bernik, I., Prislan, K., Kibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem, Fakulteta za varnostne
vede, Ljubljana, 2012, str.3.
18 Ibidem, str. 5.
19 Slednje prinaša sicer pozitivne učinke, saj lahko izkoriščamo vse možnosti, ki nam jih ta tehnologija ponuja pogosteje in
ceneje.
20 McAfee − Economic Impact of Cybercrime − No Slowing Down, internetni vir, dostopen 10. 4. 2018 na
https://www.mcafee.com/us/resources/reports/restricted/economic-impact-cybercrime.pdf.
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nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost (SI-CERT)21 število incidentov v zadnjih desetih
letih visoko narašča (za primerjavo: leta 2008 jih je bilo 325, leta 2009 334, leta 2016 kar 2281 in leta
2017 skupno 2300 omrežnih incidentov). Veliko zlorab in podobnih dejanj ljudje sploh ne prijavijo, saj
pogosto ostanejo neopažena.
Podobno je tudi s podjetji – nekatera pravijo, da imajo tudi več deset varnostnih incidentov dnevno.22
V tem oziru je potrebno omeniti tudi incidente na področju zlorab elektronskih komunikacij, ki jih v
našem magistrskem delu podrobneje obravnavamo. Glede na poročilo CFCA iz leta 2017
telekomunikacijski operaterji, ki imajo med deset tisoč in milijon naročnikov23, obravnavajo v
povprečju od 51 do 100 varnostnih incidentov mesečno, operaterji, ki imajo več kot milijon naročnikov,
pa v povprečju obravnavajo med 100 in 500 varnostnih incidentov. To pojasnjujemo zato, ker zgolj
manjšina prijavljenih omrežnih incidentov na SI-CERT zajema zlorabe elektronskih komunikacij. Iz vsega
navedenega lahko potegnemo zaključek, da se v resnici prijavi zelo malo zlorab, posledično pa jih
policija še manj razišče.

3. Opredelitev zlorab(e) telekomunikacijske tehnologije
Preden se lotimo kazenskopravne opredelitve in razlage posameznih tipov in metod zlorab na področju
telekomunikacij, želimo podrobneje opredeliti, kaj sploh zloraba telekomunikacij je Da pa pojasnimo,
kaj zloraba telekomunikacij je, moramo najprej pojasniti pojem zlorabe, ki ga ni mogoče enostavno
definirati. V SSKJ piše, da je zloraba lahko pojmovana kot »uporaba česa pozitivnega za kaj negativnega,
slabega« ali kot »uporaba v nasprotju z zakoni, pristojnostjo«.24 Zloraba je torej glede na SSKJ nekaj
nemoralnega in protipravnega.
Presoja, kako neko dejanje inkriminirati kot zlorabo, pa je lahko zahtevna, saj je takšno dejanje
potrebno ne samo dokazati, temveč mora biti tudi opredeljeno kot kaznivo. Pravno gledano zloraba
predstavlja nekaj nedovoljenega oz. dejanje v nasprotju s pravom, saj predstavlja ravnanje, ki je
splošna sestavina slehernega kaznivega dejanja, ne glede na to ali je v opisu dejanja posebej
navedena25. Zlorabe oz. kazniva dejanja na področju telekomunikacijskih tehnologij v širšem smislu se
pojavljajo po celotnem posebnem delu Kazenskega zakonika in kljub temu da niso nikjer ločeno
obravnavana v posameznem poglavju le-tega, to ne sme biti ovira za preučevanje.
Opredelitev zlorab telekomunikacijske tehnologije je težka predvsem zaradi problema pojavnosti novih
oblik dejanj, ki jih je mogoče inkriminirati kot kazniva, vendar jih je težje odkriti. To pa še ni vse,
problem predstavlja tudi dejstvo, da razvoj telekomunikacijske tehnologije naglo napreduje, medtem
ko je posledica tega napredka lahko zanemarjanje varnostnih mehanizmov. Uradna opredelitev

21

Poročilo o omrežni varnosti za leti 2016 in 2017 je pripravil SI-CERT in je dostopno na naslovu https://www.cert.si/wpcontent/uploads/2018/04/SI-CERT_LP_2016_2017.pdf Internetni vir, dostopen 5. 4. 2018.
22 Pojasnjuje Bernik, I., Prislan, K., Kibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem, 2012, str.8.
23 V ta rang bi lahko praviloma umestili vse telekomunikacijske operaterje.
24 Povzeto po SSKJ, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU.
25 Definicija kaznivega dejanja iz 7.člena Kazenskega zakonika (KZ-1), Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo,
6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17.
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zlorabe telekomunikacijske tehnologije oz. elektronskih komunikacij ne obstaja, zato za potrebe
magistrskega dela uporabljamo zanjo naslednjo delovno opredelitev:
Zloraba je vsaka neupravičena uporaba, sprememba ali poseg v elektronsko komunikacijsko
omrežje, opremo ali storitev oz. izkoriščanje njihove tehnične pomanjkljivosti z namenom pridobitve
protipravne premoženjske ali druge koristi ali z namenom povzročitve škode.
Posamične tipe in metode zlorab telekomunikacijske tehnologije podrobneje pojasnjujemo v 5.
poglavju magistrskega dela.

3.1 Kibernetski prostor
Pojem kibernetski prostor obstaja že od prvega telefonskega pogovora. Lahko bi torej rekli, da obstaja
že vse od začetka samega razvoja elektronskih komunikacij, vendar šele s samim razvojem postaja bolj
otipljiv.26 Prvotno je pojem kibernetski prostor asociiral na pojem prostora »kjer deluje internet«,
danes pa velja za svetovno povezljiv prostor informacijske tehnologije.27 S pojavom kibernetskega
prostora sta se povezovanje med uporabniki in dostop do informacij povsem spremenila. To je
pomembno vplivalo na celotno družbo ter na različne oblike kriminalitete.
Kibernetski prostor uporablja čedalje več ljudi kot nekaj vsakdanjega – nenehno smo »on-line«.
Posameznikove vsakodnevne rutine potrebujejo ta navidezni svet, od katerega smo postali povsem
odvisni. Dogodki v kibernetskem prostoru se odvijajo neprimerno hitreje kot v fizičnem svetu, sama
kazniva dejanja znotraj le-tega pa so običajno del obsežnejših kaznivih dejanj na fizični ravni.28 Izvajanje
kaznivih dejanj v kibernetskem prostoru je vse bolj sofisticirano tudi zato, ker se kibernetskim
združbam pridružuje vse več izobraženih ljudi, ki ne dobijo ustreznega plačila za opravljeno delo ali pa
ne dobijo ustrezne zaposlitve29. Ne samo razvoj telekomunikacijskih tehnologij, temveč celoten razvoj
IKT je omogočil, da se želje in potrebe sodobne družbe uresničujejo s pomočjo teh tehnologij in s tem
presegajo posamično interese ter kršijo družbene norme, ki so v nekaterih primerih lahko neopazne,
popolnoma legitimne, v drugih primerih pa popolnoma nemoralne ter ilegalne.
Kibernetski prostor zagotovo ni pravna praznina,30 njegove bistvene lastnosti so mednarodnost,
lokacijska, časovna neodvisnost ter poseben občutek anonimnosti.31 Dejstvo je, da gre za mednarodno
virtualno okolje, ki ne pozna običajnih fizičnih omejitev, kar pa za storilce kaznivih dejanj pomeni, da

26

Otipljivost povečuje kombinacija avdio-video komunikacije in vedno večje število uporabnikov. O tem tudi Dimc, M.,
Dobovšek, B., Kriminaliteta v informacijski družbi, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, 2012, str. 19.
27 Šepec, M., Kazniva dejanja kibernetskega kriminala − značilnost in posebnosti sodobnega kazenskega prava, doktorska
disertacija, julij 2015, str. 17.
28 Tako tudi Ibidem str. 11, 13 in 31.
29 Bernik, I., Prislan, K., Kibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem, 2012, str. 6.
30 Veber, M., Ali kibernetski prostor spreminja mednarodnopravne vidike ekonomskega vohunstva med državami?, Pravna
praksa, GV Založba, Ljubljana 2016, številka 10, str. 17.
31 Dimc, M., Dobovšek, M., Kriminaliteta v informacijski družbi, 2012, str. 11.
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njihova dejanja niso omejena ne časovno, ne lokacijsko in lahko potekajo istočasno v številnih
državah32, zaradi česar se soočamo s problematiko multi jurisdikcije.33
Kljub temu da zaradi anonimnosti in fizične oddaljenosti od potencialne žrtve kibernetski prostor
prestavlja skoraj idealno okolje za kriminalna dejanja,34 je v očeh povprečnega uporabnika ta prostor
še zmeraj »zgolj« virtualen. Še zmeraj manjka zavedanje, da lahko dogajanje v tem virtualnem prostoru
prinese realne, negativne posledice v resničnem, fizičnem svetu. Za kazniva dejanja storjena v
kibernetskem prostoru se je uveljavil izraz kibernetski kriminal.

3.2 Zloraba elektronskih komunikacij in kibernetska kriminaliteta
Pojem kibernetske kriminalitete je težko natančno opredeliti, saj nenehen razvoj informacijskokomunikacijskih tehnologij omogoča vedno nove pojavne oblike le-te35. V začetku osemdesetih let so
zlorabe v povezavi z osebnimi računalniki imenovali računalniška kriminaliteta, kasneje pa je
kazenskopravna teorija predlagala, naj se za kazniva dejanja, pri katerih računalnik nastopa kot orodje
ali kot predmet napada, uporablja pojem kriminaliteta povezana z računalniki. Uporabljal se je tudi
pojem kriminaliteta v informatiki, ker je za izvršitev kaznivega dejanja potrebno znanje računalništva
ali informatike. Razvoj je vodil do pojava novih terminalnih naprav (npr. mobilni telefoni, tablice ipd.)
katerih skupni imenovalec je postal podatek in (komunikacijsko) omrežje, ki ga sestavljajo strežniki,
usmerjevalniki in druge naprave, zaradi česar se je začel uporabljati pojem kriminaliteta IKT. Zaradi
obstoja več elektronskih komunikacijskih omrežij (npr. omrežja fiksne, mobilne telefonije, omrežje
interneta ipd.) so se nekateri avtorji posluževali izrazov kot so internetna kriminaliteta, virtualna
kriminaliteta, e-kriminaliteta, računalniška mrežna kriminaliteta in tako naprej. Šele s Konvencijo Sveta
Evrope o kibernetski kriminaliteti (podrobneje jo obravnavamo v točki 3.3.) se je uveljavil pojem
kibernetske kriminalitete, ki pa nima enotne opredelitve v nobeni teoriji ali zakonodaji.36 Po mnenju
nekaterih avtorjev je treba kibernetsko kriminaliteto še vedno kategorizirati glede na vlogo, ki jo ima
računalnik pri izvedbi kaznivega dejanja37,38, vendar pa je po našem mnenju danes potrebno na vse
skupaj gledati mnogo širše in kategorizacijo močno razširiti. Naš kazenski zakonik sicer opredeljuje
kazniva dejanja storjena v kibernetskem prostoru, vendar se slednja v slovenskem pravnem prostoru
ne preganjajo ravno pogosto. Zato problem, kako natančneje definirati, kaj je kibernetska kriminaliteta
in katera dejanja se naj kaznujejo, ostaja.39

32

Ibidem, str. 21.
Skupni temelji različnih jurisdikcij so nuja za uspešen pregon kaznivih dejanj izvedenih v kibernetskem prostoru. S tem
namenom je bila sprejeta Konvencija o kibernetski kriminaliteti. Več o njej v točki 3.3.
34 Ibidem, str. 167.
35 Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) poročilo 2017. Internetni vir, dostopen 10 .2. 2018 na
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta2017.pdf, str. 10.
36 Povzeto po Završnik, A., Kibernetska kriminaliteta, GV založba: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana 2015,
str. 11−13.
37 Rowland, D., Kohl, U., Charlesworth, A., Information technology law, 4th ed., London, New York: Routledge, 2012, str.
102−103.
38 Tako trdi tudi Taylor Robert v svojem delu Digital Crime and Digital terorism, na podlagi katerega sta tabelo kategorizacije
kibernetske kriminalitete oblikovala Dimc M., Dobovšek B., v delu Kriminaliteta v informacijski družbi, 2012, str. 23.
39 Bernik, I., Prislan, K., Kibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem, 2012, str. 9
33
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Klemenčič razlaga, da enotne definicije kibernetske kriminalitete ni ter da mnogi avtorji uporabljajo
izraz kriminaliteta visoke tehnologije. Visoko tehnologijo je namreč mogoče zlorabiti kot orodje
izvršitve kaznivih dejanj. K razvoju povsem specifičnih kaznivih dejanj pa botruje tudi sam obstoj
informacijskih sistemov. Danes lastnega informacijskega sistema nimajo samo mobilni telefon,
računalnik in podobno, temveč tudi avtomobili, vse bolj pa je v razvoju »internet stvari«40, kjer bodo
tudi te naprave imele vsaka svoj sistem. Ti sistemi morajo delovati nemoteno, vendar hkrati omogočajo
dostop do obilice podatkov in so posledično lahko tarča napadov v obliki vdorov, prestrezanja, uničenja
podatkov, razširjanja virusov in podobno. Vse to je mogoče zajeti z izrazom kibernetska kriminaliteta.41
Izraz kibernetska kriminaliteta torej opisuje zelo različna kazniva dejanja. Europol jo definira kot
»uporabo informacij in komunikacijskih tehnologij pri storitvi kaznivega dejanja zoper osebo, lastnino,
organizacijo ali informacijski sistem«.
Bernik pa pojem kibernetske kriminalitete naslanja na mednarodno Konvencijo o kibernetski
kriminaliteti, ki je bila v Sloveniji ratificirana leta 2004 in pravi: »Kibernetska kriminaliteta pomeni
uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za izvedbo kaznivih dejanj, škodljivih in nemoralnih
dejanj v kibernetskem prostoru.« (Bernik, 2012) To pomeni, da se informacijska tehnologija lahko
pojavlja kot orodje ali kot predmet napada za izvršitev ali poskus izvršitve kaznivega dejanja. Šepec v
svoji doktorski dizertaciji z naslovom Kazniva dejanja kibernetskega kriminala - značilnosti in
posebnosti sodobnega kazenskega prava pojasnjuje, da se kibernetska kriminaliteta ne navezuje le na
informacijske sisteme in kibernetski prostor, temveč tudi na digitalno tehnologijo nasploh. V
magistrskem delu se bomo tudi sami držali takšnega pojmovanja oz. definicije ter bomo pojmovali
kibernetsko kriminaliteto kot »vsako obliko kriminala, pri kateri je uporabljena digitalna,
računalniška oz. informacijsko-komunikacijska tehnologija«.
Telekomunikacijske tehnologije danes nastopajo kot ključni element vsake pomembnejše
infrastrukture (npr. telekomunikacije, promet, finance … ), ki so lahko tarča kaznivega dejanja, orodje
kaznivega dejanja ali pa predstavljajo zgolj sredstvo pomoči pri kriminalnem dejanju. Seveda imajo
zlorabe na tem področju lahko tudi pojavno obliko klasičnih kaznivih dejanj – na primer tatvina in
zloraba mobilne naprave.42 Preiskovanje zlorab elektronskih komunikacij je zato vse prej kot
enostavno, saj storilci komunicirajo med seboj ne samo s pomočjo raznoraznih kriptiranih aplikacij,43
temveč tudi s pomočjo različnih naprav in raznovrstnih drugih tehnologij ter nenazadnje iz različnih
držav z različnimi časovnimi območji in različnimi pravnimi sistemi.44
Kibernetska kriminaliteta je resen problem. Danes praktično ni dejavnosti, kjer vsaj ena naprava, ki je
priklopljena v telekomunikacijsko omrežje ne bi bila eden izmed glavnih pripomočkov pri izvajanju
dejavnosti same. Veliko je tudi dogodkov, ki jih zaradi netočnih definicij, nerazumevanja ali nepopolnih
pravnik aktov ne moremo opredeliti kot kibernetski kriminal. V Kazenskem zakoniku sicer imamo že
uveljavljene splošne institute kazenskega prava, ki jih bomo spoznali v 4. poglavju magistrskega dela in
40

Več o tem pišemo v točki 5.2.10.
Klemenčič, G., v Bogataj Jančič M., Makarovič B., Toplišek J., Klemenčič G., Tičar K., Pravni vodnik po internetu, GV založba,
Ljubljana, 2007, str. 329.
42 Dimc, M., Dobovšek, M., Kriminaliteta v informacijski družbi, 2012, str. 23.
43 Aplikacija Telegram ima močno šifrirana sporočila, ki se lahko samouničujejo.
44 O tem tudi Bernik, I., Prislan, K., Kibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem, 2012, str. 15.
41
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ki bodisi neposredno urejajo kazniva dejanja kibernetskega kriminala bodisi so prenosljivi tudi na
kibernetsko kriminaliteto. V pomoč pri obravnavi teh kaznivih dejanj nam je tudi Konvencija o
kibernetski kriminaliteti.

3.3 Konvencija o kibernetski kriminaliteti
Izraz kibernetski kriminal se je na mednarodni ravni dokončno uveljavil z izidom Konvencije o
kibernetski kriminaliteti, ki jo je 23. novembra 2001 v Budimpešti sprejel Svet Evrope z namenom
harmonizirati nacionalne kazenskopravne zakonodaje držav podpisnic. Konvencija je bila sprejeta z
namenom vzpostaviti skupne temelje, s katerim se bo zagotovilo boljše sodelovanje institucij na vseh
ravneh in velja za temeljni dokument za pregon kibernetskega kriminala na mednarodnem področju.
Cilji konvencije o kibernetski kriminaliteti so:
•
•
•

harmonizacija kaznivih dejanj kibernetske kriminalitete;
sprejem procesno-pravnih institutov in pooblastil organov pregona za učinkovit pregon
kibernetskega kriminala;
vzpostavitev učinkovitega mehanizma mednarodnega sodelovanja pri pregonu kibernetskega
kriminala.45

Konvencija je vsebinsko razdeljena na:
•

•

Kazniva dejanja zoper zaupnost, integriteto in dostopnost računalniških podatkov in
sistemov, med katera spadajo:
o vdor v računalniški sistem;
o protipravno prestrezanje in motenje podatkov ter sistemov;
o zloraba naprav.
Kazniva dejanja povezana s samim računalnikom:
o računalniško ponarejanje;
o računalniška goljufija;
o kazniva dejanja povezana s prenašano vsebino, med katerimi izstopajo kazniva
dejanja povezana z otroško pornografijo;
o kazniva dejanja povezana s kršitvijo avtorskih in sorodnih pravic.46

Slovenija je postala podpisnica Konvencije o kibernetski kriminaliteti 24. 7. 2002,47 veljati pa je začela
z integracijo v slovensko zakonodajo 20. 5. 2004.48 Za potrebe našega magistrskega dela bo največji

45

Povzeto po Klemenčič, G., Pravni vodnik po internetu, 2007, str. 332.
Vsebinska razdelitev povzeta po tudi Bernik, I., Prislan, K., Kibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski
terorizem, 2012, str. 18.
47
Pridobljeno s spletne strani Sveta Evrope, internetni vir, dosegljiv 2. 4. 2018 na naslovu
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures.
48 Integrirana je bila z zakonom o ratifikaciji Konvencije o kibernetski kriminaliteti in Dodatnega protokola h Konvenciji o
kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih
(Uradni list RS 62/2004).
46
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poudarek na materialnem delu, ki določa kazniva dejanja, ki morajo biti opredeljena v kazenskih
zakonikih držav podpisnic.

3.4 Kaznivost zlorab telekomunikacijske tehnologije
Temeljno načelo zakonitosti kazenskega prava je, da ni kaznivega dejanja in ni kazni brez zakona49.
Razvoj telekomunikacijske tehnologije oz. IKT pravnike zato sili v iskanje odgovorov na vprašanja, kako
opredeliti posamične zlorabe elektronskih komunikacij kot protipravne. Nevarnostim, kot jih
predstavljajo vdori, goljufije, prevare in druga zlonamerna dejanja, v IT svetu težko sledijo že sami
telekomunikacijski operaterji (z namenom preprečevanja škode in izgube dobička), ki imajo za ta
namen izobražen kader, ki običajno dela v službi za varnost in bodisi spremlja trende zlorab bodisi
nadzira sisteme, ki jih zaznavajo. Zato se je logično vprašati, ali naše kazensko pravo sploh dohaja te
trende z opredeljevanjem kaznivosti.
Vprašanje formalne protipravnosti je zagotovo bit kaznivega dejanja, medtem ko nam materialno
protipravno opredelitev posamičnega dejanja zlorabe (naj bo to ena izmed metod ali tipov zlorab) poda
lahko le podrobna analiza vsake konkretne zlorabe.50
Kriterije protipravnosti in kaznivosti je po eni strani mogoče enostavno določiti, saj kot bomo ugotovili
kasneje v magistrskem delu, je veliko zlorab elektronskih komunikacij odraz že poznanih kaznivih
dejanj, ki se namesto v fizičnem svetu dogajajo zunaj otipljivega, po drugi strani pa bi bilo za nekatere
zlorabe potrebno celo definirati nove oblike kaznivih dejanj.
Problem, ki ga ni mogoče spregledati, je, da se zlorabe elektronskih komunikacij pogosto razpredajo
čez državne meje, saj je globalnost sam bit telekomunikacijske tehnologije, storilci kaznivih dejanj se
tako pogosto ne nahajajo v isti državi, kar pomeni, da nastanejo posledice kaznivega dejanja v drugi
pravni jurisdikciji, kjer je neko dejanje, ki je pravno prepovedno pri nas, tudi dovoljeno in obratno.
Nove in nove pojavne oblike zlorab pa pravni stroki in zakonodajalcem prav tako ne delajo usluge, saj
poenotenih meril protipravnosti ni enostavno vzpostaviti.
Slovenija sodi med države, ki zlorabe na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije varujejo z
nekaj normativnimi akti, ki se vsaj parcialno nanašajo na omenjeno področje. Iz stališča pravnega
varstva je pomembna naslednja zakonodaja na nacionalni ravni: Zakon o kazenskem postopku (ZKP)51,
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)52, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu (ZEPEP)53 in ne nazadnje Kazenski zakonik (KZ in KZ-1).54 Kazenski zakonik inkriminira

49

2. člen Kazenskega zakonika (KZ-1).
O tem podrobno razpravlja Šepec, M. v svoji doktorski dizertaciji v poglavju Dileme kaznivosti in protipravnosti
kibernetskega kaznivega dejanja, julij 2015, str. 61.
51 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 –
odl. US, 65/16 – odl. US in 66/17 – ORZKP153,154).
52 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
53 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –
ZEPT in 46/14).
54 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo in 55/08 – KZ-1) in Kazenski zakonik (Uradni list RS,
št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17).
50

13

protipravni dostop, protipravno prestrezanje, motenje podatkov, motenje sistemov in zlorabe naprav
kot pripravljalna dejanja povezana z drugimi ravnanji, ki izpolnjujejo znake kaznivega dejanja. Sama
kibernetska kazniva dejanja obsegajo veliko večje število kaznivih dejanj, zato si bomo pri opredelitvi
kaznivosti zlorab telekomunikacijske tehnologije ob uporabi domače kazenske zakonodaje pomagali s
temeljnim seznamom kaznivih dejanj na področju kibernetske kriminalitete, ki izhaja iz Konvencije o
kibernetski kriminaliteti. Omenili smo že, da je bila konvencija sprejeta leta 2001, zato zagotovo ne
zajema novejših pojavnih oblik kaznivih dejanj kot tudi ne novih izvršitvenih oblik kaznivih dejanj
kibernetskega kriminala, vendar pa predstavlja minimalni standard, ki bi ga morala upoštevati
praktično vsaka napredna kazenska zakonodaja na svetu.55
Povedali smo že, da se kazenskopravna urejenost področja zlorab telekomunikacijskih tehnologij
oblikuje prepočasi zaradi tehnološkega razvoja. Po drugi strani pa se v kazenske zakonodaje drugod po
svetu umeščajo tudi specialna kazniva dejanja kot odgovor na razvoj informacijske tehnologije.
V tem oziru velja omeniti kazniva dejanja, ki se nanašajo izključno na motenje, poškodovanje in
uničenje elektronskih podatkov, kot tudi celotne zakone namenjene informacijskim sistemom (npr.
Computer Misuse Act iz leta 1990).56
Nenazadnje pa se nam zdi pomembno opozoriti na pogosto stanje neobčutljivosti na zlorabe
elektronskih komunikacij. Mnogi posamezniki se kaznivosti tovrstnih zlorab sploh ne zavedajo oz. jih
enostavno spregledajo, čemur pripomore tudi pogosto mišljenje posameznika »saj sem si sam kriv«.
Če ni pregona teh dejanj, pa lahko zelo težko postavimo kakšno osebo za vzgled kaznivosti, obenem pa
se nam dogodki, kot je na primer vdor v telefon ali pridobivanje kopij sporočil SMS od nekoga drugega
(npr. bivšega moža od žene ali obratno), ne zdijo sporni, temveč jih večina obravnava kot sredstvo
zabavnega nadzora nad nekom drugim ali hudomušnega nagajanja drug drugemu.

55
56

Tako Šepec, M., v svoji doktorski dizertaciji, julij 2015, str. 37.
Ibidem, str. 116.
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4. Nekatera kazniva dejanja zlorab telekomunikacijske tehnologije po
KZ-1 in po Konvenciji o kibernetski kriminaliteti
V tej točki bomo obdelali izbrane pojavne oblike kaznivih dejanj, ki se navezujejo na preučevane
zlorabe telekomunikacijske tehnologije v 5. poglavju magistrskega dela. Prikaz bo zajemal teoretično
opredelitev izbranih členov po domači kazenski ureditvi, ki jih bomo primerjali z materialno ureditvijo
kaznivih dejanj Konvencije o kibernetski kriminaliteti.57 Vsaka pojavna oblika kaznivega dejanja bo
najprej opredeljena po Kazenskem zakoniku, nato bodo še pojasnjeni ureditev in morebitni ukrepi, ki
jih v zvezi s posamezno pojavno obliko določa Konvencija o kibernetski kriminaliteti.

4.1 Napad, zloraba in protipravni dostop do informacijskega sistema
Napad na informacijski sistem predstavlja eno izmed glavnih in tudi najbolj dobičkonosnih metod
zlorab telekomunikacijske tehnologije (npr. PBX in IP PBX Hacking v točki 5.2.9, prevzem drugih
sistemov …), hkrati pa velja za najbolj tipično obliko kibernetskega kriminala. Namen protipravnega
dostopa je povzročiti škodo, zlorabiti zaupne informacije ali zlorabiti sam sistem kot takšen. Na
področju IKT nasploh velja ustrezna zaščita vsakega informacijskega sistema, bodisi gre za sistem na
napravi v lasti posameznika bodisi za velik informacijski sistem neke organizacije ali korporacije, kot
nujno zlo, saj bi nepooblaščen poseg lahko predstavljal ogromno škodo (npr. uhajanje zaupnih
informacij) z daljnosežnimi posledicami (npr. za delnice neke korporacije). Način, kako pride do
protipravnega dostopa (ali je to preko javnega ali zasebnega omrežja), ni pomemben.58 Na področju
elektronskih komunikacij protipraven dostop običajno predstavlja enega izmed začetnih korakov, s
katerim si storilci omogočijo izvajanje poneverb, prevar ali goljufij.
Slovenski Kazenski zakonik inkriminira napad in zlorabo informacijskega sistema v 221. in 237. členu:
Napad na informacijski sistem
221. člen
(1) Kdor neupravičeno vstopi ali vdre v informacijski sistem ali kdor neupravičeno prestreže podatek
ob nejavnem prenosu v informacijski sistem ali iz njega, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Kdor podatke v informacijskem sistemu neupravičeno uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči
ali v informacijski sistem neupravičeno vnese kakšen podatek, ovira prenos podatkov ali delovanje
informacijskega sistema, se kaznuje za zaporom do dveh let.
(3) Poskus dejanja iz prejšnjega odstavka je kazniv.
(4) Če je z dejanjem iz drugega odstavka tega člena povzročena velika škoda, se storilec kaznuje z
zaporom od treh mesecev do petih let.

57 Materialni del ukrepov

predstavljajo določbe od 2. do 10. člena Konvencije, za potrebe magistrskega dela se osredotočamo

na člene od 2. do 8.
58 Šepec, M., doktorska dizertacija, julij 2015, str. 72, 73.
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Zloraba informacijskega sistema
237. člen
(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno vstopi ali vdre v informacijski sistem ali ga
neupravičeno uporablja tako, da uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči ali v informacijski sistem
vnese kakšen podatek, ovira prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema ali neupravičeno
prestreže podatek ob nejavnem prenosu v informacijski sistem, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
protipravno premoženjsko korist ali drugemu povzročil premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do
treh let.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena
velika premoženjska škoda in je storilec hotel sebi ali komu drugemu pridobiti tako premoženjsko korist
ali drugemu povzročiti tako premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let.
Zgoraj navedena dejanja so si med seboj podobna, a se hkrati razlikujejo, saj se 221. člen, ki velja kot
temeljna določba glede informacijskih kaznivih dejanj naše zakonodaje,59 nasloni na varstvo same
integritete informacijskega sistema. Kljub podobnosti se 237. člen uporabi le, če je namen storilca
pridobiti premoženjsko korist ali drugemu povzročiti premoženjsko škodo, kar je sicer glavni namen
večine tipov zlorab elektronskih komunikacij, kot bomo videli v 5. poglavju magistrskega dela, in če
storilec ravna v okviru gospodarskega poslovanja. V tem primeru je storilcu namen pridobitve
premoženjske koristi ali povzročitve premoženjske škode treba dokazati.
V tem oziru je potrebno omeniti tudi zlorabo osebnih podatkov po 143. členu KZ-1. Dejanje po tem
členu se razlikuje v naklepu, saj je informacijski sistem predmet napada le posredno. Tako je vdor v
informacijski sistem z namenom pridobitve osebnih podatkov inkriminiran po drugem odstavku 143.
člena KZ-1 − »[…] kdor vdre ali nepooblaščeno vstopi v računalniško vodeno zbirko podatkov z
namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil kakšen osebni podatek« − in predvideva za opisano
dejanje denarno kazen ali zapor do enega leta. Presoja kaznivega dejanja po 221. členu se tako uporabi
takrat, kadar ni šlo za pridobitev osebnih podatkov.
Za uporabo 221., 225., in 143. člena KZ-1 je potreben naklep storilca,60 neupravičen vstop oz. vdor iz
malomarnosti ali zmote storilca pa ni kazniv61. Prav tako velja, da kadar storilcu ni treba premagati
nobenih tehničnih ovir, ne moremo govoriti o konkretizaciji kaznivega dejanja po 1. odstavku 221.
člena, čeprav se storilec nahaja v informacijskem sistemu za dostop oz. pregledovanje za katerega ni
pooblaščen.62 To namreč ne bi bilo izvršitveno ravnanje v okvirih prvega odstavka 221. člena KZ-1
(Primer: poznavanje uporabniškega imena in gesla za dostop do informacijskega sistema in vstop na
podlagi poznavanja teh podatkov ne pomeni vdora).
Glede 237. člena prav tako velja, da v kolikor nista izpolnjena pogoj vdora v informacijski sistem, ki je
uporabljen v okviru gospodarskega poslovanja (na primer informacijski sistem telekomunikacijskega

59

Šepec, M., doktorska dizertacija, julij 2015, str. 83.
Tako tudi VSL sklep III Cp 1020/2016 z dne 21. 9. 2016.
61 Klemenčič, G., Pravni vodnik po internetu, 2007, str. 338.
62 VSL Sodba VII Kp 19596/2015 iz dne 6. 6. 2017.
60
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operaterja), in pogoj da je storilec oseba, ki na nek način sodeluje pri gospodarskem poslovanju, bo
storilec preganjan po 221. členu KZ-1.
Konvencija o kibernetski kriminaliteti pa protipravni dostop do informacijskega sistema opredeljuje v
drugem členu:
2. člen Konvencije o kibernetski kriminaliteti
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe v svojem notranjem pravu, ki kot
kazniva opredeljujejo dejanja naklepnega in neupravičenega vstopa v računalniški sistem ali njegov del.
Pogodbenica lahko določi, da je dejanje kaznivo, če je storjeno s kršitvijo varnostnih ukrepov, z
namenom pridobiti računalniške podatke ali z drugim nepoštenim namenom ali v povezavi z
računalniškim sistemom, povezanim z drugim računalniškim sistemom.
Pomembno je opozoriti na razlike oz. dikcijo slovenskega Kazenskega zakonika (kdor neupravičeno
vstopi/vdre) in Konvencije (neupravičeno vstopi). V osnovi gre za terminološko razliko, ki pa pri
podrobnejši analizi ni zgolj terminološka. Kadarkoli govorimo o neupravičenem vstopu, je ta
protipraven. Storilec želi neupravičeno vstopiti v informacijski sistem, ker ga vodi želja po tem, da
pridobi dostop do informacij, da zlorabi podatke, uporabi sam sistem ali da preizkusi svoje zmožnosti.
O vdoru pa govorimo, kadar se neupravičen vstop v informacijski sistem izvrši z uporabo tehničnih
sredstev ali na kakršenkoli drug način, s katerim se obide varnostne mehanizme. Dejanja »hekerstva«
vedno obravnavamo kot vdore.63

4.2 Motenje in poškodovanje sistemov in podatkov
Pri motenju in poškodovanju sistemov in podatkov storilec želi onemogočiti normalno delovanje
sistema in podatkov v njem, zato v tem primeru govorimo o hujši obliki kaznivega dejanja vstopa v
informacijski sistem.
Slovenski kazenski zakonik določa, da je vsakršno povzročanje motenj ali obremenitev, ki bi lahko za
posledico imelo izgubo podatkov ali pa zgolj vpliv na upočasnjeno odzivnost informacijskih sistemov,
kaznivo. Pri pojavnih oblikah motenja podatkov se varujeta integriteta in zaupnost elektronskih
podatkov. Inkriminacija izhaja iz 2. odstavka 221. člena KZ-1, zagrožena pa je zaporna kazen do dveh
let za vsakršen oviran prenos podatkov ali ovirano delovanje sistema. Značilna oblika tovrstne
kriminalitete so DoS in DDoS napadi, ki jih bomo podrobneje predstavili v točki 5.1.2. Pomembno je
opozoriti tudi na del v 2. odstavku 221. člena, kjer piše »[…] spremeni, preslika, prenaša, uniči ali v
informacijski sistem neupravičeno vnese kakšen podatek […]«. Beseda podatek se namreč nanaša na
splošni javnosti bolj poznane oblike kibernetskega kriminala, ki veljajo za glavne povzročitelje motenja
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Povzeto po Šepec, M., doktorska dizertacija, julij 2015, str. 74. Za podrobnejšo razlago Šepec Miha na straneh 75 in 76
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podatkov, in sicer zlonamerno programsko opremo, kamor sodijo različni virusi, črvi, trojanski konji in
druge oblike zlonamerne kode64,65 , o kateri podrobneje govorimo v točki 5.2.6.
Konvencija o kibernetski kriminaliteti kot hujšo oblika vstopa v informacijski sistem opredeljuje
motenje in poškodovanje sistemov.66 Konvencija opredeljuje motenje podatkov v 4. členu:
1) Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe v svojem notranjem pravu, ki kot
kazniva opredeljujejo naklepno storjena dejanja poškodovanja, izbrisa, poslabšanja, spreminjanja ali
oviranja računalniških podatkov.
2) Pogodbenica si lahko pridrži pravico določiti, da dejanja iz prvega odstavka povzročijo resno škodo.
Omeniti je še potrebno, da je mogoče tudi brez dejanskega dostopa do informacijskega sistema
slednjega ovirati ali motiti podatke (npr. virus poslan preko popularnih aplikacij za komuniciranje, kot
so na primer Viber, Whats Up, ali pa tudi preko sporočila MMS in celo povezave Bluetooth). Iz tega
razloga ločimo posredno motenje podatkov (brez dostopa do informacijskega sistema) in neposredno
motenje podatkov (storilec predhodno pridobi dostop do informacijskega sistema, kjer se podatki
nahajajo)67.
Domača kazenskopravna ureditev upošteva določbe konvencije v zvezi z motenjem podatkov le
posredno. Četrti odstavek 221. člena KZ-1 namreč predstavlja kvalificirano obliko motenja podatkov
ali sistema, ko je povzročena velika škoda, medtem ko se 237. člen KZ-1 (specialni) uporabi, ko gre za
motenje podatkov v okviru gospodarskega poslovanja. Šepec v tem oziru ugotavlja, da neupravičena
seznanitev s podatki v informacijskem sistemu po veljavnem kazenskem zakoniku ni kazniva.

4.2.1 Dodatno o motenju sistemov
Informacijski sistem predstavlja informacijski sistem in vse dodatne programe. Konvencija o kibernetski
kriminaliteti v 5. členu kriminalizira naklepno oviranje računalniških sistemov nasploh (vključno s
telekomunikacijskimi napravami) bodisi z uporabo podatkov bodisi z vplivanjem nanje.
5. člen Konvencije tako določa:
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe v svojem notranjem pravu, ki kot
kazniva opredeljujejo naklepno storjena dejanja resnega, neupravičenega oviranja delovanja
računalniškega sistema z vnosom, prenosom, poškodovanjem, izbrisom, poslabšanjem, spreminjanjem
ali oviranjem računalniških podatkov.
Motenje sistemov je zagotovo povezano z različnimi oblikami motenj podatkov, vseeno pa slednjega
obravnavamo posamezno, saj ga tudi konvencija obravnava v členu zase. Z motenjem informacijskega
sistema se želi trajno ali začasno onemogočiti določene funkcije le-tega. Razlogi za povzročanje motenj
so običajno že prej omenjeni − škodljive kode, virusi, računalniški črvi ter napad »denial of service«.
Motenje sistema se od samega prestrezanja in motenja podatkov razlikuje v samem naklepu, saj ne
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Klemenčič, G., Pravni vodnik po internetu, 2007, str. 342.
Večina virusov, trojanskih konjev in drugih škodljivih kod napadejo tako delovanje programov in podatkov v sistemu kot
delovanje samega informacijskega sistema.
66 Ibidem, str. 314.
67 Šepec, M., doktorska dizertacija, julij 2015, str. 116.
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gre zgolj za seznanitev ali poškodovanje podatkov v sistemu. Motenje sistema je prav tako kriminalno
težja oblika ravnanja v primerjavi z neupravičeno uporabo.68

4.3 Protipravno prestrezanje in kršitev tajnosti podatkov in sporočil
O obeh kaznivih dejanjih govorimo, ko storilec prikrito prestreza nejavne podatke v elektronski obliki
ter se to prestrezanje lahko dogaja s pomočjo dostopa do informacijskega sistema ali pa preko
elektronskega prisluškovanja oz. elektronskih prisluškovalnih naprav.
Obe kaznivi dejanji prav tako regulirata podobno ravnanje (kakršnokoli neupravičeno prestrezanje
podatkov, ki so zasebni oz. nejavni, in se prenašajo preko kateregakoli sistema, kanala, poslovanja ali
celo omrežja69), zato ju tudi predstavljamo skupaj. V glavnem se razlikujeta v načinu pregona in
posledicah za storilca.70
Danes se protipravno ne prestreza več zgolj govora oz. informacije (na primer komunikacija med
dvema osebama), temveč tudi elektronske podatke nasploh (na primer prenos elektronskih signalov,
komunikacija med elektronskimi napravami71 … ). Inkriminacija protipravnega prestrezanja podatkov
je inkriminirana v 1. odstavku 221. člena − »kdor neupravičeno prestreže podatek ob nejavnem prenosu
v informacijski sistem ali iz njega, se kaznuje z zaporom do enega leta.« Zelo pomembna beseda zveza
iz tega člena je »nejaven prenos«, ki pomeni, da se komunikacija šteje za zasebno vedno, kadar dva ali
več udeležencev upravičeno pričakujejo zasebnost pri svoji komunikaciji in da privolitev zgolj enega
udeleženca v prisluškovanje ne more izključiti protipravnosti kaznivega dejanja.72 Inkriminacija sledi
tudi iz druge točke 2. odstavka 139 člena − »kdor se z uporabo tehničnih sredstev neupravičeno seznani
s sporočilom, ki se prenaša po telefonu ali s kakšnim drugim elektronskim komunikacijskim sredstvom«.
Protipravno prestrezanje, glede na Konvencijo o kibernetski kriminaliteti, velja za nezakonito, v kolikor
je opravljeno s pomočjo tehničnih sredstev. Konvencija v 3. členu določa:
»Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe v svojem notranjem pravu, ki kot
kazniva opredeljujejo naklepno storjena dejanja neupravičenega prestrezanja nejavnih prenosov
računalniških podatkov s tehničnimi sredstvi do računalniškega sistema, od njega ali v njem, vključno s
prestrezanjem elektromagnetnega sevanja računalniškega sistema, s katerim se taki računalniški
podatki prenašajo. Pogodbenica lahko določi, da je dejanje kaznivo, če je storjeno z nepoštenim
namenom ali v zvezi z računalniškim sistemom, povezanim z drugim računalniškim sistemom.«
Glede na 3. člen Konvencije je protipravno prestrezanje inkriminirano, podobno kot v KZ-1, le v primeru
neupravičenega prestrezanja zasebnih prenosov podatkov. Kot takšni veljajo podatki tudi v primeru
komunikacije med dvema ali več elektronskimi napravami, za prenos pa gre tudi v primeru, ko lastnik
naprave s prenosom ni seznanjen. V tem primeru Šepec navede primer pošiljanja lokacijskih podatkov
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Šepec, M., doktorska dizertacija, julij 2015, str. 133.
Pojasnjuje Klemenčič, G., Pravni vodnik po internetu, 2007, prvi odstavek na str. 343.
70 Pregon kršitve tajnosti občil se začne na predlog (6. odstavek 139. člena KZ-1), medtem ko se prestrezanje na podlagi 2.
odstavka 221. člena preganja po uradni dolžnosti.
71 Glej zlorabe M2M – internet stvari, točka 5.2.10.
72 Več o tem Šepec, M., doktorska dizertacija, julij 2015, str. 67.
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mobilnega telefona telekomunikacijskemu operaterju ali pritiskanje tipk na tipkovnici, ki podatke
posreduje na ekran po predhodni operaciji znotraj računalnika samega.73

4.4 Zloraba elektronskih naprav in programov
Danes so v našem vsakdanjiku prisotne prenosne (mobilne) naprave, v kakršnikoli obliki že so in pod
kakršnimkoli imenom ali blagovno znamko so poznane širši javnosti, ki so nenehno povezane z
mobilnim omrežjem in na komercialni ravni omogočajo komunikacijo ter prenos podatkov preko 2G,
3G, 4G omrežja. Poplava tovrstnih naprav in globalna povezljivost pa kriminalcem omogočata dve
stvari:
•
•

vsak, ki ima interes, lahko kupi in se nauči operirati s strojno ali programsko opremo, ki je
zasnovana posebej za zlorabe (npr. izvrševanje vdorov, motenje informacijskih sistemov ... );
izdelava namenskih naprav, še bolj pa ustvarjanje programov za zlonamerno delovanje je
izredno razširjeno, povrhu vsega pa je ogromno programskih pripomočkov (»hacking tools«)
na voljo brezplačno.74

Dejstvo je, da je za namene izvrševanja zlorab na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij
oz. na področju kibernetskega kriminala nasploh potrebna takšna ali drugačna strojna in programska
oprema. Kazenski zakonik inkriminira izdelovanje in pridobivanje orožja in pripomočkov namenjenih
za kaznivo dejanje v 306. členu KZ-1, kjer v tretjem odstavku posebej določa, da se z zaporom do treh
let kaznuje »kdor z namenom storitve kaznivega dejanja poseduje, izdeluje, prodaja, daje v uporabo,
uvaža, izvaža ali kako drugače zagotavlja pripomočke za vdor ali neupravičen vstop v informacijski
sistem«. Kot vidimo, je v tretjem odstavku posebej izpostavljen informacijski sistem, kar daje jasno
vedeti, da je zakonodajalec predvidel zadnji odstavek 306. člena kot specialni, seveda pa velja biti
pazljiv pri inkriminaciji, saj je določena programska oprema zasnovana z namenom izboljšanja
delovanja sistemov in povezljivosti (npr. Wireshark75). Podroben pregled 6. člena Konvencije o
kibernetski kriminaliteti lahko kaj kmalu v bralcu sproži vprašanje v zvezi z nesorazmerno širino cone
kriminalnosti zlorab naprav.76 6. člen določa:
1) Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe v notranjem pravu, ki kot kazniva
opredelijo dejanja, s katerimi nekdo naklepno in neupravičeno:
a) izdeluje, prodaja, daje v uporabo, uvaža, distribuira ali na drug način zagotavlja:
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Šepec, M., doktorska dizertacija, julij 2015, str. 101.
Tako je mogoče na spletu preprosto najti na primer Top 10 orodij za »hekanje« 2017, internetni vir, dostopen 12. 3. 2018
na https://www.concise-courses.com/hacking-tools/top-ten/.
75 Wireshark nam omogoča, da v nekem omrežju zajemamo promet in analiziramo podatke za vsak posamičen podatkovni
paket posebej. Spremljanje prometa je na primer mogoče na IP PBX, IP 3CX, vključno z vmesniki ISDN in PSTN. Več o tem
Mlaker L., Konfiguriranje naročniške centrale IP 3CX, diplomsko delo, FERI, Maribor, 2011, od strani 40 naprej. Kako uhajajo
podatki na mobilni platformi Android, pa je v diplomskem delu predstavil Kuzman Aljaž: Možnosti celovitega varovanja
zasebnosti pri uporabi interneta in uhajanje podatkov – analiza mobilne platforme android, diplomsko delo, FERI, Maribor,
2015.
76 O tem piše tudi Završnik, A., Kibernetska kriminaliteta, 2015, str. 28.
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i) naprave, vključno z računalniškimi programi, zasnovane ali prilagojene predvsem za storitev
kaznivih dejanj iz 2. do 5. člena konvencije;
ii) računalniška gesla, kode ali podobne podatke, ki omogočajo dostop do računalniškega sistema ali
katerega koli njegovega dela z namenom zlorabe za storitev kaznivih dejanj iz 2. do 5. člena
konvencije, in
b) poseduje katerega izmed predmetov iz podtočke i ali ii točke a z namenom njegove zlorabe za
storitev kaznivih dejanj iz 2. do 5. člena. Pogodbenice lahko v zakonu določijo, da je za podanost
kazenske odgovornosti treba posedovati določeno število tovrstnih predmetov.
2) Ta člen se ne sme razlagati na način, da je podana kazenska odgovornost za izdelavo, prodajo,
dajanje v uporabo, uvoz, distribucijo ali drugačno zagotavljanje ali posedovanje predmetov iz prvega
odstavka tega člena, če se omenjene dejavnosti ne izvajajo z namenom storitve kaznivega dejanja,
opredeljenega v 2. do 5. členu konvencije, kot je na primer pooblaščeno preverjanje ali zaščita
računalniškega sistema.
3) Pogodbenice si pridržujejo pravico, da ne uporabljajo prvega odstavka tega člena, če se pridržek ne
nanaša na prodajo, distribucijo ali drugo obliko zagotavljanja predmetov iz podtočke ii točke a prvega
odstavka tega člena.
Podobno določa tudi KZ-1 v tretjem odstavku 306. člena v povezavi z 221. in 237. členom, vendar pa
glede 6. člena Konvencije, pri nekaterih avtorjih del na področju kibernetske kriminalitete, obstajajo
določeni pomisleki ter vprašanja v zvezi s prej omenjeno nesorazmerno širino cone kriminalnosti, ki
odpira vrata kazenskemu pregonu povsem legitimne uporabe naprav. Završnik77 piše, da »tehnični
eksperti trdijo, da določba onemogoča razvoj novih varnostnih in diagnostičnih orodij«. Šepec pa
pojasnjuje oz. iz pojasnitvenega poročila Konvencije o kibernetski kriminaliteti (paragraf 72) izhaja, da
so naprave in programi z dvojno uporabo (t. i. dual use)78 izključeni iz kriminalizacije.79
Konvencija o kibernetski kriminaliteti tako v 6. členu v celoti inkriminira zlorabo naprav s tremi
izvršitvenimi ravnanji (izdelovanje, zagotavljanje in posedovanje), pri čemer gre za:80
1. strojno in programsko opremo zasnovano predvsem za storitev kaznivih dejanj;
2. zasebne (nejavne) podatke za dostop (npr. gesla).
Na koncu je potrebno še omeniti, da se tudi posredovanje pripomočkov, ki jih je mogoče uporabiti za
vdor v informacijski sistem, osebi, ob zavedanju, da bo le-ta storila kaznivo dejanje, šteje kot pomoč
pri kaznivem dejanju vdora v informacijski sistem.81
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Ibidem, str. 28.

78 Naprave ali programi, ki lahko na primer preverijo zaščito informacijskega sistema, lahko pa so tudi uporabljeni kot sredstvo

za napad na informacijski sistem.
79 Šepec, M., doktorska dizertacija, julij 2015, str. 150−151.
80 Završnik, A., Kibernetska kriminaliteta, 2015, str. 28.
81 Klemenčič, G., Pravni vodnik po internetu, 2007, str. 344.
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4.5 RAČUNALNIŠKO PONAREJANJE
Analiza razlik med tradicionalnim in računalniškim ponarejanjem iz vidika kazenskopravnega varstva
pokaže, da obe vrsti ponarejanja zasledujeta enak cilj.82 V sodobni informacijski družbi je seveda
mogoče ponarejati tudi elektronske podatke (na primer reprogramiramo IMEI številko mobilnega
telefona83). Temu sledi tudi naš KZ-1, ki ponarejanje listin ureja v 251. členu in v 5. odstavku 99. člena
pojasnjuje: »Listina je vsako pisanje, nosilec podatkov ali drug predmet primeren in namenjen za dokaz
kakšnega dejstva, ki ima vrednost za pravna razmerja.«84
Seveda pa vsak podatek v informacijskem sistemu ne more biti pojmovan kot listina, zato je treba
ponarejanje, ki je povezano z informacijskimi sistemi oz. z njihovo pomočjo, presojati po ustaljeni
kazenskopravni doktrini v zvezi s klasično ponareditvijo. Tako je informacijski sistem lahko uporabljen
kot sredstvo ali kot pripomoček za izvršitve kaznivega dejanja ponareditve. Ponarejanje je zelo pogosto
zgolj predhodna faza goljufije ali kakšnega drugega kaznivega dejanja.
Naš kazenski zakonik tako ne pozna specialnega kaznivega dejanja računalniškega ponarejanja, zato je
slednje zajeto s splošnimi členi, ki že tradicionalno predstavljajo kazniva dejanja ponarejanja, in
dejstvo, da so izvršena z uporabo informacijskega sistema, ne spremeni njihove kaznivosti.85
Konvencija o kibernetski kriminaliteti v 7. členu pravi − »Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne
in druge ukrepe v notranjem pravu, ki kot kazniva opredelijo dejanja naklepnega in neupravičenega
vnašanja, spreminjanja, brisanja ali oviranja računalniških podatkov, posledica česar so ponarejeni
podatki, ki se za pravne namene predstavljajo kot verodostojni, ne glede na to, ali so taki podatki
neposredno berljivi in razumljivi. Pogodbenice lahko za podanost kazenske odgovornosti zahtevajo
obstoj namena ponareditve ali podobnega nepoštenega namena.«
Tudi iz 5. člena Konvencije je mogoče razbrati, da pri računalniškem ponarejanju govorimo o povsem
klasičnem kaznivem dejanju, torej ne gre za specialno kaznivo dejanje kibernetskega kriminala, ki je
storjeno preko informacijskega sistema.

4.6 RAČUNALNIŠKA GOLJUFIJA
Goljufija ni samo klasično, temveč eno najstarejših kaznivih dejanj. Njen bistven namen se odraža v
tem, da želi storilec pridobiti premoženjsko korist ali povzročiti premoženjsko škodo.
Namen večine zlorab elektronskih komunikacij je narediti goljufijo ali prevaro. Goljufija nasploh
predstavlja tradicionalno dejanje in dejstvo, da je izvršena z zlorabo telekomunikacijske tehnologije, v
ničemer ne spremeni njene kaznivosti.86 Opredeljena je v 1. odstavku 217. člena, ki pravi − »kdor, zato
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Petrović, S. R., Kompjuterski kriminal, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2004, str. 150.
O tem podrobneje govorimo v točki 5.2.2.
84 O tem, kako bi se moral glasiti peti odstavek 99. člena, razglablja Šepec, M., ki pravi: »Peti odstavek 99. člena KZ-1 bi se
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namenjen za dokaz kakšnega dejstva, ki ima vrednost za pravna razmerja.«
85 Klemenčič, G., Pravni vodnik po internetu, 2007, str. 350.
86 Ibidem, str. 350.
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da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim
prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da
ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let«. V okviru
gospodarskega poslovanja pa govorimo o poslovni goljufiji, ki je definirana v 234. členu. V slovenski
zakonodaji je tako računalniška goljufija zajeta znotraj členov, ki so predvideni za inkriminacijo klasične
goljufije, kar pomeni, da specifičnega kaznivega dejanja, ki bi se nanašal izključno na računalniško
goljufijo, Kazenski zakonik ne pozna.
Besedo »računalniška« vse bolj nadomešča beseda »informacijska« goljufija87, kar je po naši oceni tudi
pravilneje, saj se na nek način pomen kaznivega dejanja goljufije razširi na vse oblike informacijskih
sistemov, kar zajema tudi pametne naprave, kot je na primer mobilni telefon, in podobno. Trenutno
še zmeraj velja stališče, da je namen prevaranta (ali goljufa) prelisičiti resnično osebo preko
informacijskega sistema, medtem ko želi »heker« prelisičiti in zlorabiti informacijski sistem.
Čeprav ni namen tega magistrskega dela neposredno posegati v ureditev računalniške goljufije v KZ-1,
naj samo omenimo, da ureditev v KZ-1 še zmeraj sloni na stališču, da ni možno ogoljufati
informacijskega sistema.88,89 Omeniti je potrebno še razliko med posredno in neposredno
informacijsko goljufijo. Pri posredni goljufiji govorimo o tehnični manipulaciji informacijskega sistema
z namenom goljufije, s čimer se povzroči škoda (ogoljufa se informacijski sistem). Kadar pa govorimo o
uporabi informacijskega sistema, s pomočjo katerega storilec neposredno prelisiči ali spravi v zmoto
drugo osebo, pa gre za neposredno računalniško goljufijo.
Kaznivo dejanje računalniške goljufije kot tradicionalno kaznivo dejanje izvršeno s pomočjo
informacijskega sistema opredeljuje tudi 8. člen Konvencije o kibernetski kriminaliteti, ki pravi:
»Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe v notranjem pravu, ki kot kazniva
opredelijo dejanja, s katerimi nekdo naklepno in neupravičeno povzroča premoženjsko škodo drugim
osebam z:
a) vsakim vnosom, spremembo, izbrisom ali oviranjem računalniških podatkov;
b) vsakim poseganjem v delovanje računalniškega sistema,

87

Tako Miha Šepec v svojem članku z naslovom Računalniška goljufija kot nova oblika tradicionalne goljufije v opombi 1.
pojasni: »Tuja stroka uporablja predvsem izraz računalniška goljufija (angl. computer fraud), medtem ko se je v domači
literaturi izraz »informacijski sistem« ustalil za širše pojmovanje elektronskih naprav, ki jih upravlja programski operacijski
sistem. Pojem »informacijski« je tako natančnejši kot pojem »računalniški«, ki se lahko zavajajoče nanaša le na računalnike
(dejansko pa so zajete še druge oblike informacijskih sistemov, kot npr. mobilni telefoni, dlančniki in druge »pametne«
naprave – »smart devices«).« Šepec, M., Računalniška goljufija kot nova oblika tradicionalne goljufije, Pravosodni bilten, Letn.
34., št.1, 2013, op. 1.
88 Storilec tako ne more prelisičiti na primer mobilnega telefona, da je njegov lastnik. Storilec mora po naši kazenski zakonodaji
ogoljufati oziroma spraviti ali puščati v zmoti osebo. To še bolj slikovito pojasni Šepec, ki razloži, da v kolikor bi storilec prelisičil
bančni avtomat, da je lastnik bančne kartice, čeprav v resnici ni, ne moremo govoriti o zmoti bankomata. Zato tudi ne moremo
po tradicionalni kazenskopravni doktrini govoriti o goljufiji informacijskega sistema. Šepec, M., Računalniška goljufija kot nova
oblika tradicionalne goljufije, 2013, str. 8.
89 Tako tudi VSL III Kp 4/2008 z dne 4. 9. 2008.
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z goljufivim ali nepoštenim namenom neupravičene pridobitve premoženjske koristi zase ali za drugo
osebo.«
Glavni objekt varstva je tudi po Konvenciji varovanje premoženja, tako slednja zajema vse oblike
uporabe elektronskih podatkov ali sistema z namenom goljufije (s tem ko inkriminira vsak vnos,
spremembo, izbris ali oviranje računalniških podatkov) kot tudi neupravičene motnje podatkovnih
sistemov, ki vplivajo na nezakonit prenos premoženja in podobno.90 Zaključimo lahko, da gre za
računalniško goljufijo, kadar storilec želi pridobiti nezakonito ekonomsko korist zase ali za kogarkoli
drugega in če neposredno zaradi tega nastane ekonomska ali premoženjska škoda.91
Ločimo več oblik goljufij92 v informacijskih prostorih, za potrebe našega magistrskega dela bomo
omenili zgolj krajo identitete.

4.6.1 Kraja identitete (na račun zlorabe telekomunikacijske tehnologije)
Kraja identitete je obstajala že pred časom digitalne dobe, vendar v preteklosti ni bila tako pogosta,
razlog je tičal v manjši mobilnosti prebivalstva.93 Rodila se je v ZDA in je od leta 1990 terjala več kot 33
milijonov žrtev. Kar 88 % vseh žrtev kraje identitete s storilcem ni imelo stika.94 Kraja identitete posega
v osebnost žrtve z namenom pridobiti določeno korist, ki je premoženjske narave, lahko pa seveda
povzroči tudi škodo nepremoženjske narave. Tako se s pridobitvijo osebnih podatkov storilec lahko na
primer začne izdajati za nekoga drugega (o tem govorimo v točki 5.2.11). Dandanes mnogo
posameznikov (npr. pri trenutno aktualnem trgovanju s kriptovalutami na različnih tako imenovanih
spletnih borzah) nalaga svoje osebne dokumente na splet v preveritev. Naložijo jih tako, da s telefonom
poslikajo sprednji in zadnji del osebne izkaznice, nato slike naložijo za preveritev na temu namenjeno
spletno stran, slik iz pametnega mobilnega telefona pa pogosto ne izbrišejo in tako ostanejo v galeriji
ali se celo naložijo kam v oblak. Identiteto drugega se lahko tako pridobi že na podlagi dostopa do
osebnega dokumenta preko vdora v informacijski sistem.
Krajo identitete bi torej lahko definirali kot uporabo osebnih podatkov nekoga drugega z namenom
pridobiti korist ali inkriminirati drugo osebo. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki je temeljni
predpis s področja varstva osebnih podatkov, določa, da je osebni podatek katerikoli podatek, ki se
nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.95 Osebni podatki posameznika prav tako
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Pojasnitveno poročilo Konvencije o kibernetski kriminaliteti, 2001, paragraf 86.
Ibidem, paragraf 88.
92 Najpogosteje uporabljena razdelitev goljufij v informacijskih prostorih: goljufive prodaje na internetu, goljufije z denarnim
predujmom, goljufije z elektronskim prenosom denarja, goljufive investicije, kraja identitete. Poznamo pa še goljufije znotraj
podjetja, goljufije s telefonskimi karticami, kreditnimi karticami ipd. O tem piše Šepec, M. v svoji doktorski disertaciji, julij
2015, str. 175−176 in op. 449.
93 Završnik, A., Kibernetska kriminaliteta, 2015, str. 46.
94 Povzeto po priročniku Smernice za preprečevanje kraje identitete, ki ga je izdal informacijski pooblaščenec, internetni vir,
dostopen 6. 4. 2018 na https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Smernice_kraja_identitete.pdf.
95 6. člen ZVOP-1.
91
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veljajo za z ustavo varovano značilnost vsakega posameznika, po kateri se loči od drugih oseb (38. člen
Ustave RS).96
Kraja in zloraba identitete pogosto gresta z roko v roki oz. je ena odvisna od druge, razlikujeta se pa v
tem, da zloraba identitete lahko predstavlja tudi uporabo neke lažne oz. namišljene identitete. Šepec
v svoji doktorski dizertaciji pojasnjuje, da mednarodno priznane teorije oz. definicije kraje identitete ni
moč zaslediti, izhajajo pa določene splošno sprejete opredelitve avstralskega centra za policijske
raziskave iz leta 2007, in sicer:
•

kriminaliteta identitete (»identity crime«) −
aktivnost ali dejanje, pri katerem storilec uporabi lažno, ponarejeno ali ukradeno identiteto za
izvršitev kaznivega dejanja;

•

identitetna goljufija (»identity fraud«) −
na podlagi lažne, ponarejene ali ukradene identitete se storilec izogne določenim obveznostim
ali pridobi denar, stvari, storitve ali druge ugodnosti;

•

kraja identitete (»identity theft«) −
kraja ali prevzem obstoječe identitete s soglasjem ali brez ne glede na to, ali je oškodovana
oseba živa ali mrtva.97

Zloraba osebnih podatkov in kraja identitete sta vsekakor povezani z razvojem informacijskokomunikacijskih tehnologij, zato naštevamo nekaj najpogostejših načinov, kako je mogoče ukrasti
identiteto na račun telekomunikacijske tehnologije:
•

Kraje informacij z vdori v informacijske sisteme.

•

Socialni inženiring – tehnika, s katero želi napadalec uporabnika prepričati, da mu zaupa
podatke ali sprejme oziroma potrdi ali sledi neki informaciji. Če uporabnik izda podatke, jih
napadalec lahko izkoristi na nezakonit način. V kolikor uporabnik sprejme, potrdi ali sledi
informaciji napadalca, pa lahko slednji z uporabo zlonamerne kode pride do podatkov
uporabnika.98

•

Ribarjenje (»phishing«) − nezakonit način zavajanja uporabnikov oz. preslepitev uporabnika
tako, da ta sam zaupa osebne podatke, ki jih storilec želi pridobiti.99

•

Zvabljanje (»pharming«) − napad na strežnike DNS, ki povzroči, da se uporabnika preusmeri
na lažno spletno mesto.100

96

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14,
69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
97 Povzeto po Šepec, M., doktorska dizertacija, julij 2015, str. 190.
98

Primer: lažni klici, prvi odstavek, str. 41.
99 Več o tem v točki 4.5.
100 Več o tem v drugem odstavku, str. 41.
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•

Zlonamerna programska oprema − škodljiva koda, virusi, črvi … − ki bodisi zbira osebne
podatke bodisi prestreza komunikacijo.101

Krajo identitete Kazenski zakonik KZ-1 uvršča med kazniva dejanja in v 4. odstavku 143. člena, ki zajema
tudi oblike kraje, ki so izvršene v informacijskih sistemih, določa: kdor prevzame identiteto druge osebe
ali z obdelavo njenih osebnih podatkov izkorišča njene pravice, si na njen račun pridobiva
premoženjsko ali nepremoženjsko korist ali prizadene njeno osebno dostojanstvo, se kaznuje z
zaporom od treh mesecev do treh let.

5. Metode in tipi zlorab elektronskih komunikacij
V nadaljevanju bomo v petem poglavju magistrskega dela predstavili tipe in metode zlorab
telekomunikacijske tehnologije ter predstavili primere dejanskih zlorab. Pri členitvi na tipe in metode
si bomo v veliki meri pomagali z dvoletnimi poročili združenja CFCA (za leti 2015 in 2017)102 ter
priročnikom o zlorabah na področju telekomunikacij s strani foruma GSMA.103
Najprej bomo predstavili tipe zlorab, kjer bomo podrobneje analizirali načine, kako zlonamerno
izkoristiti oz. uporabiti neko storitev ali omrežje z namenom generiranja prihodkov oz. pridobitve
protipravne premoženjske koristi. V okviru tega dela ne bomo obravnavali kraje kabelskega ali
satelitskega signala ter preprodaje naprav, strojne opreme in storitev, saj je avtor mnenja, da sta
premalo aktualni (predvsem v slovenskem prostoru).
V drugem delu petega poglavja bomo predstavili načine zlorab, torej kakšne metode dostopov do
omrežja z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi so najbolj aktualne v zadnjih letih.
Pri opisu posamezne metode ali tipa zlorabe bomo poskusili opozoriti na potencialne in dejanske
probleme, kot tudi dileme v praksi, hkrati pa bomo v zvezi s posameznim tipom ali metodo napravili
teoretično kazenskopravno opredelitev, kjer bomo skušali prikazati, kako se kazensko pravo prilagaja
posamezni obliki zlorabe.

101 Več o tem v točki 5.2.6.
102 CFCA, Global Fraud Loss Survey, 2015 in CFCA, Global Fraud Loss Survey, 2017.
103 GSM Association Official Document FF.21 - Fraud Manual, version 11.2, 16. 12. 2014.
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5.1 Tipi zlorab
5.1.1 Arbitraža
Arbitraža pomeni zlorabo razlik v cenah različnih telekomunikacijskih operaterjev v primeru
mednarodnih klicev. Mednarodnih klicev ni mogoče začeti in končati (terminirati) s povezavo preko
enega samega telekomunikacijskega operaterja. Posledično mora operater omrežja, od koder klic
izvira, le-tega preusmeriti preko posrednega operaterja, ki mu to zaračuna,104 nato pa ta klic
posredovati spet naprej do naslednjega posrednega operaterja in tako naprej, dokler klic ne pride do
operaterja, kjer se klic zaključi (terminira), kar prav tako predstavlja strošek.105 Telekomunikacijski
operaterji pogosto zaračunavajo medsebojne povezave različno (glede na vrsto klica ali ponudnika
storitev).106
V osnovi delimo omrežja na dve skupini:
-

omrežja, ki imajo nižje stroške terminacije (tak klic se zaračuna po ceni za območje, v katero
državo spada);
omrežja, ki imajo višji strošek terminacije (tak klic se zaračuna po ceni za območje, v katero
državo spada + dodatno se zaračuna dodaten strošek za državo, kjer se klic zaključi).

Namen arbitraže je izkoristiti razlike v zaračunavanju klicev, ki so odvisne od terminacije klica, in doseči,
da se klic zaračuna po nižji tarifi oz. doseči, da se tistemu, ki kliče (klicatelju), dodatek ne zaračuna,
temveč ga mora plačati telekomunikacijski operater, od koder klic izvira. Mednarodni klic se torej ne
more vzpostaviti in zaključiti preko enega samega operaterja, zato si operaterji med seboj zaračunavajo
strošek posredovanja, ki neposredno bremeni operaterja, slednji pa ta strošek prevesi na končnega
uporabnika.107
Enostavno povedano, arbitraža usmerja promet preko vmesne države z namenom, da izkoristi nižjo
razliko v ceni (ta primer: Država B ima precej nižjo ceno klica z državo C kot z državo A. Zato je za državo
A ugodneje, če pošlje promet do države B preko države C.)
Odmeven primer zlorab z arbitražo izhaja iz ZDA, kjer je podjetje FuturePhone.com108 nudilo svojim
uporabnikom brezplačne mednarodne klice, saj je zaradi svojih sklenjenih partnerstev in preusmeritve

104

Angleško se temu reče »settlement rates«.
Klic »prispe« do ciljne telefonske številke le v primeru, ko operater lahko zagotovi zaključevanje ali posredovanje klica
svojega naročnika. Za to pa potrebuje medomrežne povezave (interkonekcije).
106 Howells I., TELECOM FRAUD 101: Fraud Types, Fraud Methods & Fraud Technology, eBook, internetni vir, pridobljen 18.
2. 2018 na www.argyledata.com/files/Telecom-Fraud-101-eBook.pdf, str. 9.
107 Veliko je tudi odvisno od tipa naročnine/paketa, ki ga ima naročnik. Posamezen klic je tako lahko tudi brezplačen (na primer
znotraj omrežja operaterja), lahko pa predstavlja strošek tako za naročnika kot za operaterja.
108 Potter N., Free International Calls! Just Dial ... Iowa,
internetni vir, pridobljen 19. 2. 2018 na
https://abcnews.go.com/Technology/story?id=2560255&page=1.
105
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klicev preko telefonije VoIP v mednarodne destinacije prejemalo del zaslužka od terminacije klica.
Storitev več ni na voljo in se je končala z 2 milijonsko tožbo AT&T zoper Futurephone.109

Kazenskopravni okvir
Pri arbitraži gre, preprosto povedano, za izkoriščanje razlik v cenah različnih operaterjev. Arbitraža
sama po sebi, glede na stališče CFCA, ne pomeni zlorabe in tudi ZEKom-1 ne prepoveduje operaterjem
usmerjanje prometa preko vmesne države z namenom izkoriščanja nižje cene. Pomislek, zakaj ne bi
nek ponudnik storitev izkoristil priložnosti za večji zaslužek na račun poti klica, je torej povsem na
mestu. Vendar arbitraža sama po sebi ne deluje tako in čeprav se na prvi pogled zdi, da s tem načinom
izkoriščanja razlik v cenah ni nič narobe, lahko telekomunikacijskim operaterjem povzroči resne težave,
sploh kadar se izvaja z goljufivim namenom ustvarjanja dobička.110
Nekateri ponudniki storitev zato umetno napihujejo promet tam, kjer se arbitraža izkaže za
dobičkonosno (ustvarja se profit na račun terminacije klicev) in služijo na račun plačil, ki jih zahtevajo
od drugega operaterja. Namen teh ponudnikov je torej goljufive narave, in sicer zaslužiti ob izgubi
drugega operaterja, vendar bi navedeno dejanje izredno težko opredelili kot goljufijo po 211. členu KZ1. Kriterijev, kako takšno dejanje opredeliti kot protipravno, v tem primeru ni enostavno določiti. Lahko
bi ugotavljali, da je goljufiv namen bil podan že ob sklenitvi posla, saj je namen ustvariti premoženjsko
korist z oškodovanjem na račun lažnega prikazovanja dejanskih okoliščin. Edini namen storilca
(ponudnika storitev) je namreč umetno napihniti promet in ga speljati tako, da zaračuna terminacijo
klica drugemu operaterju in na ta način ustvari dobiček.
Največje težave operaterjem ne predstavlja odkrivanje, temveč učinkovit pregon storilcev v teh
primerih. Rešitev problema bi verjetno prinesle vsaj minimalno poenotene cene za mednarodne
klice.111 Trenutna praksa v svetu je, da nekateri telekomunikacijski operaterji zadržijo plačila
ponudnikom storitev, za katere se smatra, da goljufivo ravnajo.

5.1.2 DoS in DDoS
Eden najbolj pogostih načinov motenja informacijskega sistema je napad Denial of Service (DOS)112 oz.
Distributed Denial of Service (DDoS).113 Napad tovrstnega tipa povzroči preobremenitev (npr. s podatki
ali povezavami) sistema oz. določnega strežnika ali same internetne povezave informacijskega sistema

109

Masnick M., Phone Call Arbitrage Is All Fun And Games (And Profit) Until AT&T Hits You With A $2 Million Lawsuit,
internetni vir, pridobljen 19. 2. 2018 na https://www.techdirt.com/articles/20070207/123022.shtml.
110 O tem, kako izpeljati arbitražo na konkretnem primeru in zaslužiti, razlaga William H. Lehr, v knjigi Quality and Reliability
of
Telecommunications
Infrastructure,
internetni
vir,
pridobljen
12.
2.
2018
na
https://books.google.si/books?id=yU5cAgAAQBAJ&lpg=PA84&dq=telecom%20arbitrage&hl=sl&pg=PA84#v=onepage&q=tel
ecom%20arbitrage&f=false str. 83−85.
111 Tako Kwame Baah-Acheamfuor, FALLOUTS OF LIBERALISATION: The Need for Telecom Taxation, Ghana National
Communications Authority, internetni viri, dostopen na http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariffseminars/Geneva_Taxation/pdf/Kwame-Ghana_final_2-en.pdf, 12. 2. 2018.
112 Napad izvira iz posameznega sistema ali omrežja.
113 Napad izvira iz različnih informacijskih sistemov, ki delujejo koordinirano.
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tako, da postane slednji nedosegljiv.114 Skupna lastnost takšnih napadov je, da pošiljajo avtomatizirane
podatke in zahteve preko velikega števila okuženih računalnikov.
Glavni namen takega napada pa je poskusiti preprečiti uporabo določene storitve oz. izčrpati
operacijska sredstva informacijskega sistema.115
V osnovi ločimo dva tipa napadov DDoS. Pri prvem storilec z omrežjem zlorabljenih računalnikov (bolje
rečeno informacijskih sistemov), na katerih ima nameščen zlonamerni program (»bot«), ustvari tako
imenovani »botnet«. Vsi na ta način okuženi sistemi se storilcu javijo na nadzorni strežnik, preko
katerega jim je mogoče ukazati napad na določeno tarčo. V primeru tega tipa napada »boti« pošiljajo
velike količine podatkovnih paketov, kar povzroči, da tarča postane nedosegljiva. Drugi način napada
pa deluje v smeri onemogočanja neke storitve oz. zavračanja storitve (t. i. denial of service), kjer
skušamo povzročiti, da storitev, praviloma množici ljudi, ni več na voljo.116
Po poročilu CFCA za leto 2017 napadi DoS in DDoS letno povzročijo »zgolj« 0,2 milijardi dolarjev škode
na področju zlorabe elektronskih komunikacij. Glede na poročila ekipe Kaspersky lahko povzročijo
večje izgube podatkov.117 Iz tega bi lahko zaključili, da posledice napadov DoS/DDoS finančno gledano
niso tako pretresljive, lahko pa povzročijo katastrofalne posledice za zdravje in življenje ljudi na primer
s strani terorističnih organizacij.118 Trenutno razpoložljivi podatki stanja v Sloveniji, povzeti iz poročila
o omrežni varnosti za leto 2015 centra SI-CERT119, kažejo na to, da se število napadov DDoS od leta
2008 do leta 2015 občutno veča.120

Kazenskopravni okvir
Pri tovrstni obliki kriminalitete je govora o naklepnem motenju in poškodovanju sistemov, ki ima lahko
za posledico tudi izpad omrežja pri posameznem telekomunikacijskem operaterju, zato velja za hujšo
obliko kaznivega dejanja napada na informacijski sistem, ki je inkriminirano po 2. odstavku 221. člena
KZ-1 − »kdor […] ovira prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema, se kaznuje za zaporom
do dveh let«. Kljub temu da je tovrstno kaznivo dejanje mogoče izvršiti zgolj naklepoma, je kazniv že
sam poskus izvršitve.121

114 Meiring de Villiers,

Distributed Denial of Service: Law, echnology & Policy, John Landerer Faculty Fellow, University of New
South Wales, School of Law, Sidney, Australia, 2006, str. 1, 2.
115 Na primer: napad na strežnik DNS telekomunikacijskega operaterja bi lahko povzročil sesutje strežnika DNS in posledično
onemogočen ali vsaj moten dostop do spleta za vse uporabnike, ki se povezujejo na splet preko omenjenega strežnika.
116 Povzeto po zapisu na blogu SI-CERT - Kako lahko ponudnik brani svoje stranke, Božič Gorazd, z dne 14. 2. 2012, internetni
vir, dostopen na naslovu https://www.cert.si/kako-lahko-ponudnik-brani-svoje-stranke/, 20. 32018.
117
Kaspersky LAB, Collateral damage: 26% of DDoS attacks lead to data loss, internetni vir
https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2015_collateral-damage-26-of-ddos-attacks-lead-to-data-loss, dostopen
22. 3. 2018.
118 Na primer močan napad DDoS na sistem bolnišnice bi lahko ohromil njeno celotno delovanje.
119 Slovenian Computer Emergency Response Team je nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Opravlja koordinacijo
razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah ter izdaja opozorila za
upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na elektronskih omrežjih. Več o SI-CERT-u piše na spletnem mestu
https://www.cert.si/o-nas/, internetni vir, dostopen 21. 3. 2018.
120 SI-CERT, poročilo o omrežni varnosti za leto 2015, dostopno 28. 3. 2018 na https://www.cert.si/wpcontent/uploads/2016/06/SI-CERT_LP_2015.pdf.
121 Klemenčič, G., Pravni vodnik po internetu, 2007, str. 342.
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Ne samo napadi DoS ali DDoS, temveč tudi vsakršno neupravičeno vnašanje zlonamerne programske
kode, opreme, virusov in podobno je po načelu specialnosti v večini primerov kaznivo dejanje po 2.
odstavku 221. člena KZ-1.122

5.1.3 Prevare z delitvijo prihodkov123
Domača (lokalna) zloraba z delitvijo prihodkov je zelo podobna zlorabi z mednarodno delitvijo
prihodkov, o kateri bomo govorili v točki 5.1.6. Način izvršitve tega tipa zlorabe je v bistvu zelo
preprost. Prevarant pridobi premijsko številko (npr. 090), kjer del prihodka od prometa dobi
telekomunikacijski operater, del pa prejemnik klica in ustvari promet na to številko z namenom, da
zase ustvari prihodek.
Obstaja več različnih načinov, kako pridobiti promet (npr. klice) na premijsko številko. Eden
najpreprostejših je klic na naključne telefonske številke, ki traja zgolj toliko časa, da se na telefonskem
aparatu potencialne žrtve izpiše neodgovorjen klic. Prejemnik klica nič hudega sluteč klic vrne oz.
pokliče nazaj in posledično generira promet na premijsko številko in tudi zaslužek za prevaranta. Ta
metoda je poznana pod imenom »One Ring and Cut«124 ter se v današnjem času pojavlja v napredni
različici izvedbe zlorab imenovani »wangiri«, o kateri bomo podrobneje pisali v točki 5.2.16.
Obstajajo pa tudi bolj sofisticirane metode umetne inflacije prometa, ki jim bomo pojasnili znotraj
mednarodne prevare z delitvijo prihodkov (točka 5.1.6) in v povezavi z vdori v PBX (točka 5.2.9).

5.1.4 Prijazna/prijateljska goljufija
Prijazna goljufija125 je poznana tudi po izrazu »chargeback fraud«, ki v slovenskem prevodu pomeni
povračilo plačila s kreditno kartico (»chargeback«). Glavna značilnost prijazne goljufije je v tem, da jo
stori na videz legitimna stranka oz. kupec, ki blago kupi v svojem imenu in s svojo kreditno kartico,
vendar kasneje transakcijo prekliče pri izdajalcu kreditne kartice. Nekateri viri to vedenje v angleščini
poimenujejo tudi »cyber-shoplifting«. Strokovnejšega termina v literaturi nismo zasledili, pogosto pa
ga uporabljajo priznani mediji (npr. britanski The Telegraph)126. Enak termin med drugim uporablja
zvezni preiskovalni urad FBI127.
Prijazno goljufijo je najlažje opredeliti na sledeči način: kupec uporabi kreditno kartico za nakup (npr.
mobilnega aparata), nato pa pri izdajatelju kreditne kartice (običajno je to banka) prekliče finančno
transakcijo in zahteva povračilo denarja. To pomeni, da je kupljen izdelek dobil »brezplačno«.
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Več o tem bomo pojasnili v točki 5.2.6.
Angl. Domestic Revenue Share Fraud.
124 Howells I., TELECOM FRAUD 101: Fraud Types, Fraud Methods & Fraud Technology, eBook, internetni vir, pridobljen 18.
2. 2018 na www.argyledata.com/files/Telecom-Fraud-101-eBook.pdf, str. 10 in tudi GSMA Fraud Manual, str. 123.
125 Angl. friendly fraud.
126 The Telegraph, How technology adds to the bottom line, internetni vir, pridobljen 6. 5. 2018 na
https://www.telegraph.co.uk/business/business-reporter/credit-card-chargeback/.
127 Že leta 2012 je FBI umestil prijazno goljufijo na 3. mesto najpogostejših napadov na področju spletnega poslovanja (»ECommerce«). Tako IC3.GOV – Internet Crime Complaint Center's Scam Alers, Top Nine Fraud Attacks Impacting Ecommerce,
internetni vir, pridobljen 6. 5. 2018 na https://www.ic3.gov/media/2012/121126.aspx.
123
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Popolnoma na mestu sledi vprašanje − Zakaj bi kupec preklical transakcijo? Kupci seveda najdejo
najrazličnejše razloge, s katerimi skušajo prikriti nepošten namen. Predvideva se, da je vsaj 86 %
preklicev transakcij zlonamernih oz. se zgodijo namenoma.
Izdajatelj kreditnih kartic VISA je sredi leta 2016128 celo spremenil način, kako obravnavajo ugovore
kupcev (v prid trgovcem) pri plačilih s kreditno kartico, s katerimi želijo preklicati transakcijo.129

Kazenskopravni okvir
Kreditne kartice omogočajo številne zlorabe tako v fizičnem pravnem prometu kot tudi preko spleta.
Verjetnost zlorab pri plačevanju preko spleta je precej večja, saj se lahko nenadoma ustvarita visok
promet in tudi škoda. Po Zakonu o varstvu potrošnikov imajo slednji posebno pravico v zvezi s plačili s
kreditno kartico, da lahko v primeru zlorabe kreditne kartice zahtevajo preklic plačila pri podjetju, ki
potrjuje transakcije, če transakcija še ni bila potrjena (opravljena). Potrošnik pa ima prav tako pravico
zahtevati vračilo zneska od podjetja, kateremu je bil nakazan, če je transakcija že bila opravljena oz.
potrjena.
Kreditna kartica je instrument brezgotovinskega plačilnega prometa in primerno sredstvo
kratkoročnega potrošniškega kreditiranja. Temelj za izdajo kreditne kartice je lahko kritje na
transakcijskem računu, odobreni kredit ali boniteta uporabnika kartice. S kreditno kartico imetnik plača
blago ali storitev, kreditodajalcu pa plača uporabljeni znesek šele po preteku določenega časa, tako da
ga kreditodajalec za čas, določen v pogodbi, kreditira. Kreditne kartice niso nujno le bančne, ker jih
lahko izdajajo tudi gospodarski subjekti, zlasti trgovske gospodarske družbe, za plačevanje kupnine in
storitev v skladu s pogodbami z uporabnikom kartice.130
V primeru tako imenovane »prijazne/prijateljske goljufije« ne moremo govoriti o zlorabi
negotovinskega plačilnega sredstva po 246. členu KZ-1, saj ne gre za neupravičeno zavezo banke ali
drugega izdajatelja kreditne kartice, ki jo ustvari posameznik, čeprav ve, da nima kritja na računu.
Posameznik pri »prijateljski goljufiji« (ang. friendly fraud) prekliče opravljeno plačilo še preden je
izdajatelj kreditne kartice potrdil transakcijo in ustvaril bremenitev transakcijskega računa
posameznika, kar pa ne ustreza definiciji kaznivega dejanja zlorabe negotovinskega plačilnega
sredstva. V tem primeru govorimo o kaznivem dejanju goljufije po 211. členu KZ-1, ki ga je mogoče
storiti tudi z uporabo kreditne kartice, kadar imetnik kartice prikrije svoj namen, da izročenega blaga
ne bo plačal.131 V dodatne podrobnosti te metode zlorabe nismo zašli, saj pri raziskanju tovrstnih dejanj
v slovenskem prostoru, sodni praksi in pri komunikaciji s telekomunikacijskimi operaterji nismo
zasledili posebnih težav s tem tipom zlorabe.
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Visa Claims Resolution, Efficient Dispute Processing for Merchants, internetni vir, pridobljen 6. 5.2018 na
https://usa.visa.com/dam/VCOM/download/merchants/visa-claims-resolution-efficient-dispute-processing-for-merchantsVBS-14.APR.16.pdf.
129 O tem tudi Frankonfraud.com, Visa’s Streamlined Disputes Will Reduce Friendly Fraud, internetni vir, pridobljen 6.5.2018
na https://frankonfraud.com/uncategorized/visas-streamlined-chargebacks-might-reduce-friendly-fraud/ in
FinanceMagnates.com, Visa’s Chargeback reason 83 gets updated to reduce friendly fraud, internetni vir, pridobljen 6. 5.
2018 na https://www.financemagnates.com/fintech/payments/visas-chargeback-reason-83-gets-updated-to-reducefriendly-fraud/.
130 Sodba I Ips 412/2008, z dne 23. 4. 2009, 7. točka obrazložitve.
131 Poročilo VSS 1/89 str.2, z dne 27. 6. 1989 (načelno pravno mnenje, evidenčna številka: VS028894), internetni vir, pridobljen
25. 3. 2018 na http://www.sodnapraksa.si/?art-36835.
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Za konec še zgolj omenimo, da Tičar in Makarovič132 pišeta tudi o zanimivem primeru, kjer je nemška
sodna praksa odločala o odgovornosti izdajalca kreditnih kartic v razmerju do prodajalca.
Sodišče je razsodilo, da »v primeru zlorabe s strani potrošnika, izdajatelj kreditnih kartic odgovarja za
škodo, povzročeno z morebitno goljufijo, če krši svojo obveznost ugotoviti identiteto naročnika «133.

5.1.5 Izogibanje medoperaterski povezavi
Mednarodnih klicev ni mogoče vzpostaviti in zaključiti preko enega samega telekomunikacijskega
operaterja (o tem smo govorili tudi že v točki 5.1.1). Preprosto povedano, klic naročnika iz države A v
državo D se lahko vzpostavi le preko držav B in C, kjer vsaka od teh držav prejme plačilo za medmrežno
povezovanje (angl. interconnection fee). Izogibanje medoperaterski povezavi (angl. interconnect
bypass) pa enostavno povedano omogoča, da klic iz države A »potuje« direktno v državo D, torej klicu
ni potrebno potovati čez državo B ali C, zato sta operaterja držav B in C oškodovana. Najbolj pogost
pristop k tej vrsti zlorabe je povezovanje klicev preko interneta s pomočjo naprave, ki vsebuje večje
število kartic SIM (ang. SIM box).
Domači operaterji imajo sklenjene sporazume s tujimi operaterji, da plačajo fiksen strošek za katerikoli
mednarodni klic, ki prihaja preko njihovega omrežja. Poglejmo konkreten primer: klic iz Združenega
kraljestva, ki prispe v Zimbabve, bo potoval skozi Turčijo in Nigerijo preden doseže končnega
uporabnika. Klic iz Združenega Kraljestva v Zimbabve stane klicatelja 1,2 $, kjer dobi britanski operater
0,40 $, turški dobi 0,10 $, nigerijski 0,50 $ in operater v Zimbabve 0,20 $. Z izogibanjem medoperaterski
povezavi in s postavitvijo »SIM boxa« v Zimbabveju pa dosežemo, da klic prispe do Zimbabveja po drugi
poti – klic potuje iz Združenega Kraljestva v Egipt in nato do »SIM boxa«, ki bo klic na videz prikazal
kot klic znotraj omrežja (navidezno lokalni klic oz. klic znotraj omrežja), ki bo nadaljeval svojo pot na
končno destinacijo v Zimbabve (če na primer operater v Egiptu zaračuna 0,20 $ za klic do Zimbabveja
in ker Klic iz Združenega Kraljestva stane 0,40 $, ter zaključitev klica v Zimbabveju 0,20 $, ostane
prevarantom 0,60 $ za ustvarjanje dobička).134
Povzamemo lahko, da je namen tega tipa zlorabe izogniti se visokim stroškom zaključevanja klicev pri
drugem operaterju. Tovrstna zloraba se običajno izvede v velikem obsegu s paketi »PostPaid« ali
»PrePaid« in uporabo naprednih »SIM boxov«135. Nazorno to opiše Žokš: »Dohodni klic, ki je namenjen
k drugemu operaterju, prikrito izvedejo kot klic pri istem operaterju. Na ta način se je mogoče izogniti
visokim stroškom zaključevanja klicev pri drugem operaterju.«136,137
Pogostost te zlorabe je odvisna od države do države. Najpogostejša ja tam, kjer je razlika v
medoperaterskih cenah višja. Eno najbolj problematičnih področij za ta tip zlorabe je Vzhodna Afrika.
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Tičar, K., Makarovič, B., Pravni vodnik po internetu, 2007, str. 296.
Sodba LG Frankfurt 2/26 234/00 z dne 11. december 2000; MultiMedia und Recht 2001, stran 241.
134 Primer povzet po članku Interconnect Bypass Fraud: A Tale of Two Tariffs, internetni vir, dostopen 11. 3. 2018 na
https://www.fraudtechwire.com/interconnect-bypass-fraud-a-tale-of-two-tariffs/.
135 To so naprave, ki sprejmejo večje število kartic SIM (npr. 120) ter se lahko povežejo tudi v sistem več naprav (večjega
števila SIM-boxov) in jih je mogoče upravljati od koderkoli.
136 Žokš, B., Zaznavanje zlorab zasebnih naročniških telefonskih central na strani operaterja, 2016, str. 15.
137 Več o tem: GSMA Fraud Manual, str. 100.
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Afrika kot celota ima namreč najdražje cene terminacije klicev. Najbolj so seveda ogroženi operaterji,
saj izogibanje medoperaterski povezavi povzroča neposredno izgubo prihodkov. Raziskava CFCA za leto
2017 ugotavlja, da zloraba »interconnect bypass« letno povzroči za več ko 4,27 milijard dolarjev
škode.138

Kazenskopravni okvir
V državah, kjer tovrstna zloraba poteka, storilci običajno zamaskirajo svoje delovanje v obliki klicnega
centra, ki lahko utemeljuje velik obseg odhodnih klicev, ter so vzoren plačnik vseh računov. Po drugi
strani, kot smo že v predzadnjem odstavku točke 5.1.5 omenili, pa storilci tudi sami ponovno
vzpostavljajo klice z uporabo predplačniških kartic SIM z namenom, da se izognejo sledenju.
Osnovni namen te zlorabe je zaslužiti na škodo operaterja z izogibanjem medoperaterskih povezav. Na
ta način lahko prizadeti ponudniki storitev utrpijo visoke izgube prihodkov iz naslova zaključevanja
klicev. Glede na KZ-1 bi tovrstno dejanje lahko opredelili kot zlorabo informacijskega sistema po 237.
členu, ki pravi − »Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporablja informacijski sistem, da
bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist ali drugemu povzročil premoženjsko
škodo, se kaznuje z zaporom do treh let.«. Ker pa storilec s prikritim delovanjem zasleduje pridobitni
ali škodni namen ter ker je na podlagi gospodarskega poslovanja (omenili smo, da prevaranti odpirajo
celo podjetja s klicnimi centri) pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika
premoženjska škoda, menimo, da pride v poštev tudi 2. odstavek 237. člena, po katerem se storilec
kaznuje z zaporno kaznijo do petih let.

5.1.6 Prevara z mednarodno delitvijo prihodkov
Najpogostejša vrsta zlorabe je tista, kjer prevarant umetno ustvarja promet z vzpostavljanjem oz.
generiranjem klicev na določene mednarodne telefonske številke, brez namena plačila zanje, medtem
ko sam prejme delež prihodka od zaključenih klicev.
Tako kot pri lokalni prevari z delitvijo prihodkov (točka 5.1.3) gre tudi tukaj za klice na premijske
številke, vendar številke, preko katerih se izvede prevara z mednarodno delitvijo prihodkov (angl.
International Revenue Share Fraud – IRSF), niso običajno oštevilčene kot premijske številke (npr.
090),139 temveč imajo drugačno numeracijo in jih ni enostavno prepoznati. Prevaranti lahko celo
uporabijo številske razpone in numeracije, ki so uradno dodeljeni nekemu nacionalnemu operaterju,140
koristijo pa lahko v določenih primerih tudi neuporabljene ali nedodeljene nacionalne številke, ki se
nato usmerijo na vsebinske platforme mednarodnih ponudnikov premijskih storitev.141
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CFCA Global Fraud Loss Survey - Associate Member Guide Presentation, 2017, str. 11.
Nekatere države nacionalnih premijskih številk nimajo, zato obstaja potreba po mednarodnih premijskih številkah. Tako
piše Žokš, B. v delu z naslovom Zaznavanje zlorab zasebnih naročniških telefonskih central na strani operaterja na str. 14.
140 Nekateri operaterji so del svojih številk prodali ali dali v najem mednarodnim ponudnikom premijskih storitev in se
posledično te koristijo tudi za prevare z mednarodno delitvijo prihodkov.
141 Več o tem GSMA Fraud Manual, str. 93.
139
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Prevarant mora torej postati ponudnik mednarodnih premijskih storitev,142 potem pa mora ustvariti
množico klicev na njegovo storitev, pa čeprav je ta storitev zgolj odzivnik.
Visok promet oz. množica klicev se običajno doseže na podlagi goljufivih sklenitev naročnin, s PBX
vdori,143 kloniranjem kartic SIM144 in na mnogotere druge načine (npr. posredovanje klicev oz. »multiparty calling«), ki omogočajo generiranje klicev. Prevaranti se v zadnjih letih močno poslužujejo
napadov "angiri««,145 »SMS spaminga« ali pa preko aplikacij, nameščenih na pametne telefone,
skušajo v kombinaciji s socialnim inženiringom prevarati večje število oseb.
Zloraba z mednarodno delitvijo prihodkov poteka v 4 korakih:146

Slika 1: Zloraba z mednarodno delitvijo prihodkov v 4 korakih

1. Prevarant na podlagi različnih metod zlorab generira klice na premijske številke skozi operaterja A.
2. Veleprodajni operater sprejme klic ter ga posreduje operaterju B.
3. Ponudnik premijskih storitev prejme plačilo od operaterja B.
4. Prevarant prejme del dohodka od ponudnika premijskih storitev.
Za zlorabe so najbolj zanimive tiste mednarodne premijske številke, kjer je strošek zaključevanja klica
največji, sem na primer sodijo karibske države.
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Najbolj zanimive so mednarodne premijske številke v tistih državah, kjer so stroški zaključevanja klicev največji. To so na
primer karibske države.
143 Točka 5.2.8.
144 Kartic SIM se praviloma več ne da klonirati. Izdelane so na podlagi treh algoritmov - COMP128v1, COMP128v2 in
COMP128v3. Kako rekonstruirati zasebni ključ kartice SIM z napadom na algoritem COMP128 pojasni Anže Nunar v svojem
diplomskem delu z naslovom Algoritem COMP128 na kartici SIM, FRI, Ljubljana, 2015, str. 28−33. Glede na spletni članek
Wasil Ansarija iz Tech2Hack je mogoče klonirati le kartice SIM z algoritmom COMP128v1, vendar Wasil opozarja, da je v času
posodobitve prispevka »How To Clone Sim Card Easily« (12. januar 2018) več kot 70 % kartic v obtoku še vedno COMP128v1.
Internetni vir, dostopen 18. 3. 2018 na https://www.tech2hack.com/how-to-clone-sim-card-easily/.
145 Točka 5.2.16
146 Povzeto po Žokš, B., Zaznavanje zlorab zasebnih naročniških telefonskih central na strani operaterja, 2016, str. 15.
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Kazenskopravni okvir
Pri prevari z mednarodno delitvijo prihodkov gre, razen v primerih vdorov PBX [točka 5.2.8]147 in
kloniranja kartic SIM, za prikrivanje dejanskih okoliščin, s katerimi storilci skušajo ustvariti okoliščine
na podlagi katerih bi pridobili protipravno premoženjsko korist. Pri tej metodi zlorabe bi lahko torej
govorili o tipičnem primeru goljufije, kjer prevarant celo postane legitimen ponudnik premijskih
storitev, ki omogočajo zaslužek na podlagi zavajanja, vdorov ali prevar.
Storilci torej vložijo napor v vzpostavitev nekega legitimnega poslovnega modela, zatem pa vsa njihova
naslednja dejanja (razen vdora in kloniranja, ki sta tipa zlorabe, kjer je potrebnega več tehničnega
znanja in spretnosti) skušajo ustvariti lažnivo prikazovanje in prikrivanje dejanskih okoliščin z namenom
pridobiti protipravno premoženjsko korist. Prevaranti skušajo ustvari dogodke v fizičnem svetu, ki
skušajo vplivati tudi na psihične procese posameznikov in jih tako na podlagi lažnega prikazovanja
pripraviti, da izvedejo neko dejanje (npr. pokličejo nazaj v primeru »wangiri«), s katerim je posameznik
oškodovan.148

5.1.7 Premijske storitve
V slovenskem prostoru so premijske storitve oz. storitve z dodano vrednostjo poznane po tem, da se
začnejo s številko 090. Omogočajo informacije ali vsebino, ki jo klicatelj v primeru klica ali pošiljatelj v
primeru sporočila SMS plača po posebni oz. premijski ceni.149 Med premijske storitve lahko spadajo
svetovanje (pravno, finančno, zdravstveno), podpora uporabnikom, vsebine za odrasle, vedeževanje,
interaktivni kvizi, TV-oddaje in podobno.
Prevara je običajno storjena tako, da ponudnik premijskih storitev spodbuja ali celo umetno napihuje
klice oz. sporočila SMS na premijsko storitev z namenom, da bi zaslužil več. Premijske storitve namreč
delujejo na način deljenih prihodkov, kjer se prihodek, ki ga operater zaračuna klicatelju oz. pošiljatelju
sporočila SMS, deli med operaterja in ponudnika premijske storitve. Visoki stroški se zaračunajo
praktično instantno, zaradi česar so prevare s premijskimi storitvami izredno razširjene in v zadnjih
letih v vzponu, raziskuje pa se jih lahko le od primera do primera.
Glavni namen prevarantov je aktivirati premijsko številko150, nato pa generirati promet na to številko
na nelegalne načine. Promet se lahko generira preko ukradenih ali na drug način pridobljenih mobilnih
aparatov oz. kartic SIM ali na kakšen drug način (npr. z vdori PBX), torej promet običajno generira sam
lastnik premijske storitve. Prevare s klici ali poslanimi sporočili SMS na premijske številke so pogosto
sekundarne oz. veljajo za drugi del zlorabe, medtem ko je primarni del npr. vdor v nek informacijski
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V tem primeru gre za vdor v informacijski sistem.
Tako tudi Deisinger, M., Kazenski zakonik: s komentarjem. Posebni del, GV založba, Ljubljana, 2002, str. 407.
149 Premijske storitve se tako imenujejo tudi zato, ker za razliko od dohodnega klica, ki ne predstavlja nobenega stroška,
storitve z dodano vrednostjo predstavljajo strošek bodisi za klicatelja bodisi za pošiljatelja sporočila SMS na takšno storitev.
150 Prevarant pogosto sam najame premijsko številko (npr. 090 XXXX), na katero postavi odzivnik, in nato na različne nelegalne
načine ustvarja promet/klice na to številko. Najlažji način, ki ga bomo zgolj omenili, da posameznik dvigne prihodke na svoji
številki 090 je, da sklene naročniško razmerje z izmišljenimi ali tujimi podatki ter aktivira nek samodejni klicalnik na sklenjenem
naročniškem razmerju, ki kliče na njegovo premijsko številko. Posledično generira zaslužek na podlagi klicev na prej najeto
premijsko številko, računa zaradi klicev, ki jih ustvari preko lažnega ali izmišljenega naročniškega razmerja, pa ne poravna.
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sistem in vklop posredovanja klicev na premijske številke in podobno. Pogosto je tudi zavajanje
uporabnikov z neodgovorjenimi klici (»One Ring And Cut«)151 ali s pošiljanjem sporočil SMS »spam«.
Poglejmo si dva značilna primera:
-

SMS »spam«
»Dobili ste nagrado. Pokličite <PREMIJSKA ŠTEVILKA>, da nagrado pridobite takoj.«
ali
»Čaka vas sporočilo. Pokličite <PREMIJSKO ŠTEVILKO>, da poslušate prejeto sporočilo.«
ali
»Pokličite <PREMIJSKO ŠTEVILKO>, da dobite nagrado.«152

-

ZLONAMERNA PROGRAMSKA OPREMA na uporabnikovi mobilni napravi, ki sama pošilja
sporočila ali vzpostavlja klice. Zadnji tak primer, ki je prizadel tudi slovenske uporabnike, je
»Selfie Camera« razvijalca »David C Craddock«.153

Klici na premijske številke se za razliko od sporočil SMS lahko zaračunavajo na minuto ali na klic,154 zato
tudi odzivniki, ki jih prevaranti postavijo na premijske številke, delujejo na vsaj dva načina:
a. Odzivnik skuša zadržati klicatelja na liniji čim dlje časa tako, da se predvaja tipičen ton
zvonjenja, s katerim se skuša pretentati klicatelja, da misli, da klic še ni povezan, čeprav je
zveza že vzpostavljena in čaka na liniji dlje časa.
b. Odzivnik skuša od klicatelja doseči ponoven klic tako, da se predvaja sporočilo, ki se nenadoma
konča ali prekine, s čimer se želi spodbuditi klicatelja k ponovnemu klicu.

Kazenskopravni okvir
Premijske storitve so predmet regulacije v večini držav. Regulacija pa vključuje možnost zadržanja
plačila ponudnikom premijski storitev, kadar obstaja sum, da umetno generirajo promet na premijske
številke. Taka regulativa obstaja na primer v Združenem Kraljestvu.155 V Sloveniji ima po 62. členu
ZEKom-1 agencija AKOS156 javno pooblastilo za upravljanje množice elementov oštevilčenja v Republiki
Sloveniji, kamor sodijo tudi premijske številke 090. Glede zadržanja plačila pa v Sloveniji velja, da ima
AKOS na podlagi predloga za rešitev spora možnost le preveriti upravičenost zaračunavanja storitev,
pri čemer preveri, ali je bil promet dejansko opravljen, na primer na številko 090, in zaračunan v skladu
s cenikom.
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Izredno pogosto pa se klici na premijske številke skušajo doseči s pomočjo prevare »wangiri«, ki ji tudi v Sloveniji nasedejo
mnogi. Več o tem v točki 5.2.16.
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Več v točki 5.2.16.
Več v točki 5.2.6.
154 Obračun klica se lahko opravi na dva načina, in sicer se klic lahko obračuna glede na njegovo trajanje v skladu z obračunskim
intervalom, ki je lahko sekundni, 30-sekundni, minutni in podobno, ali pa se klic obračuna kot dogodek, kar pomeni, da je en
klic en znesek.
155 GSM Association Official Document FF.21 - Fraud Manual, 2014, str. 88.
153
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Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je neodvisni organ, ki med drugim ureja in nadzira trg
elektronskih komunikacij.
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5.1.8 Kraja/Tatvina
Pod to točko bomo združili:
•

•
•

krajo elektronskih podatkov (podatki v elektronski obliki, ki so oblikovani, poslani, prejeti ali
izmenljivi na elektronski način)157;
Pri kraji podatkov, kot so na primer gesla, so šle stvari tako daleč, da lahko aplikacija na
telefonu snema na primer tablični računalnik žrtve, zazna navidezno tipkovnico in zabeleži
vpisano geslo − vse popolnoma avtomatsko.158
krajo opreme (npr. mobilni telefon, kartica SIM … − primeri, kjer gre za odtujitev mobilnega
telefona, kartice SIM in podobno);
krajo vsebin.
V tem primeru govorimo predvsem o nepooblaščeni uporabi mobilnih vsebin (»mobile
content«), kamor sodijo avdio in video vsebine, slike, aplikacije ipd., ki jih ponuja nek mobilni
operater ali ponudnik vsebin. Takšna kraja vsebin ne pomeni zgolj izgube prihodka za
operaterja, temveč lahko predstavlja tudi kršitve avtorskih pravic. Kraje tovrstnih vsebin
podrobneje ne bomo obravnavali in jo zgolj omenjamo.

Kazenskopravni okvir
V primeru kraje mobilnih naprav oz. računalniške in strojne opreme nasploh govorimo o povsem
tradicionalni obliki kaznivega dejanja – tatvini, za obstoj katerega zadostuje že protipravna prilastitev
tuje premične stvari159. V primeru zlorab telekomunikacijske tehnologije je v ozadju skoraj vedno tudi
storilčev obogatitveni namen,160 kjer kraja mobilne naprave ali kartice SIM predstavlja zgolj neke vrste
pripravljalno dejanje.
Glede podatkov v elektronski obliki je najprej treba povedati, da imajo enako veljavo kot ostali podatki.
Tako tudi 4. člen ZEPEEP-B določa, da se podatkom v elektronski obliki ne sme odreči veljavnosti ali
dokazne vrednosti. V točki 4.2 magistrskega dela smo že opozorili na 2. odstavek 221. člena KZ-1, ki
določa zaporno kazen do dveh let za tistega, »ki podatke v informacijskem sistemu neupravičeno
uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči ...«. Torej tisti, ki bo podatke na kakršenkoli način zlorabil,
se bo sankcioniral po 2. odstavku 221. člena KZ-1. Omeniti še moramo neupravičeno seznanitev z
elektronskimi podatki, ki je prav tako pomembna. Spremembe Kazenskega zakonika so pripeljale v tej
sferi tudi do določenih dilem,161 po trenutno veljavni domači kazenskopravni ureditvi pa velja, da se
neupravičena seznanitev sankcionira po 1. odstavku 221. člena, ki se posredno nanaša na neupravičeno
seznanitev, primarno pa sankcionira neupravičen vstop v informacijski sistem.
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Opredelitev podatkov v elektronskih obliki kot izhaja iz 1. točke 2. člena ZEPEP-B.
O tem piše tudi slo-tech.com v novici iz kategorije varnost na spletnem naslovu https://slo-tech.com/novice/t475634,
internetni vir, nazadnje dostopen 5. 4. 2018.
159 Deisinger, Kazenski zakonik: s komentarjem, 2002, str. 364.
160 Motivi, ki ženejo storilce kibernetske kriminalitete, so lahko tudi pridobivanje ugleda, samopotrjevanje ali maščevanje. O
tem pišeta Bernik, I., Prislan, K., Kibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem, 2012, str. 25.
161 KZ-A nekdanjega kazenskega zakonika KZ-94 je opredelil neupravičeno seznanitev s podatki kot kaznivo v takratnem 225.
členu, vendar je to izvršitveno obliko kaznivega dejanja novela KZ-B odpravila. Podrobneje o tem piše Šepec, M., doktorska
dizertacija, julij 2015, str. 109−110.
158
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5.2 Metode (načini izvedbe)
5.2.1 Vdor v telefonski predal (»CLI Spoofing«)
Telefonski predal162 je sistem glasovne pošte, ki uporabniku omogoča, da prejme glasovno sporočilo v
primeru, ko klica ne more prevzeti. Uporabnik se lahko v glasovni predal prijavi tako, da pokliče na
telefonsko številko svojega sistema glasovne pošte in vnese geslo za dostop. Prijava omogoča
poslušanje sporočil, spremembo gesla, spremembo pozdravnega sporočila, brisanje sporočil in
povratni klic na številko, ki je sporočilo pustila.
Pri pridobitvi neavtoriziranega dostopa do telefonskega predala je potrebna določena stopnja
tehničnega znanja. Vdor v telefonski predal napadalcu omogoča, da koristi vse zgoraj opisane funkcije
telefonskega predala, kot že rečeno lahko posluša ali izbriše prejeta glasovna sporočila, posname novo
pozdravno sporočilo, spremeni kodo PIN za dostop do telefonskega predala in opravi povraten klic na
številko, ki je pustila sporočilo.
»CLI Spoofing«163 se nanaša na spremenjeno klicno identifikacijo, ki omogoča, da prikrijemo
identifikacijo kličočega tako, da jo prikrijemo z drugo številko. V konkretnem primeru bi to pomenilo,
da svojo številko (identiteto) prikrijemo tako, da se namesto naše številke pri klicanju, pošiljanju
sporočil SMS ali pošiljanju faksa prikaže druga številka, torej se spremeni klicna številka. V primeru
zlorabe to pomeni, da napadalec zamenja svojo številko s številko žrtve164.
Znan je primer vdorov časopisa News of the World165 v telefonske predale znanih oseb. Vdori so
potekali s simulacijo telefonske številke in z ugibanjem gesel za dostop do telefonskega predala, ki so
običajno 0000 ali 1234, če jih uporabnik sam ne spremeni. V Sloveniji je bila to pereča tema leta 2011,
ko naj bi poslanka Državnega zbora Melita Župevc iz svojega mobilnega telefona prejela klic na svoj
drugi mobilni telefon.166,167
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Angleško Voicemail.
Caller ID Spoofing je postal posebej aktualen z uvedbo telefonije VoIP, možen pa je tudi na mobilni telefoniji.
164 Poznan je tudi izraz »phone phreaking«, ki se nanaša zlasti na zlorabe telefonskih sistemov. »Phone phreak« velja za osebo,
ki svoje znanje učinkovito uporablja tudi za zakrivanje svoje identitete (t. j. klicne številke). Več o tem Žagar, G., Metode in
tehnike napadov na informacijsko-komunikacijske sisteme, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in
informatiko, Ljubljana, 2006, str. 16−17.
165 Glej članek News International phone hacking scandal na spletni enciklopediji Wikipedia. Internetni vir pridobljen 4. 1.
2018 na: https://en.wikipedia.org/wiki/News_International_phone_hacking_scandal.
166 V Telekomu Slovenije so takrat pojasnili, da tovrsten vdor oz. klic s prikazom kličoče številke, ki ne pripada v mobilni telefon
vstavljeni kartici SIM, ni mogoč. Več o tem na RTVSLO, Mobilni operaterji o vdoru v telefon Melite Župevc: Prijave nismo
prejeli. Internetni vir, pridobljen 4. 1. 2018 na http://www.rtvslo.si/slovenija/novice/mobilni-operaterji-o-vdoru-v-telefonmelite-zupevc-prijave-nismo-prejeli/266802.
167 O spreminjanju klicne identifikacije, značilnostih in načinih se je razpisal Kovačič Matej – Kovačič, M., Slepo zaupanje
digitalnim dokazom - primer mobilne telefonije, Digitalni dokazi: kazenskopravni, kriminalistični in informacijsko-varnostni
vidiki, konferenčni zbornik, Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede; Maribor: Pravna fakulteta, 2012, str. 121−142.
163
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V ZDA je v skladu z aktom Truth in Caller ID Act of 2010 prepovedano vsakomur, ne glede na
tehnologijo, da posreduje zavajajoče ali napačne podatke o identiteti klicočega z namenom goljufije,
povzročitve škode ali z namenom pridobitve kakršnekoli koristi.
Kazen za nelegalno spremembo klicne identitete znaša do 10.000 dolarjev za posamezno kršitev. V
nekaterih primerih lahko sodišče dovoli uporabo spremenjene klicne identifikacije za potrebe organov
kazenskega pregona.168

Kazenskopravni okvir
V slovenski jurisdikciji »CLI Spoofing« ni opredeljen kot kaznivo dejanje. Lahko bi ga sicer povezali z
221. členom KZ-1, ki v 1. odstavku določa − »kdor neupravičeno vstopi v informacijski sistem [...] se
kaznuje z zaporom do enega leta«. V navedenem primeru lahko tako govorimo o kaznivem dejanju po
prvem odstavku omenjenega člena, saj pride do neupravičenega vstopa iz nagiba oz. namena. Vstop v
sistem s poznavanjem privzete kode PIN namreč predstavlja vstop brez premagovanja posebnih
identifikacijskih ovir oz. brez prijemov, ki bi sicer prekvalificirali neupravičen vstop v vdor.
Potrebno pa je poudariti, da kljub temu da do vstopa v govorni predal brez uporabe namenskih
tehničnih pripomočkov in znanja ne bi moglo priti in da v tem primeru napadena dobrina, ki jo pravo
varuje, ni le vstop v informacijski sistem, temveč tudi zasebnost posameznika, saj je bil poglavitni
namen storilca poseči v komunikacijsko zasebnost uporabnika. V tem primeru pa je varstvo
posameznikovega interesa v prvi vrsti pravica do komunikacijske zasebnosti, da se nepovabljeni ne
seznanijo z vsebino sporočila,169 zato bi kaznivo dejanje opredelili po drugem odstavku 139. člena −
»kdor se z uporabo tehničnih sredstev neupravičeno seznani s sporočilom, ki se prenaša po telefonu
ali s kakšnim drugim elektronskim komunikacijskim sredstvom«. Storilec mora imeti naklep seznaniti
se s sporočilom, saj prestrezanje komunikacije ne more biti storjeno v zmoti ali iz malomarnosti, prav
tako sam poskus ni kazniv.170

5.2.2 Reprogramiranje številke IMEI
Številka IMEI171 je identifikator telefonskega aparata, gre za neke vrste serijsko številko mobilne
naprave.172 Številko IMEI uporablja omrežje GSM tudi za identifikacijo veljavnih naprav, ki se lahko
prijavijo v omrežje.173

168

Truth
in
Caller
ID
Act
of
2010,
internetni
vir,
dostopen
4.
1.
2018
na
https://www.govtrack.us/congress/bills/111/hr1258/text.
169 Tako tudi VSRS Sodba I Ips 3155/2014 z dne 15. 12. 2016.
170 Klemenčič, G., Pravni vodnik po internetu, 2007, str. 343.
171 International Mobile Equipment Identity.
172 Podrobneje Kovačič, M., Slepo zaupanje digitalnim dokazom – primer mobilne telefonije, 2012, str. 123.
173 Številko IMEI lahko telekomunikacijski operater doda na seznam blokiranih (npr. v primeru kraje aparata) in posledično
prepreči, da se prijavi omrežje. V primerih prisluškovanja s strani organov pregona lahko ti poleg telefonske številke pridobijo
tudi številko IMEI telefonskega aparata na podlagi odredbe. Več o tem: VSRS Sodba I Ips 155/2003 in I Ips 212/2003 z dne 15.
12. 2006.
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Najpogostejši razlog za reprogramiranje številke IMEI je preprodaja ukradenih mobilnih naprav,
omogočanje napravi ponovno prijavo v omrežje, reprogramiranje z namenom zakritja identitete zaradi
izvajanja drugih tipov zlorab ali goljufij s pomočjo mobilne naprave.174
Številka IMEI je imela pomembno vlogo v odmevnem sojenju Milici Makoter za naročilo umora svojega
moža, kjer je bila na obravnavi dne 19. 3. 2001 dejansko prikazana možnost spremembe številke IMEI
v telefonskem aparatu s strani obrambe.175
Razlog za ponovno reprogramiranje številke IMEI bi lahko bila kraja mobilne naprave in ali kasnejša
preprodaja ukradene naprave.

Kazenskopravni okvir
Pri spreminjanju številke IMEI lahko govorimo o ponarejanju v povezavi z informacijskim sistemom
(npr. mobilni telefon). Naše kazensko pravo obravnava tovrstno ponareditev v okviru klasičnih kaznivih
dejanj. V večini primerov, kjer bi storilec skušal preprečiti dokazovanje krivde za storitev kaznivega
dejanja (npr. goljufije) z reprogramiranjem številke IMEI, bi lahko govorili o kaznivem dejanju zoper
pravosodje, kjer 1. odstavek 285. člena KZ-1 določa − »Kdor, zato da bi preprečil ali otežil dokazovanje,
skrije, uniči ali poškoduje tujo listino ali drugo stvar, predlagano za dokazovanje, ali jo napravi delno ali
popolnoma neuporabno, se kaznuje z zaporom do treh let.«.

5.2.3 Zloraba s preusmeritvijo klicev
Preusmeritev klica je storitev, ki omogoča samodejno preusmeritev vseh klicev na drugo izbrano
telefonsko številko, glasovno pošto ali mobilni telefon. Poznamo preusmeritev klica po določenem
številu pozivov,176 preusmeritev klica ob zasedenosti,177 preusmeritev, ko uporabnik ni dosegljiv178, in
brezpogojno preusmeritev.179 Kako poteka zloraba? Storitev se omogoči na ukradeni napravi ali še
pogosteje se izvede zloraba na sami kartici SIM, ki je bila pridobljena s krajo ali na kakršenkoli drug
nelegalen način.
Julija 2015 je Europol ob podpori španske policije, v okviru operacije imenovane Walker, aretiral 9 ljudi,
ki so bili vključeni v kraje in zlorabe mobilnih naprav med gostovanjem ter imeli postavljen nezakonit
klicni center, s katerim so generirali klice iz ukradenih naprav oz. iz kartic SIM na premijske številke.
Opravili so šest hišnih preiskav, zasegli več kot 100 mobilnih telefonov in ukradenih dragih kartic SIM,

174

Naprave IMEI se lahko umesti na črno listo (t. i. »blacklist«), če je napravo lastnik prijavil kot izgubljeno ali ukradeno. V
primeru, da je naprava IMEI uvrščena na črno listo, to pomeni, da se naprave ne more prijaviti v omrežje.
175 VSRS sodba Kp 1/2007 z dne 13. 9. 2007.
176 CFNRY - Divert When Not Answered.
177 CFB - Divert When Busy.
178 CFNRC - Divert If Not Reachable.
179 CFU - Divert All Calls.
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kreditne kartice in drugo računalniško opremo. Kriminalna združba naj bi povzročila škode za vsaj 2
milijona EUR.180
Tatovi lahko naročniku odtujijo mobilno napravo v trenutku nepazljivosti. Če odtujena mobilna
naprava ni zaščitena, obstaja velika verjetnost, da se uporabi za posredovanje klicev na vnaprej
dogovorjene drage mednarodne destinacije.
Pri tem kriminalci na nezaščiteni mobilni napravi relativno enostavno aktivirajo funkcijo, ki v tujem
omrežju s pomanjkljivimi varnostnimi mehanizmi omogoči realizacijo večjega števila vzporednih zvez
(tudi nad 250)181 in tako v relativno kratkem času povzročijo naročniku visoke stroške, tudi več deset
tisoč EUR.182 Klici so običajno posredovani na številke premijskih storitev ali na destinacije z
mednarodno delitvijo prihodkov, kot je na primer Somalija.
Vse stroške preusmeritve nosi naročnik kartice SIM in ti so običajno enormni, saj se preko ukradene
kartice sprožijo vzporedni preusmerjeni klici na drage mednarodne destinacije. V enem izmed
primerov v Sloveniji,183 ki ga bomo pozneje podrobneje razdelali v 6. točki magistrskega dela, je bila na
ta način zlorabljena kartica SIM s preusmeritvijo klicev med gostovanjem, povzročen strošek zlorabe
pa je presegel 64.000,00 evrov.

5.2.3.1 Konferenčna zveza
Konferenčna zveza je storitev, ki omogoča sočasno komunikacijo več udeležencev. Privzeto je
vključena v večino paketov, ki jih ponujajo naši večji mobilni operaterji184. Klic se zaračunava enako
kot običajen klic in se zaračuna uporabniku, ki konferenčno zvezo vzpostavi. Če torej nekdo pokliče 5
ljudi in jih združi v konferenčno zvezo, se mu obračunajo stroški vseh petih klicev.
Konferenčna zveza se vzpostavi na ukradeni ali kako drugače nezakonito pridobljeni napravi/kartici
SIM. Tudi tukaj je namen vzpostaviti visoko količino klicev, kot pri zlorabi preusmeritve klicev, vendar
je razlika ta, da je mogoče pri konferenčni zvezi prožiti klice v paraleli, kar pomeni veliko večjo
količino klicev.
Kazenskopravni okvir
V teh primerih gre vedno za več kaznivih dejanj, ki so med seboj povezana in so storjena zaporedoma
z namenom pridobiti protipravno premoženjsko korist. Tako gre v prvi vrsti za storitev kaznivega
dejanja tatvine po določbi prvega odstavka 204. člena KZ-1, ki ga stori tisti, kdor vzame tujo premično
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Europol, Europol supports spanish police to dismantle serious cybercriminal group, internetni vir, dostopen 10. 1. 2018
na https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-supports-spanish-police-to-dismantle-serious-cybercriminalgroup.
181 Pri tovrstnih zlorabah se pogosto uporablja tudi t. i. »SIM box«, ki avtomatizirano proži veliko količino klicev.
182 Telekom Slovenije, Nasveti uporabnikom mobilnih komunikacijskih naprav za zaščito pred dragimi klici, internetni vir,
dostopen 15. 10. 2017 na http://www.telekom.si/info-in-obvestila/nasveti-uporabnikom-mobilnih-komunikacijskih-napravza-zascito-pred-dragimi-klici.
183 AKOS, Opozorilo o zaznavi zlorab mobilnih storitev med gostovanjem v tujih omrežjih, internetni vir, pridobljen 16. 10.
2017 na http://www.akos-rs.si/opozorilo-o-zaznavi-zlorab-mobilnih-storitev-med-gostovanjem-v-tujih-omrezjih.
184 Na primer: A1 omogoča 2-6 konferenčnih zvez, Telekom Slovenije in Telemach pa do 5.
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stvar, da bi si jo protipravno prilastil. Nadalje pa lahko govorimo o zlorabi informacijskega sistema po
237. členu KZ-1, ki določa, da se slednji v primeru neupravičene uporabe z namenom pridobitve
protipravne premoženjske koristi ali povzročitve premoženjske škode kaznuje z zaporom do treh let.
Oškodovanec mora obvezno podati predlog za pregon na policijo, vendar je kriminalne združbe, ki
izvajajo zlorabe s preusmeritvijo klicev, praktično nemogoče odkriti in preganjati. Oškodovanec se
lahko izogne strošku zlorabe, če slednja ni nastala po njegovi krivdi in v kolikor so bili uporabljeni vsi
razumni ukrepi za zaščito mobilne naprave ter je oškodovanec ravnal v skladu z navodili izvajalca javnih
komunikacijskih storitev.
To določa 146. člen ZEKom-1, ki med drugim določa − »pri zlorabah, ki jih storijo tretje osebe in ki niso
nastale po krivdi naročnikov ali uporabnikov, izvajalci javnih komunikacijskih storitev prevzamejo
stroške zagotavljanja javnih komunikacijskih storitev, ki jim nastanejo kot posledica teh zlorab«.

5.2.4 Nezaželena sporočila »SPAM«
»Spam« je izraz, ki se nanaša na problem prejemanja nezaželenih sporočil, ki se prenašajo preko
različnih elektronskih komunikacijskih medijev. V osnovi govorimo o posegu v zasebnost, ki primarno
izvira iz e-pošte, kjer posameznikov e-poštni predal postane tarča nenaročenih, komercialnih in drugih
brezosebnih sporočil.185 Tudi v primeru kratkih sporočil SMS gre (podobno kot pri e-pošti) za
individualizirano besedilno komunikacijo. »Spam« se je v zadnjih letih precej razmahnil tudi v obliki
»spam« sporočil SMS.186
Na področju zlorab telekomunikacijske tehnologije se »spam« praviloma nanaša na neželena sporočila
SMS. Sporočilo »spam« običajno vsebuje oglas o neki storitvi ali izdelku, lahko pa vsebuje tudi vsebino,
ki skuša prejemnika sporočila prepričati, naj pokliče na določeno premijsko številko ali naj se včlani v
nek plačljiv SMS-klub. »Spam« nasploh pa prav tako velja za enega izmed temeljnih načinov za izvedbo
informacijskega bojevanja. Tako storilci najpogosteje skušajo neko zlonamerno programsko opremo
dostaviti na napravo žrtve s pomočjo metode »spam«.187
Podrobneje smo zlorabe preko sporočil SMS že predelali v zlorabah elektronskih komunikacij
naslednjih tipov:
-

prevara z mednarodno delitvijo prihodkov (točka 5.1.6);
premijske storitve (točka 5.1.7).

Prav tako v nadaljevanju ugotavljamo, da so pomemben del metod:
-

»phishing« (točka 5.2.5);

185

Povzeto po Klemenčič G., Makarovič B., Pravni vodnik po internetu, 2007, str. 150.
Da je naročnikom treba zagotoviti zaščito pred vdiranjem v njihovo zasebnost z nepovabljenimi sporočili preko sporočil
SMS določa tudi Direktiva 2009/136/ES v 67. točki uvodne izjave. Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi
z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu
zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi,
odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov.
187 Bernik I., Prislan K., Kibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem, 2012, str. 55-56.
186
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-

»wangiri« (točka 5.2.16).

Kazenskopravni okvir
Neželena sporočila so lahko za uporabnika izredno moteča, vendar sama po sebi še ne predstavljajo
kaznivega dejanja. Razlog za tovrstna sporočila pa je pogosto neupravičeno pridobivanje telefonskih
številk (v primeru »SMS spama«) in zloraba osebnih podatkov. V večini primerov predstavlja tovrstna
neželena komunikacija prekršek, ki je sankcioniran na podlagi 1. odstavka 158. člena ZEKom-1.188
V kolikor bi pošiljanje neželenih sporočil presegalo okvir, na primer vsiljivega trženja, ter bi masovno
pošiljanje sporočil SMS ali MMS pomenilo motnje, ki bi onemogočile uporabo mobilnega aparata ali še
hujše povzročile kolaps SMS centra telekomunikacijskega operaterja, pa bi lahko govorili o naklepnem
motenju sistemov. Namen slednjega bi tako bil onemogočiti ali resneje upočasniti nemoteno delovanje
informacijskega sistema. S tem pa bi bili izpolnjeni znaki kaznivega dejanja iz 2. odstavka 221. člena KZ1 − »kdor […] ovira prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema, se kaznuje za zaporom do
dveh let«.
Posameznik sicer lahko, v skladu z določbo prvega odstavka 133. člena Obligacijskega zakonika (OZ),189
zahteva varstvo v civilnem pravdnem postopku zaradi prejemanja nezaželenih sporočil v nasprotju z
zakonodajo. Varstvo prav tako zagotavlja ZVOP-1, ki v 34. členu določa, da lahko posameznik, ki
ugotovi, da so njegove z zakonom določene pravice kršene (npr. nezakonito zbiranje uporabe številke
za pošiljanje sporočil), zahteva sodno varstvo ves čas dokler kršitev traja.
Po mnenju oblikovalcev Konvencije o kibernetski kriminaliteti »spam« naj ne bi bil kriminaliziran, razen
v primeru ko gre za resno in naklepno motenje sistemov.190 Pošiljanje neželenih sporočil SMS tako v
večji meri predstavlja nevšečnost kot kaznivo dejanje.191

5.2.5 »Phishing« in »pharming«
»Phishing« (ribarjenje) in »pharming« (zvabljanje) veljata za temeljni obliki kraje identitete, kjer
storilec skuša preslepiti žrtev tako, da mu ta sama zaupa podatke.192 Izraz »phishing« bi najlažje opisali
kot lažno predstavljanje, s katerim se skuša vzpostaviti stik s pomočjo socialnega inženiringa, ki skuša
posnemati legitimne družbe ali organizacije s pošiljanjem lažne e-pošte, postavljanjem lažnih spletnih
strani ali profilov na družbenih omrežjih z namenom vzpostaviti zaupanje in pritegniti ljudi k deljenju
svojih osebnih podatkov ali finančnih podrobnosti, kot so gesla za spletno bančništvo in številke
kreditnih kartic. Ribarjenje lahko torej poteka na mnoge druge načine, tako tudi na primer preko

188

Uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez
človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega
trženja je dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja.
189 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).
190 Tako Šepec, M., v svoji doktorski dizertaciji, julij 2015, str. 133 in op. 346.
191 Po mnenju oblikovalcev Konvencije dejanja, pošiljanja nezaželene elektronske pošte za reklamne namene niso
kriminalizirana, razen kadar bi šlo za resno in naklepno motenje sistemov. Pogodbenice so avtonomne pri odločitvi, kaj se
smatra za dovolj resno motenje sistema. Več: Pojasnitveno poročilo Kovencije o kibernetski kriminaliteti, 2001, paragraf 69.
192 Završnik, A. Kibernetska kriminaliteta, 2015, str. 48.
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sporočil SMS ali s pomočjo klica. Izraza kot sta »SMShing«193 in »vishing«194 se nanašata na tehnike
ribarjenja preko sporočil SMS ali preko govornega klica (običajno preko telefonije VoIP, ki vključuje
»CLI Spoofing«).195
Primer »SMShinga«: Avgusta 2016 so mnogi slovenski uporabniki prejeli sporočilo SMS, ki je vsebovalo
povezavo do spletnega mesta, kjer naj bi to sporočilo čakalo.
Na videz je izgledalo, kot da je bilo sporočilo poslano iz telefonske številke slovenskega mobilnega
operaterja. Povezava v sporočilu SMS nas nato preusmeri na trgovino Google Play, na predstavitev
aplikacije Gifties. Aplikacija nam v zameno za osebne podatke obljublja nagrado. Dogaja se tudi, da nas
povezava v sporočilu SMS odpelje na spletno stran z lažno nagradno igro, kjer moramo za sodelovanje
vpisati svojo telefonsko številko, s tem pa se vključimo v plačljiv klub SMS, ki nam na primer na teden
pošlje 2 sporočili SMS in za vsako nam zaračuna 2,99 EUR.
Primer »vishinga«: Sredi leta 2016 je na lažne klice tehnične pomoči v Sloveniji opozarjal tako AKOS,196
SI-CERT197 kot tudi portal varninainternetu.si.198 Klici so prihajali na stacionarne številke ne samo iz
tujine, temveč so imeli za klicno identifikacijo tudi slovenske številke, kar je jasen znak, da je bil osnovni
namen prevara s pomočjo potvarjanja telefonske številke.199 Klicatelj je slovenskemu uporabniku v
polomljeni angleščini razložil, da naj bi imel okužen računalnik ter da potrebuje oddaljen dostop do
računalnika, da lahko težavo reši. Ko klicatelj pridobi dostop, uporabniku prikaže navidezne napake,
nato pa zahteva osebne podatke ter podatke o kreditni kartici za nakup programa ali licence, ki bo
težavo rešila.200
»Pharming« pa pomeni preusmeritev prometa (oz. obiskovalca) iz legitimne spletne strani na
ponarejeno (lažno) spletno stran. Preusmeritev se lahko izvede bodisi tako, da se spremeni datoteka
na gostiteljevem računalniku, bodisi z izkoriščanjem ranljivosti v strežnikih DNS201 (uporabnika se v
sistemu domenskih imen, kljub temu da vpiše naslov URL avtentične spletne strani, avtomatično
193

»SMShing« je oblika prevare, ki s pomočjo poslanih sporočil SMS, ki izgledajo legitimno, skuša zvabiti žrtev, naj pokliče na
določeno telefonsko številko (običajno premijska številka), obišče zlonamerno spletno mesto ali prenese škodljivo
vsebino/aplikacijo na telefon (o prevarah SMS govorimo tudi v točki 5.2.16).
194 Potencialna žrtev prejme lažen klic ali glasovno sporočilo (npr. od banke), ki od nje zahteva, naj nemudoma pokliče v klicni
center zaradi suma zlorabe kreditne kartice, kjer zahtevajo od stranke vse podatke, med drugim tudi CVC kodo kreditne
kartice, kar je jasen znak za alarm. Več o tem Wall, D., Cybercrime: the transformation of crime in the information age,
Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, 2007., str. 76.
195 Več o tem tudi na spletni strani ActionFraud, Phishing, vishing and smishing, internetni vir, dostopen 28. 12. 2017
https://www.actionfraud.police.uk/fraud-az-vishing.
196 AKOS, Opozorilo pred lažnimi klici tehnične pomoči na stacionarne številke v Sloveniji, internetni vir, dostopen 20. 10. 2017
na http://www.akos-rs.si/opozorilo-pred-laznimi-klici-tehnicne-pomoci-na-stacionarne-stevilke-v-sloveniji.
197 SI-CERT, Lažni klici tehnične pomoči, internetni vir, dostopen 20. 10. 2017 na https://www.cert.si/lazni-klici-tehnicnepomoci/.
198 VARNI NA INTERNETU, Klici lažne Microsoftove tehnične podpore, internetni vir, dostopen 20. 10. 2017 na
https://www.varninainternetu.si/2016/klici-lazne-microsoftove-tehnicne-pomoci/.
199 Npr. »CLI Spoofing«, več o njem v točki 5.2.1.
200 Če mu posredujemo osebne podatke in kreditno kartico, nam prevarant pobere ves razpoložljiv denar, če mu podatkov ne
posredujemo, pa nam lahko zruši ali onemogoči računalnik.
201 DNS (»Domain Name System«) je posrednik pri komunikaciji med strežniki in uporabniki ter skrbi za pretvorbo zapisov, ki
so v omrežju zapisani v »ip« obliki (na primer: 84.39.222.219), strežnik DNS pa te zapise pretvori v uporabniku prijaznejši zapis
(v našem primeru gre za »ip«, ki se nahaja za domeno sodisce.si).
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preusmeri na njeno fraudalentno kopijo).202 Namen ponarejene spletne strani je, da izgleda in deluje
popolnoma identično legitimni, zaradi česar žrtev izda svoje podatke203 (npr. ob prijavi v spletno
pošto).204

Kazenskopravni okvir
V opisanih primerih ribarjenja in zvabljanja govorimo o goljufijah, prevarah in kraji identitete v povezavi
z informacijsko tehnologijo, kjer storilci skušajo pridobiti osebne podatke posameznikov.
Kazenski zakonik KZ-1 inkriminira takšna izvršilna ravnanja v 4.odstavku 143. člena, ki določa, da se z
zaporom od treh mesecev do treh let kaznuje, kdor pridobi premoženjsko ali nepremoženjsko korist
ali prizadene osebno dostojanstvo tistega, čigar identiteto prevzame ali čigar pravice izkorišča z
obdelavo osebnih podatkov. Pregon teh dejanj se vrši na predlog.

5.2.6 Zlonamerna programska oprema
Napovedujeta se neustavljivo širjenje in tehnološko izpopolnjevanje škodljive programske opreme v
prihodnosti, ki bo hkrati postajala vse bolj specializirana za posamezne sektorje. Mi se bomo
osredotočili na »mobilni del« telekomunikacijskega sektorja.205
Mobilna zlonamerna programska oprema206 je splošni izraz, ki se uporablja za opisovanje škodljivih
programskih kod, kot so virusi, črvi in trojanski konji, namenjenih za izvajanje na katerikoli mobilni
napravi z namenom pridobiti dostop do podatkov uporabnika, uporabe aplikacij ali procesov, ki
povzročajo motnje ali okvaro naprave oz. olajšajo napadalcu nepooblaščeno uporabo in omogočijo
prisluškovanje ali finančno korist.207 Takšen tip škodljive kode je praviloma zasnovan tako, da lahko
pridobi dostop in se izvaja tako v »online« kot »offline« načinu.
Zlonamerna programska oprema se lahko širi preko spleta oz. s pomočjo e-pošte, preko
večpredstavnostnih sporočil (MMS), z mobilnimi prenosi aplikacij, prilogami, ki so neposredno
vstavljene v sporočilo preko aplikacij za komunikacijo na pametnih telefonih in tablicah (kot je npr.
Viber, Whats App, Snapchat … ) itd. Ker so vse današnje pametne naprave v stalni povezavi s spletom,
in s tem ne mislimo zgolj na mobilni prenos podatkov, se lahko škodljiva koda širi tako preko povezav
PAN,208 WiFi in Bluetooth.

202

Razlaga Završnik, A., Kibernetska kriminaliteta, 2015, str. 48.
Dimc, M., Dobovšek, M., Kriminaliteta v informacijski družbi, 2012, str. 41.
204 Tipičen primer v slovenskem prostoru je bila poneverba spletne strani Telekoma Slovenije d. d. za spletno pošto
posta.siol.net. Ponarejena stran je izgledala vizualno izredno podobno, nahajala pa se je na popolnoma drugem URL naslovu.
O tem v časopisu DELO, Pazljivo s Siol pošto, internetni vir, pridobljen 21. 10. 2017 na
http://www.delo.si/novice/kronika/pazljivo-s-siolovo-posto.html.
205 Završnik, A., Kibernetska kriminaliteta, 2015, str. 55.
206 Angl. Mobile malware.
207 Najbolj pogoste oblike zlonamernih kod, preko katerih je možno, da je tretja oseba izvršila kaznivo dejanje, so trojanski
konji in boti. Več: Šepec, M., Obramba trojanskega konja - sodobna dilema digitalnega dokazovanja, Digitalni dokazi :
kazensko pravni, kriminalistični in informacijsko-varnostni vidiki, konferenčni zbornik, Maribor: Pravna fakulteta, 2012, str.
106−107.
208 Personal area network oz. po slovensko osebno omrežje.
203

45

Eden prvih primerov virusa za mobilne telefone z operacijskim sistemom Symbian, ki se je širil preko
sporočil MMS, kjer je bil še posebej uspešen, in preko povezave Bluetooth, se je pojavil že leta 2005.
Virus je prizadel programsko platformo aparata Nokia serije 60.
Zlonamerna programska oprema se običajno zamaskira kot resnična in zaupanja vredna vsebina ali
nastopa v obliki aplikacije, kot so igre, glasba, fotografije in podobno. Odvisno od varnostne politike
operacijskega sistema lahko ta uporabnika opozori na nevarnostni namestitve ali na to, da ni zaupanja
vredna. Od uporabnika lahko zahteva, da izrecno potrdi namestitev naprave. Nevešč uporabnik lahko
še vedno hitro prezre opozorila operacijskega sistema naprave.
Dogaja pa se, da se zlonamerna programska oprema v obliki aplikacije znajde na legitimnih spletiščih
oz. v trgovinah z aplikacijami, kjer so praviloma na voljo aplikacije, glasba, knjige ipd., in to kljub temu
da uredniki teh spletišč aplikacije predhodno preverijo ter so šele nato dostopne javnosti. Eden zadnjih
primerov zlonamerne aplikacije za operacijski sistem Android je Selfie Camera« razvijalca »David C
Craddock«, ki je bila na voljo preko aplikacijske trgovine Google Play.
Aplikacija je za svoje delovanje zahtevala dovoljenje uporabnika za dostop do sporočil SMS in MMS kot
tudi za njihovo pošiljanje. Ko je aplikacija naložena, uporabnik prične prejemati brezplačna sporočila
SMS s pozivom, naj si vključi katero izmed storitev, ki so na voljo prek kratkih številk (6655, 6677, 3322
ipd.). Kljub temu da se uporabnik na te storitve ne naroči, potrditev prijave na storitev v njegovem
imenu izvede mobilna aplikacija, in sicer tako da pošlje SMS z vsebino DA na določeno kratko številko.
S tem je uporabnik naročen na storitev, ki jo ponuja kratka številka, kar pomeni, da bo v prihodnje
pričel prejemati plačljiva sporočila.209
Ugotavljamo torej, da ko je v napravi škodljiva koda nameščena, lahko izvaja eno ali več neželenih
dejavnosti, kot so:
-

-

-

pridobitev nadzora nad napravami strank na podlagi katerega bi se lahko te naprave povezale
v »botnet«, s katerimi bi se izvajale kaznive dejavnosti;
spodbujanje samodejnega izbiranja klicev ali pošiljanja sporočil SMS na premijske številke, ki
lahko negativno vplivajo na finančno stanje uporabnika in ustvarijo prihodek za
napadalca;210,211
povzročanje drugih oblik škode s poškodovanjem uporabniških podatkov in aplikacij (npr.
trojan SKULLS) 212 ali povzročitev motenj v napravi (npr. praznjenje baterije, izklop naprave,
upočasnitev delovanja ali onemogočanje naprave);
kraja podatkov in dostop do njih, spreminjanje, brisanje osebnih podatkov, na primer stikov,
podrobnosti o bančnem računu in njihovo pošiljanje tretji osebi ali celo kraja identitete;

209

Povzeto po Telekom Slovenije, Opozorilo uporabnikom mobilne aplikacije »Selfie camera« razvijalca »Davic C. Craddock«,
internetni vir, dostopen 20. 4. 2018 na http://www.telekom.si/info-in-obvestila/opozorilo-Selfie-Camera-David-C-Craddock.
210 To naj bi bil zmožen trojanski konj Redbrowser.a. Več o tem: Zelkowitz, M., The Internet and mobile technology, Academic
Press, 2011, str. 216−217.
211 V letu 2010 se je pojavil pri sporočilih SMS trojanski konj za mobilni operacijski sistem android, ki je brez prestanka
samodejno razpošiljal kratka sporočila SMS na plačljive storitve SMS. Povzeto po: Dimc, M., Dobovšek, M., Kriminaliteta v
informacijski družbi, 2012, str. 57.
212 O tem piše Dunham K., Mobile malware attacks and defense, Burlington, 2009. str. 78−83.

46

-

razmnoževanje: samodejno razmnoževanje programa preko sporočil MMS, SMS ali povezave
Bluetooth na druge naprave.

Danes pravo kibernetsko kriminaliteto storilci izvajajo s sodobnimi oblikami zlonamerne programske
kode, ki je sposobna posamezen informacijski sistem okužiti skoraj instantno, kar omogoča, da slednja
lahko penetrira v nek informacijski sistem na različne načine (trojanski konji), lahko se sproži v
določenem trenutku (logične bombe) ter jo storilec lahko tudi v nekem trenutku deaktivira v primeru
odkupnine (npr. »ransomware«).213

Kazenskopravni okvir
Izdelava, prodaja, dajanje v uporabo in vsakršna drugačna distribucija programske opreme, ki je
zasnovana bodisi za vdore, motenje sistemov, krajo bodisi za uničenje podatkov ali sistema, predstavlja
pomemben element kibernetskega kriminala.214 Opisano inkriminira tudi naš KZ-1 v 3. odstavku 306.
člena, ki z zaporom do enega leta kaznuje tistega, ki z namenom storitve kaznivega dejanja »poseduje,
izdeluje, prodaja, daje v uporabo, uvaža, izvaža ali kako drugače zagotavlja pripomočke za vdor ali
neupravičen vstop v informacijski sistem«.
Podobno je zapisano tudi v Konvenciji o kibernetski kriminaliteti v 6. členu. Ne samo programska
oprema kot taka, temveč v okviru prej zapisane inkriminacije lahko danes med pripomočke za storitev
kaznivega dejanja sodi praktično celotna IKT sfera.215

5.2.7 Zlorabe s pomočjo brezžične tehnologije
Med brezžične povezave prištevamo več tipičnih oblik, in sicer radijske zemeljske povezave,
mikrovalovne usmerjene povezave, infrardeče povezave in satelitske povezave. Mi se bomo v tej točki
osredotočili le na radijske zemeljske povezave, kamor med drugim prištevamo tehnologije WLAN,216
Bluetooth217 in tehnologije mobilne telefonije.
Brezžično tehnologijo v veliki meri uporabljajo predvsem kriminalne združbe za pridobivanje finančnih
podatkov s pomočjo »skimming«218 naprav na POS terminalih ter v nekaterih primerih tudi na
bankomatih. Za »skimming« danes namreč ni več potreben fizičen dostop (npr. do POS terminala),
temveč moderne kriminalne združbe razvijajo npr. za POS to škodljivo programsko opremo. Nato pa
preko brezžične tehnologije (npr. preko povezave Bluetooth ali GSM) pridobijo iz terminala podatke.
Storilci danes uspešno premagujejo izzive fizičnega nedostopa do npr. POS terminalov tako, da vdrejo
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Završnik, A., Kibernetska kriminaliteta, 2015, str. 27.
Klemenčič, G., Pravni vodnik po internetu, 2007 str. 343.
215 Tako pravi Bernik, da je IKT lahko pripomoček za povzročitev kaznivega dejanja. Bernik, I., Prislan, K., Kibernetska
kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem, 2012, str. 25.
216 Wireless LAN – brezžična lokalna omrežja
217 Bluetooth ali modrozoba povezava je brezžična tehnologija za povezovanje digitalnih elektronskih naprav preko procesa,
ki je poimenovan uparitev (angl. pairing).
218 Beseda »skimming« se uporablja za postopek, kjer se z določeno napravo nepooblaščeno prekopira podatke z magnetne
steze kartice.
214
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v mreže finančnih ustanov in nato od tam v delu, ki usmerja POS terminale, nanje namestijo škodljivo
programsko opremo.219
Na popularnosti v zadnjih letih pridobiva tudi plačevanje s pametnimi telefoni, vendar v tem oziru ne
govorimo o plačilnem sistemu Moneta, temveč govorimo o plačevanju s pomočjo tehnologije NFC. 220
Konec plačevanja s plačilnimi karticami in plačevanje z mobilnimi telefoni se napovedujeta že nekaj let,
čeprav se je tehnologija NFC prenesla tudi na debetne in kreditne kartice, ki jih danes imenujemo
»brezstične«. NFC je glede na spletne medije221 bil zasnovan kot povezava udobja in ne varnosti, saj
tehnologija od nas zahteva le, da po pametnem telefonu povlečemo s prstom, bodisi tapnemo po njem
bodisi ga naslonimo na drugo napravo, ki podpira NFC. NFC ne zahteva nobene številke PIN ali gesla,
kar predstavlja potencial za zlorabo (npr. Namestitev virusa iz druge pametne naprave, ki podpira NFC,
je v tem primeru enostavna.). Povedati pa je potrebno, da tehnologija NFC deluje na razdalji manjši od
10 centimetrov.
Serijo eksperimentov, kako izkoristiti NFC za zlorabe, kot so URL »spoofing«, vdori in prestrezanje
informacij, posegi v zasebnost s sledenjem ipd., mobilnega operacijskega sistema Android sta izvedla
Carlos Bermejo in Pan Hui iz univerze v Hong Kongu.222
Nazadnje je potrebno omeniti še včasih popularne napade na podlagi tehnologije Bluetooth v povezavi
s premijskimi številkami.223 Napad najlažje opišemo skozi naslednjo zgodbo: Predstavljajte si potnika,
ki se vsak dan vozi z vlakom. Ko se v večernih urah, na poti iz službe, pomika čez železniško postajo,
razmišlja o večerji in ne o svojem telefonu, ki ga nosi v žepu. Napadalec sedi v čakalnici železniške
postaje in z namensko programsko opremo na svojem telefonu, tablici ali drugi pametni napravi
skenira224 območje z namenom najti naprave, ki imajo omogočeno povezavo Bluetooth. Napadalec
zazna telefon našega potnika, vendar je povezava Bluetooth zaklenjena. Napadalca to ne ustavi, saj je
koda za povezavo preko tehnologije Bluetooth ostala nastavljena na privzeto vrednost (npr. 1234), zato
se napadalec uspešno poveže ter telefonu potnika naroči, naj pokliče premijsko številko.225 Zveza s
premijsko številko ostane vzpostavljena tudi dolgo po tem, ko naš napadalec izgubi Bluetooth dostop
zaradi prevelike oddaljenosti od napadenega telefona, klic pa se bo zaključil šele takrat, ko bo naš
potnik prijel telefon v svojo roko oz. ugotovil, da se mu je na telefonskem aparatu sprožil klic in ga
prekinil. Napadalec se finančno okoristi šele naslednji mesec, ko naš potnik prejme račun za telefon in
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Podrobno o tem piše Završnik A. Kibernetska kriminaliteta, 2015, str. 53.
Near Field Communication (NFC) omogoča brezkontaktno komunikacijo kratkega dosega, ki poteka na frekvenčnem pasu
13,56 MHz. Z NFC bralno oz. pisalno napravo lahko podatke s pasivne naprave beremo in/ali nanjo zapišemo. Več o tem Švarc
B., NFC za domačo rabo, Revija Monitor, 2012, internetni vir, dostopen 25.04.2018 na http://www.monitor.si/clanek/nfc-zadomaco-rabo/125342/
221 Razni forumi, kot tudi spletna stran YouTube.com so polni navodil in vodičev kako zlorabiti NFC.
222 Benejo C. Hui P., Steal Your Life Using 5 Cents: Hacking Androind Smartphones with NFC Tags, System and Media
Laboratory, Hong Kong University of Science and Technology, 5. May 2017, internetni vir, dostopen 20.04.2018 na
https://arxiv.org/pdf/1705.02081.pdf
223 O premijskih storitvah pišemo v točki 5.1.7.
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Termin »skeniranje« (angl. scan) se uporablja običajno v svetu IT, kadar govorimo o iskanju brezžičnih omrežij v dosegu
ali preverjamo zasedenost frekvenčnih kanalov nekega omrežja. Na našem konkretnem primeru to pomeni iskanje naprav,
ki imajo omogočeno brezžično (Bluetooth) povezavo in so v dosegu (torej se nanje lahko povežemo ali pa vsaj poskusimo
povezati).
225 O premijskih številkah smo govorili v okviru premijskih storitev, točka 5.1.7.
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ugotovi, da se mu je sprožil klic na premijsko številko, kjer je minuta pogovora izredno draga (na primer
2,99 EUR/minuta). Končni strošek je odvisen od dolžine trajanja klica.226

Kazenskopravni okvir
V primeru »skimminga« skušajo storilci pridobiti osebne podatke posameznika, podatke kreditne
kartice, ki jim omogočajo spletne nakupe in druge zlorabe. Kazenski zakonik inkriminira tovrstna
dejanja v 4. odstavku 143. člena. Podobno tudi zlorabe tehnologije NFC, kjer pa lahko gre, odvisno od
vrste zlorabe, še za pojavno obliko motenja sistema po 2.odstavku 221. člena KZ-1 zaradi oviranega
prenosa podatkov ali oviranega delovanja sistema ter tako kot v primeru Bluetooth napada za vdor v
informacijski sistem po 1. odstavku 221. člena KZ-1.

5.2.8 Zlorabe in tveganja za zlorabe povezane s sistemi VoIP
VoIP227 je prenos glasu, faksa in vseh podobnih storitev v obliki digitaliziranih paketov preko interneta,
zaradi česar ima velik potencial za konvergenco z drugimi tehnologijami.228
Ob neprimernih varnostnih ukrepih lahko nepooblaščena oseba pridobi dostop do virov celotnega
sistema telefonije, kar lahko privede do opravljanja klicev na tuj račun, namernega povzročanja motenj
v delovanju sistema in do kraje osebnih podatkov.229
Tišler pojasni, da v grobem ločimo pet vrst napadov v telefonskem omrežju IP.
-

-

-

Zlorabe pri zaračunavanju storitev,230 ki primarno stremijo k pridobivanju finančne koristi.
Tipičen primer tovrstne zlorabe je, ko zunanji napadalec pridobi dostop in uporabi telefonski
sistem za opravljanje klicev na tuj račun (račun naročnika).
Zavrnitev storitve231 tako, da ogromna količina zahtev proti napravam v sistemu VoIP
onemogoči normalno delovanje sistema, ki novih zahtev več ne more sprocesirati.
Kraja identitete232, ki napadalcu omogoča, da pridobi dostop do koriščenja virov sistema, s tem
ko razpolaga z uporabniškimi podatki in telefonsko številko enega izmed veljavnih uporabnikov
v sistemu VoIP.
Prisluškovanje,233 ki je v primerjavi s klasično telefonijo lažje. Potrebno se je namreč le vključiti
v omrežje in prisluškovati prometu IP. Fizična telefonska povezava ni več potrebna.
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Zgodba povzeta po Haines, B., Seven Deadliest Wireless Technologies Attacks, Burlington : Syngress ; Amsteram [etc.] :
Elsevier, cop. 2010, str. 43.
227 »Voice over IP« (po slovensko telefonija IP) – gre za prenos govora in drugih tipov informacije v realnem času preko omrežja
IP. Več o tem Hercog, D., Telekomunikacijska omrežja, 2013, str. 317.
228 Bibianko, U., Uvajanje in upravljanje omrežja VoIP, diplomsko delo, FERI, 2012, str. 1−3.
229 Več o tem Tišler, M., Intergracija sistemov VoIP z računalniškimi aplikacijami, diplomsko delo, FRI, Ljubljana, 2010 str. 17.
230 Angl. Toll fraud.
231 Angl. Denial of Service.
232 Angl. Impersonation.
233 Angl. Eavesdropping.
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-

Nepooblaščen dostop, ki se pridobi zgolj z izrabo slabosti sistema (npr. dostop na podlagi
privzeto oz. tovarniško nastavljene številke sistema PIN). (Povzeto po Tišler, M., 2010, str.
17−19).

Kazenskopravni okvir
V teh primerih je okvir kazenskopravnega varstva potrebno določiti od primera do primera, saj se prej
navedeni med seboj razlikujejo.
V primeru zlorab pri zaračunavanju storitev morajo storilci pridobiti neupravičen dostop ali pa izvesti
vdor, kar ustreza inkriminaciji po 1. členu 221. KZ-1.
Zavrnitev storitev predstavlja poseben, naklepen način motenja samega sistema, ki lahko vodi tudi do
preobremenitve ter se kaznuje z zaporom do dveh let po 2. odstavku 221. člena KZ-1.
Kraja identitete predstavlja posledico, ki nastane po tem, ko storilec razpolaga z uporabniškimi podatki
nekega uporabnika v sistemu VoIP. Dejansko ne gre za pravo krajo identitete, temveč gre za krajo
izključno uporabniških podatkov, ki omogočajo izkoriščanje sistema VoIP za pridobitev protipravne
premoženjske koristi.
Neupravičeno prisluškovanje inkriminira KZ-1 v 137. členu, ki v 1. odstavku določa, da se kaznuje z
zaporno kaznijo ali zaporom do enega leta, kdor neupravičeno s posebnimi napravami prisluškuje
pogovoru.
V primeru nepooblaščenega dostopa pa se neupravičenost tega dostopa pojavlja kot zakonski znak
kaznivega dejanja po 1. odstavku 221. člena KZ-1. Protipravnost ravnanja se kaže tudi v tem, da storilec
nima pooblastila, da bi dostopal do sistema, kar izpolni bit prej omenjenega kaznivega dejanja.
Neupravičen oz. nepooblaščen dostop zaradi nezakonitega namena je tako inkriminiran po veljavnem
KZ-1, saj je, kot razlaga Šepec, sankcioniranje golega neupravičenega dostopa v tem primeru vezano
na nekaj več − na zavržni namen, premagovanje tehničnih ovir, uporabo drugega informacijskega
sistema ipd.234

5.2.9 Vdori v centrale PBX in IPPBX
Na čedalje pogostejše vdore in čedalje več zlorab zasebnih naročniških central (PBX) je AKOS opozoril
že junija 2011.235 Naročniške centrale PBX so napredne računalniško podprte centrale, ki nudijo
številne funkcije ter telefonsko podporo poslovnim uporabnikom. Nekatere izmed teh funkcij so še
posebej pogosto predmet zlorabe, in sicer DISA,236 govorni predal, IVR237 in preusmerjanje klicev.
Pomembno je opozoriti tudi na to, da so nekatere sodobne centrale PBX (poznamo jih pod imenom IP-
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Šepec, M., doktorska dizertacija, julij 2015, str. 83.
AKOS, Opozorilo o zaznavi zlorab mobilnih storitev med gostovanjem v tujih omrežjih, internetni vir, nazadnje dostopno
18. 11. 2014 na http://www.akos-rs.si/opozorilo-o-zaznavi-zlorab-mobilnih-storitev-med-gostovanjem-v-tujih-omrezjih.
236 Direct Inward System Access (DISA) − omogoča pooblaščenih zunanjim klicateljem ob vnosu prave varnostne kode možnost
opravljanja (zunanjega) klica preko organizacije PBX.
237 Interactive Voice Response (IVR) sistem − omogoča menijsko izbiro in s tem usmerjanje klicev s pomočjo tonskega izbiranja.
235
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PBX) povezane v splet ter s tem določenim uporabnikom omogočajo priklop na centralo preko
protokola zunanjega omrežja SIP238, torej je potreben internet.239
Povezava s spletom v teh primerih pomeni odprta vrata, ki so lahko prvi razlog za poskuse zlorab,
najpogostejša zloraba pa je opravljanje zunanjega klica preko organizacije PBX. To funkcionalnost
omogoča sistem DISA, ki omogoča zaposlenim, da klice opravijo izven matične pisarne. Potrebno se je
le prijaviti na centralo z vnosom varnostne kode, ki pa so pogosto še nastavljene kot privzete, kot je
na primer 1234. Posledično lahko nepooblaščena oseba zlorabi gesla, ki niso kompleksna, in na način
začne izvajati klice na premijske številke.
Tehnike napadov so lahko različne: na primer počasna rast stroškov, ki se kopičijo z enim klicem hkrati;
množica več minut dolgih klicev; dolgi klici; prekomerna legitimna uporaba itd.240
Vdori se najpogosteje zgodijo takrat, ko ni nikogar v organizaciji oz. pisarni naročnika, na primer pozno
zvečer ali ob vikendih in praznikih. Seveda obstajajo sistemi za preprečevanje vdorov,241 ki ob
povečanem prometu obvestijo analitika operaterja, ki se ukvarja z zlorabami, vendar se je treba
zavedati, da je upravljanje in varnost PBX central največkrat v domeni njihovih lastnikov, kar pomeni,
da stroške nosi naročnik storitev.

Kazenskopravni okvir
Izvršitveno ravnanje v primeru vdora v sistem PBX/IPPBX je vdor v informacijski sistem, ki se uporablja
za gospodarsko poslovanje, pri čemer vdor pomeni vstop v računalniški sistem, ki je zaščiten z geslom
(ali kako drugače) ali pa storilec skuša priti v sistem z naključno izbiro gesla.
Glavni namen storilca je zagotovo pridobiti protipravno premoženjsko korist oz. povzročiti škodo.242
Storilec torej ravna v okviru gospodarskega poslovanja, zato takšno ravnanje inkriminira 237. člen KZ1 (zloraba informacijskega sistema), ki za storilca določa kazen zapora do treh let oz. v primeru
povzročene velike premoženjske koristi oz. škode zaporno kazen do petih let.

5.2.10 Zlorabe M2M (internet stvari)
Internet stvari (angl. internet of things) je tehnologija, ki individualnim inteligentnim objektom
omogoča, da se med seboj povezujejo, si izmenjujejo podatke in glede nanje sprejemajo odločitve.
Internet stvari se tako nanaša na infrastrukturo, ki povezuje veliko število senzorjev, vgrajenih v
različne vsakdanje naprave in predmete, povezane v omrežje internet. Te naprave niso samo
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Protokol SIP (angl. Session Initiation Protocol) je signalizacijski oz. kontrolni protokol za vzpostavljanje, spreminjanje in
zaključevanje multimedijskih sej, ki vključuje prenos govora, videa, podatkov.
239 Tako se je mogoče preko pametnega telefona, z namensko aplikacijo SIP in povezavo z internetom, povezati na centralo
IP-PBX izven lokalne mreže.
240 Žokš, B., Zaznavanje zlorab zasebnih naročniških telefonskih central na strani operaterja, 2016, str. 18.
241 Fraud Management System − sistem za preprečevanje zlorab.
242 Tako tudi Deisinger, Kazenski zakonik: s komentarjem, 2002, str. 510.
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računalniki in druge komunikacijske naprave, temveč so lahko aparati bele tehnike, različni vsadki in
biočipi, senzorji v napravah, oblačilih, prevoznih sredstvih ipd.243
Storitve, ki temeljijo na komunikaciji med napravami (M2M − ang. machine to machine), koristijo
širokopasovno tehnologijo mobilnih omrežij za komunikacijo in prenos podatkov med stroji,
napravami, senzorji in drugimi sistemi ter tudi med ljudmi. Internet stvari povezuje stvari, ki so
oblikovane tako, da snemajo, posredujejo, obdelujejo in shranjujejo podatke ter omogočajo
komunikacijo s hišami, avtomobili, delovnim okoljem ter celo posamezniki244 (ang. wearable
computing).245
Naprave prek omrežja sporočajo informacije o delovanju, pripravljenosti, pogojih delovanja, lokaciji,
porabi ipd. Vse te informacije so pridobljene v realnem času. Pojem osebnih podatkov se tako širi tudi
na podatke, ki so včasih veljali za anonimizirane, a jih je mogoče na podlagi procesorske pomoči in
algoritmov »deanonimizirati«. Posledično je odgovornost za osebne podatke vse težje določljiva.246
Tako Završnik razlaga pozitivne in negativne učinke pametnih števcev, kjer kot pozitivno velja na primer
natančnejše obračunavanje električne energije, kot negativno pa vpliv na zasebnost. Verjetno si nihče
izmed nas ne želi, da nekdo ve, kdaj je na posamezni lokaciji v stanovanju ali v hiši in katere naprave
ima vključene ter v kateri socialni razred spada ipd.247
Možnosti potencialnih zlorab:248
-

kraja in zloraba kartic SIM iz pametnih naprav v primeru neustreznega zavarovanja in preproste
fizične dostopnosti;
dekodiranja in nadaljnja distribucija prenesene vsebine;
izguba ali namerna prekinitev komunikacijskih povezav med napravami M2M v ključnih
trenutkih;
prestrezanje in dekodiranje podatkov o lokaciji in uporabi, ki omogočajo spremljanje gibanja
in načina življenja posameznika ali celo njegovega zdravstvenega stanja;
druge kršitve zasebnosti in varstva podatkov z nepooblaščenimi dostopi do podatkovnih baz
naprav M2M, kot je na primer vedenjsko profiliranje.

Kazenskopravni okvir
Zaenkrat ni oblikovanih nobenih posebnih pravnih protiukrepov proti zlorabam naprav ali aplikacij
M2M, obstajajo le tradicionalni protiukrepi in praksa boja proti goljufijam in zlorabam.
Kraja in zloraba kartic SIM glede na vse ostale prikazane potencialne zlorabe predstavljata »manjše
zlo«, ki se preganja po 204. členu KZ-1, zato temu ne bomo namenili dodatne pozornosti.
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Povzeto po Internet stvari, internetni vir, dostopen 27. 1. 2018 na https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/RIN11.03/1404/index3.html.
244 O tem tudi Završnik, A., Kibernetska kriminaliteta, 2015, str. 115.
245 Majhne (računalniške) elektronske naprave, ki se nosijo pod oblačili ali z njimi.
246 Završnik, A., Kibernetska Kriminaliteta, 2015, str. 116.
247 Ibidem, str. 116.
248 The Top Five Fraud Risks Arising from M2M Communications for Telco Operators, The Risk Managemnt Group, april 2012,
dostopno http://www.lavastorm.com/assets/trmg-top-5-risks-in-m2m-environment.pdf 30. 1. 2018.
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Z razvojem interneta stvari dobiva vdor v informacijski sistem povsem nove razsežnosti. Tako je možno
v prihodnje pričakovati vdore v avtomobilske sisteme ali celo v sisteme letal preko zabavne elektronike
za potnike.249 Prestrezanje, dekodiranje in distribucija prenesene vsebine v povezavi z nepooblaščenim
dostopom do podatkovnih baz pa predstavljajo strogo kršitev zasebnosti, ki se nanaša na nedovoljeno
opazovanje oseb in njihovo nadzor, kot tudi na kontrolo in prestrezanje elektronskih podatkov med
digitalnim komuniciranjem naprav. Takšno neupravičeno prestrezanje ne posega samo v zasebnost
elektronskih podatkov uporabnika, temveč tudi v njihovo tajnost, ter neupravičeni osebi omogoča
manipulacijo z njimi. Tovrstno prestrezanje je lahko opravljeno le s pomočjo tehničnih sredstev, zato
ustreza opredelitvi po 2. členu Konvencije o kibernetski kriminaliteti. V tem primeru smo mnenja, da
poglavitni namen storilca ni poseči v komunikacijsko zasebnost uporabnika, temveč gre za
neupravičeno seznanitev z digitalnim prenosom podatkov, kar ustreza pojmu neupravičenega
prestrezanja.250 Povedali smo tudi že,251 da se za prenoso podatkov šteje tudi avtomatsko pošiljanje
podatkov določene naprave brez vedenja lastnika ali uporabnika sistema, zato bomo za inkriminacijo
uporabili 221. člen KZ-1. Slednji namreč varuje različne prenose elektronskih signalov tudi med
informacijskimi sistemi.252 Ostaja pa tudi ne nazadnje skrb glede varstvo zasebnosti, ki je v Sloveniji
ustavno varovana kategorija, hkrati pa k temu stremi tudi Evropa. Tako morajo biti tehnologije
pametnih omrežij izdelane v skladu z načeli PIA (Privacy Impact Assessment), pametni števci pa morajo
omogočati različne nivoje anonimizacije.253 Ne glede na vse bodo pametne naprave lahko prenašale in
shranjevale vrsto osebnih podatkov, zato je smiselno, da se vsak neupravičen poseg vanje z namenom
zlorabe osebnih podatkov inkriminira po 143. členu KZ-1.

5.2.11 Goljufije na področju sklepanja naročnin /naročniška zloraba
V primeru naročniške zlorabe se naročniško razmerje sklene na podlagi lažnih, napačnih ali zavajajočih
se osebnih podatkov. Cilj je pridobitev dostopa do storitev brez namena poravnanja stroškov, ki
nastanejo pri uporabi naročniških storitev.
Gre za sklenitev naročniškega razmerja v slabi veri z uporabo lažnih informacij ali z uporabo resničnih,
vendar ukradenih informacij (kraja identitete) skupaj z ukradenimi dokumenti brez namena plačati za
uporabljene storitve. V določenih državah je potrebno predložiti informacije o identiteti tudi v primeru
sklepanja predplačniških storitev, medtem ko se v Sloveniji v primeru sklenitve predplačniškega
razmerja ni potrebno identificirati.254
Kako poteka zloraba? Prevarant predloži napačne podatke o naslovu, bančnem računu, fiksni telefonski
številki, poklicni dejavnosti itd. Neresnične podatke utemelji s posestvom ukradenih ali ponarejenih
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Završnik, A., Kibernetska kriminaliteta, 2015, str. 117.
O tem tudi Šepec, M., doktorska dizertacija, julij 2015, str. 95.
251 Glej točko 4.3.
252 Deisinger, Kazenski zakonik: s komentarjem, 2002, str. 131.
253 Podrobno o pametnih števcih, načrtih pametnih omrežij in varstvu zasebnosti najdemo na spletnem naslovu
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters, internetni vir, dostopen 30. 4.
2018. Kot zanimivost naj omenimo, da se do leta 2020 pričakuje, da bo 72 % Evropejcev (potrošnikov) imelo pametni števec
za elektriko.
254 Križnar, P., Anonimnost uporabnikov predplačniških paketov, 2017, str.23.
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dokumentov. Pri tovrstni prevari lahko sodelujejo tudi zaposleni pri telekomunikacijskem operaterju
ali posredniki, ki uporabijo podatke obstoječih naročnikov z dobro bonitetno oceno za sklepanje
naročniškega razmerja z osebo, ki slednjega ne bi mogla skleniti. V nekaterih primerih prevarant
posreduje tudi pravilne in legitimne informacije z namenom zapustiti državo preden bo operater od
njega zahteval oz. skušal izterjati dolgovano (npr. imigrant ali študent na izmenjavi).
Posledice tovrstne goljufije so odvisne od motivacije oz. namena prevaranta. Morda želi zgolj pridobiti
»brezplačno« naročniško razmerje za določen čas, morda pa želi uporabiti sklenjeno razmerje za
kakšno drugo vrsto kaznivih dejanj ali na primer za ustvarjanje lastnih dohodkov s klici na premijske
številke. V kolikor so bili pri sklenitvi razmerja uporabljeni ukradeni podatki in dokumenti, bo nedolžna
− tretja oseba oz. stranka − dobila račun.
Dogaja se tudi, da prevaranti skušajo pridobiti dodaten čas za izvajanje zlorab, zato plačajo prvi račun
v upanju, da se jim bo s takojšnjim plačilom izboljšala bonitetna ocena, kar pomeni, da v primeru
nadaljnjega neplačila, kljub vzpostavljanju klicev na premijske številke, številka ne bo takoj blokirana.
Organizirane kriminalne združbe se zavedajo, da je »življenjska doba« uporabe sklenjenih naročniških
razmerij s prevaro omejena ter skušajo zagotoviti kar se da dolgo kontinuiteto pri uporabi le-teh. Včasih
pa skušajo ponarejene ali ukradene dokumente maksimalno izkoristiti tako, da poskušajo skleniti več
naročniških razmerij na isti dan pri različnih operaterjih in posrednikih. Kot zanimivost še omenimo
dejstvo, da naj bi te zlorabe zaznali v povprečju od 70 do 100 dni po tem, ko so se zgodile.255

Kazenskopravni okvir
Pri goljufivi sklenitvi naročnin so konkretizirani vsi zakonski znaki kaznivega dejanja po 1. odstavku 211.
člena KZ-1, med drugim tudi lažno prikazovanje dejanskih okoliščin s predložitvijo lažnih, ponarejenih
ali ukradenih dokumentov. Storilci se zavežejo pravočasno plačevati obveznosti, čeprav že iz njihovega
namena izhaja, da si želijo le na račun oškodovane družbe (npr. telekomunikacijskega operaterja)
pridobiti protipravno premoženjsko korist.
Bistvo naročniške zlorabe je tako storitev goljufije oz. kot pravi Vrhovno Sodišče v sodbi I Ips 259/2002
− v storilčevem posebno motiviranem ravnanju, ki se kaže v njegovem namenu, da zase ali za koga
drugega pridobi protipravno premoženjsko korist z ustvaritvijo zmotne predstave o določenih
okoliščinah pri oškodovancu ali s puščanjem v zmoti, ki izvira iz kakšnega drugega razloga.256 Storilca
takšnega dejanja lahko doleti zaporna kazen do treh let oz. če je šlo za kriminalno združbo po 3.
odstavku 211. člena (če so goljufijo storile dve ali več oseb, ki so se združile zato, da bi goljufale) ali če
storilec povzroči veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
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Krenker, A., Mesojednik, M., Volk, M., Bešter, J., Kos, A., Pregled zlorab IKT in njihovo odkrivanje s pomočjo dvosmernih
umetnih nevronskih mrež., Univerza v Ljubljani, Elektrotehniški vestnik 74(3): 131−137, 2007, str. 133.
256 V omenjeni zadevi je storilec sklenil štiri naročniška razmerja in podpisal štiri pogodbe, da bo redno poravnal stroške
koriščenja storitev, ter se mu očita, da je s sklenitvijo naročniških razmerij zapeljal v zmoto družbo M. v pogledu njegovega
namena poravnanja izstavljenih računov za izkoriščene storitve. Več: Sodba I Ips 259/2002, z dne 14. 11. 2002.
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5.2.12 Goljufija »proxy«
Proxy v tem primeru pomeni osebo, ki je plačana, zavedena ali prisiljena, da sklene naročniško razmerje
na svoje ime s pristno in zakonito dokumentacijo pri telekomunikacijskem operaterju brez namena
plačevanja sklenjenega razmerja in morebitne opreme (npr. mobilni telefon) na obroke, za katero je
sklenila pogodbo.
Ta vrsta prevare se koristi v tistih primerih, ko operater zahteva strogo preverjanje identitete za vsako
sklenitev naročniškega razmerja. Pogosto se pojavi med priseljenci ali imigranti, ki se na območju neke
države zadržijo le določen čas.
Za sklenitev razmerja se ne odloči oseba »proxy«, ki razmerje dejansko sklepa, temveč nekdo drug.
Razmerje proxy običajno sklene zato, ker naivno podleže obljubi nekoga drugega ali pa gre za
brezposelno osebo, ki se jo da prepričati v to, da je nihče ne bo mogel terjati ali pa je tej osebi
obljubljeno neko plačilo, storitev, droga in podobno. Sam prevarant pogosto osebno sodeluje pri
sklenitvi naročniškega razmerja in stopi v prodajalno skupaj z osebo »proxy«. Novo sklenjeno
naročniško razmerje uporablja prevarant ali pa ga preproda naprej skupaj z mobilnim aparatom.

Kazenskopravni okvir
Pogodba je bila sklenjena z resnično osebo, ki je uporabila svojo identiteto (»proxy«), zato je ta oseba
odgovorna za neplačane račune. Gre za tipično razmerje obligacije, kjer je stranka, ki razmerje sklene,
dolžna plačati opravljene storitve v roku, ki je določen za plačilo, sicer svojega dela obveznosti ne
izpolni.
Pri opisanem poteku goljufije »proxy« so izpolnjeni vsi zakonski znaki kaznivega dejanja po 1. odstavku
211. člena KZ-1. Gre namreč za lažno prikazovanje dejanskih okoliščin, s katerim se skuša predstavnika
telekomunikacijskega operaterja ali njegovega posrednika spraviti v zmoto in zavesti, da odobri
uporabo storitev. S podpisom pogodbe oseba »proxy« izvede ravnanje, s katerim ustvari vtis, da bo
redno poravnala obveznosti. Opisano pa predstavlja bistvo kaznivega dejanja goljufije. V takih
situacijah bo oseba »proxy« zelo težko dokazala svojo nedolžnost oz. da jo je nekdo drug zapeljal v
zmoto in napeljal k sklenitvi naročniškega razmerja.

5.2.13 Prevzem naročniškega računa
Prevarant prevzame obstoječe naročniško razmerje neke druge osebe pri mobilnem operaterju. To
skuša doseči z manipulacijo naročniške službe določenega mobilnega operaterja preko telefonskega
pogovora ali preko spletnega pogovora. Redkeje se tovrsten prevzem poskuša v poslovnih prostorih
posameznega operaterja, saj v tem primeru prevarant potrebuje lažno ali ukradeno dokumentacijo.
Glavni motiv za pridobitev nadzora nad naročniškim razmerjem je pridobitev blaga (npr. pametni
telefon visokega cenovnega razreda) za nadaljnjo prodajo ali pa vsaj kartice SIM, preko katere se
bodo izvajali klici na premijske storitve.
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Kazenskopravni okvir
V tem primeru bi lahko govorili o identitetni goljufiji, kjer storilec skuša pridobiti neko ugodnost, vendar
ne na račun lažne, ponarejene ali ukradene identitete, temveč zgolj s pomočjo verbalnega
prepričevanja in karizme, s katerima skuša zapeljati v zmoto ponudnika ali pooblaščenega prodajalca
telekomunikacijskih storitev.

5.2.14 Zlorabe s strani pooblaščenih prodajalcev
Vsi večji ponudniki telekomunikacijskih storitev imajo tudi svoje pooblaščene prodajalce. Pooblaščen
prodajalec izvrši goljufijo ali zavestno pomaga pri goljufiji zoper operaterja, da bi povečal svojo
provizijo. V mnogih primerih goljufije ne izvede lastnik oz. imetnik pooblaščene prodajalne, temveč
zaposleni pri njem.
Kako poteka?
-

Prodajalec ustvari lažna257 naročniška razmerja z namenom, da pridobi provizijo ter preproda
subvencioniran telefon, ki ga operater ponudi v sklopu naročniškega razmerja.
Prodajalec pomaga drugi osebi pri sklenitvi naročniškega razmerja, čeprav se zaveda, da so
predloženi dokumenti lažni ali ponarejeni.
Prodajalec se prav tako poslužuje drugih neetičnih ali dvomljivih poslovnih praks pri tem, ko
skuša prodati novo naročniško razmerje.

Kazenskopravni okvir
Tudi tukaj so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja goljufije po 1. odstavku 211. člena, saj skuša pooblaščen
prodajalec z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin, na podlagi katerih sklepa fiktivna naročniška
razmerja, pridobiti protipravno premoženjsko korist.

5.2.15 Prevare »roaming«258
Tukaj gre za zlonamerno uporabo mobilnih storitev v mobilnem omrežju izven države uporabnika brez
namena, da bi uporabnik plačal za te storitve. S prevaro sklenjene naročnine ali ukradeni mobilni
aparati in pripadajoče kartice SIM se uporabljajo v tujih omrežjih z namenom pridobitve večje
premoženjske koristi, saj je časovni okvir, v katerem se odkrije zloraba, bistveno daljši kot v domačem
omrežju. Pri tem tipu prevare praviloma velja sledeče:
•

Kartice SIM so pridobljene:
o z goljufijo pri enem ali več ponudnikih mobilnih storitev (goljufivo sklepanje
naročnin);
o s tatvino.

257

Angl. dummy.
Mobilno gostovanje (»roaming«) je uporaba mobilnega omrežja tujega operaterja. Stroške uporabe mobilnih in
podatkovnih storitev tuji operater zaračuna domačemu operaterju, slednji pa te stroške zaračuna stranki v okviru mesečnega
računa za opravljene storitve.
258
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•
•

Kartice SIM se uporabljajo izključno v tujih omrežjih.
Storilci skušajo izkoristiti podaljšan časovni okvir za odkrivanje zlorab, saj se podatki
prenašajo skoraj v realnem času (zamik do 4 ure preden domači operater prejme podrobnosti
transakcije). Za operaterja, ki uporablja zastarele metode poročanja o porabi, pa lahko zamik
traja do 36 ur, kar pomeni veliko izpostavljenost potencialnim zlorabam.

Kazenskopravni okvir
V teh primerih imajo storilci sklenjena legitimna razmerja za uporabo premijskih številk, kjer so za vsako
minuto vzpostavljene povezave ali za vsak klic upravičeni do zaslužka. Z namenom, da si pridobijo
protipravno premoženjsko korist, storilci z goljufivo pridobljenimi ali ukradenimi karticami SIM in
mobilnimi telefoni, praviloma pa s prirejeno napravo »SIM box« opravljajo klice na svoje številke
premijskih storitev. Gre za primere poslovne goljufije, kjer storilci skušajo ogoljufati domačega
telekomunikacijskega operaterja, saj pri gostovanju v tujini tamkajšnji (tuj) operater plača opravljene
storitve, račun zanje pa izstavi domačemu operaterju. Le-ta v primeru zlorabe pri mobilnem gostovanju
ne more nikomur izstaviti računa oz. oseba, ki bi ji bile storitve zaračunane, ne obstaja ali pa je prijavila
tatvino, kar posledično pomeni, da je domači operater oškodovan.

5.2.16 »Wangiri«
Zlorabe »wangiri« izhajajo iz Japonske in skušajo s klicem ali preko sporočila SMS prejemnika
spodbuditi k določenemu dejanju. Prevara praviloma poteka s pomočjo nekega informacijskega
sistema ali programa, ki samodejno generira kratke klice ali komercialna sporočila SMS na naključne
številke. Zlorabe »wangiri« se lahko pojavijo v dveh osnovnih oblikah.
•

Klic, na katerega klicani ne utegne odgovoriti259.

Klic »wangiri« je tako kratek, da prejemniku klica mobilni telefon včasih sploh ne zazvoni, kljub temu
pa telefon zabeleži neodgovorjen klic.
Tak »neodgovorjen klic« je za prejemnika v domačem omrežju brezplačen, njegov namen pa je doseči,
da prejemnik pokliče nazaj. Neodgovorjeni klic praviloma izvira iz tuje države, kar pomeni, da se
povratni klic obračuna kot odhodni klic po tarifi za mednarodni promet ali pa še celo dražje, če gre za
premijsko številko.260 V primeru povratnega klica se tako običajno oglasi nek telefonski predal v
angleškem jeziku, ki ima zelo dolgo pozdravno sporočilo ali se predvaja kakšno reklamno sporočilo oz.
je v slušalki tišina in podobno.
Klici »wangiri« so že nekaj let metoda zlorabe, ki se v zadnjih letih aktivno pojavlja tudi v Sloveniji.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) je že decembra 2014 izdala
javno opozorilo pred klici z neznanih številk in pozvala vse uporabnike, da v primeru neodgovorjenega

259 V primeru klica govorimo o metodi »One Ring and Cut«, ki smo jo že omenili v okviru prevar z delitvijo prihodkov in v okviru

prevar v povezavi s premijskimi storitvami.
260 Povedali smo že, da se premijske številke obračunavajo po višji tarifi oz. gre za plačljive številke.
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klica z neznane tuje številke le-to izbrišejo iz svojega telefona in ne kličejo nazaj ter se tako izognejo
nastanku dodatnih stroškov.261
•

Sporočilo SMS nagovarja prejemnika naj:
o pokliče neko telefonsko številko
ali
o klikne na povezavo
ali
o naloži neko aplikacijo na mobilni telefon.

»Wangiri« Sporočila SMS so praviloma poslana iz mednarodnih številk in z njimi se prav tako skuša
spodbuditi uporabnike k nekemu dejanju. Sporočila znajo biti zelo domiselna, tako se lahko zgodi, da
prejmemo obvestilo o dobitku nagrade dveh milijonov evrov z evropske loterije in da naj čimprej
pokličemo na številko navedeno v sporočilu SMS.262 V letu 2016 so se začela pojavljati »wangiri«
sporočila SMS, ki prejemnika nagovarjajo z imenom in ga obveščajo, da je prejel fotografijo, do katere
lahko dostopa le preko povezave znotraj SMS sporočila (na primer: »Ime«, ste prejeli (1) novo
fotografijo sporočilo: Http://shortyz.com/7K9m1n02?i=24m2TAJtxC).263 S klikom na povezavo mora
uporabnik na mobilni telefon namestiti zlonamerno aplikacijo.
Verjetno največjo škodo v Sloveniji so tovrstna lažna sporočila SMS storilav začetku leta 2018, ko je
večje število slovenskih mobilnih številk prejelo oglasna sporočila SMS za nakup vinjete za zgolj 55 EUR.
Za naročilo je bilo treba poklicati na premijsko številko iz skupine 090, kjer se je nato javil odzivnik in
klicatelje prepričeval, da so vsi operaterji zasedeni, kar je posledično privedlo do tega, da je veliko
klicateljev več minut čakalo na liniji in s tem utrpelo škodo. 264

Kazenskopravna okvir
V tem primeru bi lahko govorili o prevari oz. goljufiji. Ponovno gre za že tradicionalno kaznivo dejanje,
ki je izvršeno s pomočjo informacijskega sistema za avtomatsko generiranje klicev ali sporočil SMS.
Največjo težavo predstavlja odkrivanje storilcev oz. učinkovit pregon tovrstnih dejanj nasploh. Namreč
tudi v prej omenjenem primeru vinjete ni bilo moč ugotoviti, kdo je ponudnik storitev, kar posledično
pomeni, da je pregon storilca izredno otežen.
Prevarani klicatelji morajo tako stroške klicev na premijsko številko ali v tujino poravnati po veljavnem
ceniku, saj jih je tudi telekomunikacijski operater upravičen zaračunati. Naročniki telekomunikacijskih
storitev se lahko sicer obrnejo na agencijo AKOS, ki pa v postopku reševanja spora preveri le, ali so bili
sporni klici res opravljeni v zaračunanem obsegu. AKOS nadalje določa, da se uporabnik, ki meni, da je

261 AKOS, Opozorilo pred klici z neznanih številk, internetni vir dostopen 21.01.2018 na http://www.akos-rs.si/opozorilo-pred-

klici-z-neznanih-stevilk
262 AKOS, Opozorilo pred SMS sporočili, internetni vir dostopen 21. 1. 2018 na http://www.akos-rs.si/koristni-nasveti-inopozorila-opozorilo-pred-sms-sporocili.
263 Tako je slovenski operater Telekom Slovenije d. d. uporabnike opozarjal na nadležna in zlonamerna sporočila SMS na spletu
19. 8. 2016, internetni vir, dostopen 22. 1. 2018 na http://www.telekom.si/info-in-obvestila/Uporabnike-opozarjamo-nanadlezna-in-zlonamerna-sporocila-SMS.
264 Varni na internetu – Lažni SMS za nakup vinjete s popustom, internetni vir, dostopen 22. 1. 2018 na
https://www.varninainternetu.si/2018/lazni-sms-za-nakup-vinjete-s-popustom/.

58

bil zaveden oz. prevaran, lahko obrne na tržni inšpektorat Republike Slovenije.265 Tržni inšpektorat v
konkretnem primeru (nakup vinjete za 55 EUR) pojasnjuje: »Tržni inšpektorat RS zadevo preverja
predvsem z vidika določil Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o varstvu potrošnikov pred
nepoštenimi poslovnimi praksami,« in svetuje: »Potrošnikom, ki so bili oškodovani, svetujemo, da
podajo prijavo na policijo zaradi suma kaznivega dejanja goljufije.« Pregon pa je zaradi tehnologije, ki
omogoča pošiljanje na milijone goljufivih sporočil SMS ali klicev, kot ugotavljamo v prejšnjem odstavku,
otežen, saj je v večini primerov oškodovanje posamezne žrtve zanemarljivo in do kazenske ovadbe
sploh ne pride ali pa je slednja za organe odkrivanja in pregona kaznivih dejanj neznatne vrednosti.

265

AKOS, SMS klubi in klici na 090 številke, internetni vir, dostopen 29. 4. 2018 na http://www.akosrs.si/files/Koncni_uporabniki/AKOS-KNJIZICA-SMS-klubi-ok-web.pdf.
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6. ANALIZA PRIMERA
Predstavili vam bomo primer, kako so slovenskemu uporabniku mobilne telefonije (v nadaljevanju
oseba X), ki je imel sklenjeno naročniško razmerje za mobilne elektronske komunikacijske storitve s
slovenskim operaterjem kot ponudnikom tovrstnih storitev, v mesecu decembru 2013 v Španiji ukradli
telefonski aparat. Dne 5. 1. 2014 je oseba X prejela račun za opravljene storitve v mesecu decembru
2013 v višini 64.254,03 EUR z DDV.
Na aparatu se je namreč v času, ko je oseba X gostovala v omrežju tujega operaterja v Španiji, aktivirala
preusmeritev klicev določenega tipa na drage destinacije, vendar klici do želene destinacije ne prispejo,
temveč se prestrežejo na poti in zaključijo na odzivnikih v lasti storilcev zlorabe.
Tip zlorabe: kraja
Metoda zlorabe: prevara z mednarodno delitvijo prihodkov

DEJANSKO STANJE
Oseba X je prispela v Barcelono v četrtek, 12. 12. 2013. V petek, 13. 12. 2013, opoldne je opazila, da
nima več mobilnega telefona. Spomnila se je le, da je prejšnji dan še okrog 23. ure zvečer telefon
uporabljala.
Oseba X je zato v petek, 13. 12. 2013, poklicala telekomunikacijskega operaterja (v nadaljevanju
operater) z željo, da se telefonska številka blokira zaradi kraje, vendar naj ne bi dobila zveze s klicnim
centrom operaterja. Zato je prosila prijatelja v Sloveniji, naj pokliče on in zahteva blokado v njenem
imenu. Prijatelj osebe X naj bi dobil zvezo okrog 12:30, prav tako je slednji nekje ob tem času poslal
elektronsko sporočilo operaterju z zahtevo po blokadi številke. Proti koncu dneva naj bi od operaterja
prejel prijatelj osebe X odgovor, da je bila številka blokirana ob 12:36.
Po vrnitvi v Slovenijo, 15. 12. 2013, je oseba X ponovno poklicala klicni center operaterja z namenom
pridobiti informacije o blokadi in porabi oz. stroških: Prosili so jo, naj se oglasi osebno v eni izmed
poslovalnic. Naslednji dan se je oseba X oglasila v poslovalnici operaterja, kjer ni mogla pridobiti
podatkov o porabi, saj je bila številka blokirana, hkrati pa podatki o stroškovni porabi še niso bili znani.
Dne 17. 12. 2013 je bila oseba X s strani operaterja po elektronski pošti obveščena, da je nastali strošek
na njeni telefonski številki dosegel 52.000,00 EUR, nakar je oseba X poslala pisni dopis (reklamacijo) na
reklamacijsko službo operaterja s pojasnili o dogajanju in vprašanjem, zakaj ni prišlo do avtomatskega
izklopa oz. blokade številke, glede na to da je pred leti pri dopustovanju na hrvaškem do blokade
številke prišlo, ko je promet na številki presegel 100 EUR. Oseba X je prav tako dne 17. 12. 2013 na
Policijski postaji Ljubljana Center podala predlog za pregon kaznivega dejanja zoper neznane storilce.
Dne 5. 1. 2014 pa je oseba X od operaterja prejela račun za storitve, opravljene v mesecu decembru, v
višini 64.254,03 EUR z DDV.
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ODGOVOR OPERATERJA266
Operater v odgovoru na reklamacijo osebo X opozori na določbe splošnih pogojev uporabe
elektronskih komunikacijskih storitev (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki kot sestavni del pogodbe o
naročniškem razmerju urejajo razmerje med vsakim naročnikom in operaterjem v skladu z veljavno
zakonodajo ter osebo X opozori, da določenih obveznosti v zvezi s krajo mobilnega aparata ni izpolnila.
Splošni pogoji med drugim določajo:
-

-

-

Uporaba terminalne opreme mora biti v skladu z navodili proizvajalca in priporočili operaterja.
Uporabnik mora imeti terminalno opremo pod stalnim nadzorom in je odgovoren za vse
posledice in škodo, ki bi nastale zaradi zlorabe v primeru nepooblaščene uporabe ali
neupoštevanja splošnih pogojev.
Operater z namenom onemogočanja uporabe storitev in preprečevanjem zlorab naročnikom
z objavo obvestil na spletni strani svetuje namestitev protivirusne in druge zaščite. V primeru,
da je zaščita na voljo, uporabnik pa je ne uporablja, operater ne odgovarja za stroške, škodo in
druge posledice.
Naročnik je dolžan skrbno varovati kartico SIM, uničenje, izgubo ali odtujitev kartice SIM mora
takoj sporočiti operaterju.
Druga splošna priporočila, za naš primer so relevantna slednja:
o ne puščajte vklopljene opreme brez nazora;
o na vseh napravah, še posebej na pametnih mobitelih, si uredite zaklepanje zaslona oz.
naprave z geslom, da s tem preprečite nepooblaščeno uporabo v primeru kraje ali
izgube ...;
o če ne želite uporabljati posamezne storitve, preverite možnosti začasne ali trajne
omejitve dostopa do posamezne storitve;
o sprotno spremljajte porabo govornih in podatkovnih storitev, če storitve to
omogočajo;
o seznanite se z vsebino Priporočilo o preprečevanju izredno visokih zneskov na računih
končnih uporabnikov dostopno na spletnih straneh operaterja.

Operater v svojem odgovoru prav tako izrecno izpostavi točko 6.28 v zvezi s splošnimi pogoji glede
zaračunavanja storitev, ki določa: »V primeru uničenja, izgube ali druge odtujitve komunikacijske
opreme je naročnik dolžan poravnati tudi stroške za tiste storitve, ki so bile opravljene do dejanske
blokade storitev, vendar do največ 24 ur od trenutka, ko je operater prejel naročnikovo obvestilo.
Enako velja za vse ostale stroške drugih storitev, ki nastanejo zaradi izgube ali kraje naročnikove
opreme, uporabniških imen ali gesel.«
Operater na podlagi navedenih dejstev osebe X in na podlagi splošnih pogojev v svojem povratnem
dopisu osebi X očita sledeče:
-

266

Kraja telefona je bila opažena šele naslednji dan okrog poldneva, zato se smatra, da telefona
uporabnik ni imel pod stalnim nadzorom, kar je pričakovana dolžnost posameznika (podobno
kot nadzor nad plačilnimi in kreditnimi bančnimi karticami ipd.).

Odgovor operaterja povzemamo v bistvenih delih.
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-

Kraja ni bila prijavljena španski policiji, kar smatra operater kot nerazumno in nenavadno
ukrepanje.
Glede na to da je po kraji aparata tretja oseba aparat lahko uporabljala, oseba X ni imela
ustrezno zaklenjenega oz. zaščitenega telefona.
Oseba X ni ravnala v skladu s splošnimi pogoji in vsebino priporočil in ukrepov, ki bi se jih bilo
potrebno poslužiti, kot tudi ne v skladu s priporočili objavljenimi na spletni strani operaterja,
še posebej v skladu z vsebino objavljeno od 2. 1. 2013 dalje, ki pravi:
o mobilni telefon imejte vedno pri sebi in pod nadzorom;
o mobilni telefon naj bo zaklenjen in zaščiten s kodo PIN;
o kartica SIM naj bo zaščitena s kodo PIN;
o krajo mobilnega telefona takoj prijavite policiji (tudi če ste v tujini);
o krajo mobilnega telefona takoj prijavite na klicni center operaterja.

Operater v svojem odgovoru prav tako pojasnjuje, da je 13. 12. 2013 v nočnem oz. jutranjem času
prejel datoteko NRTRDE267 španskega operaterja. Na podlagi podatkov iz te datoteke je sistem za
odkrivanje zlorab sprožil alarm za naročniško številko osebe X ob 7:15 zaradi povečane porabe. Po
preverbi alarma s strani zaposlenih je bila ob 8:01 številka avtomatsko blokirana zaradi povečanega
prometa268. Številka je bila torej blokirana štiri ure prej preden je oseba X sporočila zlorabo oz. opazila,
da pogreša mobilni telefon.
Na koncu operater v odgovoru na reklamacijo pojasni, da na podlagi pridobljenih izpisov iz centrale
tujega operaterja račun za opravljene storitve v decembru 2013, ki ga sistem avtomatsko generira,
znaša 64.254,03 EUR z DDV. Iz razloga dobrih poslovnih odnos pa uporabniku nudijo dobropis v znesku
32.635,54 EUR z DDV, ki se nanaša na storitve, ki so bile opravljene dne 13. 12. 2013 po 7.15, torej po
tem ko je operacijski sistem na podlagi podatkov tujega operaterja sprožil alarm, na podlagi katerega
so potem zaposleni reagirali ter številko blokirali ob 08:01.
Zaradi obsežne dokumentacije in več kot leto in pol dolgega procesa reševanje spora med
naročnikom in operaterjem269, ki je potekal na podlagi določb 142. člena ZEKom-1 ter nadalje na

267

Near Real Time Roaming Data Exchange (NRTRDE) se uporablja za preprečevanje zlorab oz. goljufij pri gostovanju
uporabnikov v drugih omrežjih. Izmenjava podatkov glede gostovanja se izmenjuje med operaterji v t. i. skoraj realnem času
(ki pa lahko traja tudi do štiri ure). Povzeto po internetnem viru https://www.capana.com/nrtrde/, dostopnem 28. 3. 2018.
268 Kar je v skladu s splošnimi pogoji operaterja, ki jih ne bomo docela povzemali, med drugim pa v njih piše, da lahko »zaradi
varovanja naročnikovih interesov in preprečevanja zlorab, operater prepreči dostop do nekaterih ali vseh storitev … «
269

Postopek reševanja spora poteka v 3 korakih, ki jih na kratko povzemamo:
1. Pisni ugovor oz. reklamacija z jasno opisanim razlogom ugovora in priloženimi dokazili se pošlje reklamacijski službi
telekomunikacijskega operaterja v roku 15 dni od prejema računa oz. v roku 15 dni, ko stranka izve za izpodbijano odločitev
ali ravnanje operaterja.
2. Vložitev predloga za razrešitev spora na agencijo
•
Končni uporabnik elektronskih komunikacij lahko spor nadaljuje pred agencijo, če operater:
o ugovoru ne ugodi −končni uporabnik mora v tem primeru predlog za rešitev spora na agencijo vložiti v
15 dneh od prejema odločitve operaterja;
o o ugovoru v 15 dneh od njegove vložitve ne odloči −končni uporabnik mora v tem primeru predlog za
rešitev spora na agencijo vložiti v 30 dneh od vložitve ugovora;
o ugovoru ugodi, vendar obveznosti ne izpolni v 15 dneh od vročitve te odločitve končnemu uporabniku −
končni uporabnik mora v tem primeru predlog za rešitev spora na agencijo vložiti v 15 dneh po poteku
roka za izpolnitev obveznosti.
3. Reševanje spora pred agencijo
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podlagi določb ZUP,270 nadaljevanje primera povzemamo le v obliki kronološkega pregleda, h
kateremu dodajamo pomembnejše dodatne informacije in kasnejše ugotovitve.

KRONOLOŠKI PREGLED
6. 1. 2014 Vložitev predloga na agencijo AKOS (v nadaljevanju: agencija) za razrešitev spora s strani
osebe X zoper operaterja v zvezi z zaračunanimi stroški opravljenih storitev v tujini.
8. 1. 2014 Agencija pozove operaterja na izjasnitev in predložitev dokazil.
Operater dodatno pojasni:
o
o

storitve so bile opravljene na način, da jih centrala ni mogla zabeležiti v realnem času;
na naročnikovem aparatu je bila aktivirana preusmeritev CFB (Call Forward on User Busy).

22. 1. 2014 Operater izda osebi X dobropis, ki se nanaša na storitve opravljene 13. 12. 2013 po 7:15,
v višini 32.635,54 EUR z DDV.
Operater je ob dobropisu zapisal, da je v skladu z določbami, izhajajoč iz splošnih pogojev in
priporočil, prenesel odgovornost za naročnikov visok promet nase, od trenutka, ko je operater
moral oz. mogel ukrepati. Slovenski operater je prejel datoteko s podatki o opravljenem
prometu s strani španskega operaterja, ki so narekovali postopek blokade mobilne telefonske
številke zaradi povečane porabe storitev in na podlagi katere se je sprožil alarm za
preprečevanje zlorab dne 13. 12. 2013, ob 7:15. Po zaznanem alarmu so pristojne osebe,
zaposlene pri operaterju, reagirale ter preverile vzroke in aktivnosti na naročnikovi telefonski
številki ter jo ob 08:01 blokirale.271 Iz tega razloga operater strošek vseh zaračunanih storitev
po 7:15 omenjenega dne prevzema nase.
27. 1. 2014 Agencija posreduje osebi X odgovor operaterja ter jo pozove, naj se opredeli do njegovih
navedb. Istega dne agencija pozove tudi operaterja k dodatni izjasnitvi in posredovanju dokumentacije.
Oseba X v svoji dodatni izjasnitvi zatrdi:
o
o
o
o

po tem, ko je opoldne ugotovila, da je bila okradena in ni mogla doklicati klicnega centra
operaterja, se je obrnila na prijatelja iz Slovenije, ki je poslal e-mail za blokado številke;
kartica SIM je bila zaščitena z geslom;
da ima stalno vključen mesečni limit porabe podatkov;
da je žrtev kaznivega dejanja;

Po prejemu vloge agencija najprej preveri, ali je ta popolna, pravočasna in ali predmet spora sodi v pristojnost agencije.
Sledi posredovanje agencije. Če se uporabnik in operater ne poravnata, agencija v sporu ugotavlja dejansko stanje, izvaja
dokaze in opravi ustno obravnavo preden odloči z odločbo.
Odločba je dokončna in izvršljiva, zoper njo pa lahko katerakoli izmed strank, če se z odločitvijo ne strinja, vloži tožbo na
Upravno sodišče.
270 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
271 Sprožen alarm je osnova za odziv »fraud analitika« operaterja domačega omrežja. Sam alarm za posredovanje še ni
dovolj. Potrebna je podrobna analiza zapisov CDR, s čimer se lahko potrdi ali ovrže prisotnost zlorabe. Pri tem je potrebno
upoštevati vrsto dejavnikov (klice, klicane številke, vrednost klicev, vzorce ...) in šele nato, ko je sum zlorabe potrjen, se
izvede blokada zlorabljenih storitev.

63

o
o

da v Španiji ni prijavila kraje zaradi domneve, ker je obstajala le minimalna možnost, da bi
policija našla ukradeni aparat in storilce;
da je sistem zaščite uporabnikov s strani operaterja zatajil.

8. 5. 2014 Ustna obravnava na sedežu agencije, ker posredovalni postopek ni bil uspešen.
Na ustni obravnavi so tako operater kot oseba X s svojim odvetnikom predstavili svoja stališča
in argumente. Povzamemo lahko, da je tudi na ustni obravnavi oseba X vztrajala, da ni
odgovorna za plačilo računa, ki je posledica kaznivega dejanja. Operater pa pojasni, da je bilo
z analizo ugotovljeno, da je bilo po aktivirani preusmeritvi vzpostavljeno stanje zasedenosti ter
da je bilo v določenih trenutkih vzpostavljenih tudi do 260 sočasnih vzporednih klicev na račun
preusmeritve. Razlog, da je bilo to dejanje sploh mogoče, so nastavitve omrežja španskega
mobilnega operaterja. Preko slovenskega operaterja sta v mobilnem omrežju mogoča največ
dva klica.
Omeniti je potrebno tudi, da pooblaščenka osebe X na ustni obravnavi postavi vprašanje, ali je
zaklepanje telefona ukrep, ki bi preprečil konkretno zlorabo. Operater odgovori z da, saj v
kolikor bi bil telefon zaklenjen, do zlorabe ne bi moglo priti. Temu sledi dodatno vprašanje (tudi
s strani agencije) ali je to 100-odstotna zaščita. Operater pojasni, da absolutna zaščita ni
mogoča, bi pa ukrepa zaklepa telefona in pravočasne prijave kraje bistveno zmanjšala nastale
stroške ali jih celo v celoti preprečila.
9. 10. 2014 Agencija izda odločbo, ki delno ugodi osebi X.
Agencija predloži ugotovitev, da je oseba X imela telefonski aparat v posesti še ob 00:35:18, ko
je razvidna zadnja oddaja sporočila SMS. Zloraba se je začela ob 02:34. Agencija ugotavlja, da
med strankama ni sporno, da je bil promet dne 13. 12. 2013 v času od 02:34 do 08:01, posledica
uporabe telefonskega aparata s strani tretje osebe. Prav tako ni sporno, da je bil ves zaračunan
promet tudi dejansko opravljen.
Agencija je v postopku reševanja spora ugotavljala, katera od strank nosi odgovornost za
nastali promet oz. katera od strank ni pravočasno ukrepala, in zaključila, da je uporabnik sicer
dolžan imeti svojo terminalno opremo pod nadzorom in z njo skrbno ravnati predvsem v smeri
preprečevanja uporabe s strani nepooblaščenih oseb, vendar pa po drugi strani tudi operater
ni brez odgovornosti in mora reagirati takoj, ko je o povečanem prometu svojega uporabnika
obveščen.
Agencija je nato preračunala podatke iz vseh datotek, ki jih je posredoval operater in ki pričajo
o klicih ter izvedenem prometu, ter preračunala, da je strošek skupno opravljenih klicev do
trenutka, ko je operater prvič bil obveščen o povečanem prometu, 1.214,63 EUR z DDV.
Na podlagi odločbe je operater dolžan osebi X za račun v mesecu decembru 2013 odpisati
znesek zaračunanih storitev v tujini za obdobje od 13. 12. 2013 v višini 30.341,35 EUR z DDV.
Zaračunani znesek znaša 1.213,63 EUR z DDV.
6. 11. 2014 Operater izda dobropis osebi X.
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10. 11. 2014 Vložena tožba operaterja na Upravno Sodišče RS zoper odločbo agencije AKOS zaradi
zmotno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja ter zmotne uporabe materialnega prava.
14. 4. 2014 Upravno sodišče RS ugodi operaterju in odločbo agencije vrne v ponovno odločanje.
Upravno sodišče Republike Sloveniji je s sodbo ugodilo operaterju in odločbo agencije v
ugodilnem delu odpravilo ter zadevo vrnilo v ponovno odločanje agenciji, saj materialna
pravna podlaga za odločitev v zadevni odločbi agencije ni bila ustrezno navedena.
27. 5. 2014 Nov poziv agencije operaterju na izjasnitev in predložitev morebitnih dodatnih pojasnil in
dokazil.
8. 7. 2015 Nova ustna obravnava na sedežu agencije.
6. 8. 2015 Odločba agencije AKOS, ki v celoti ugodi osebi X.
Predlogu za razrešitev spora se ugodi, tako je potrebno osebi X v celoti odpisati zaračunan
znesek na računu za mesec december. To pomeni, da več ne gre za deljeno odgovornost,
temveč stroški v celoti bremenijo operaterja. Agencija tako z 2. odločbo postavi »precedens«
za tovrstne mobilne zlorabe v Sloveniji. V obrazložitvi pojasni, da je nastanek spornega
prometa posledica delovanja izredno dobro organizirane kriminalne združbe, zato se sprašuje,
na kakšen način bi predlagatelj sploh lahko preprečil nastanek spornega prometa ter kateri so
razumni ukrepi, kot jih predvideva 146. člen ZEKom-1. Po mnenju agencije zahteva operaterja
po stalnem nadzoru telefonskega aparata ni razumen ukrep, saj to v praksi pomeni, da
uporabnik nikoli (niti za sekundo) ne sme izpustiti telefonskega aparata iz rok, kar pa od
povprečnega uporabnika ni mogoče pričakovati. Agencija prav tako na podlagi lastnega znanja
ugotavlja, da se zaslon telefona lahko odklene brez povrnitev tovarniških nastavitev in
posledičnega obveznega vnosa številke PIN. Iz dinamike klicev hkrati agencija ugotavlja, da gre
za poznavalsko opravljanje klicev, kjer so potrebna tehnična znanja in sredstva, ki jih povprečne
osebe nimajo in je mogoče zato utemeljeno sklepati, da je šlo za osebe, ki imajo znanje in
opremo za odklepanje telefonskih aparatov. Navedeno torej pomeni, da navedbe operaterja,
da se v primeru zaklenjenega zaslona lahko aparat odklene samo s povrnitvijo na tovarniške
nastavitve, ne držijo in da bi zaklenjen zaslon morda onemogočil takojšnjo uporabo storitev, a
le za nekaj minut, tako da bi do spornega prometa kljub temu prišlo. Posledično, po mnenju
agencije, zaklepanja zaslona telefonskega aparata v konkretnem primeru ni mogoče šteti za
primeren ukrep, ki bi preprečil zlorabo.
Agencija prav tako navaja, da je oseba X v času odtujitve bila na dopustu (ko se s službenimi
obveznostmi, za katere pretežno uporablja telefonski aparat, ukvarja le v omejenem obsegu),
predvsem pa da se je odtujitev zgodila v poznem nočnem času, zato se od povprečnega
uporabnika ne more pričakovati, da bo krajo takoj opazil. Agencija tudi navede, da se
domneva272, dokler ni dokazano nasprotno, da zloraba ni nastala po krivdi uporabnika, ker je
le-ta uporabil vse razumne ukrepe ter spoštoval navodila operaterja. Po mnenju agencije je

272

S to domnevo se sklicuje na Poročevalca Državnega zbora RS z dne 1. 1. 2012, drugi odstavek pod točko »K 146. členu«.
Omenjen odstavek je dostopen na spletni strani Državnega zbora, internetni vir, pridobljen 15. 4. 2018 na http://imss.dzrs.si/imis/4b3098a98cbcdb7fb285.pdf.
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oseba X upoštevala razumna priporočila operaterja, posledično breme zlorabe (nastali stroški)
ne morejo bremeniti uporabnika.

Pojasnjujemo: kako takšni stroški sploh nastanejo?
Storitev, ki so opravljene v času gostovanja v omrežju tujega mobilnega operaterja, ni mogoče
beležiti v realnem času, ampak je domači operater o njih obveščen šele na podlagi naknadno prejetih
datotek tujega operaterja. Sporne storitve so bile opravljene na način, da je bila na naročnikovem
aparatu aktivirana preusmeritev.
•

Scenarij A

Storilci aktivirajo brezpogojno preusmeritev (CFU273) na mednarodno številko. Ta vrsta
preusmeritve se izvaja v domačem omrežju.
Storilci nato začnejo množično vzpostavljati klice na številko ukradenega mobilnega aparata.
Klici se v domačem omrežju preusmerijo na mednarodne številke. Preusmerjeni klici se zaključijo
na odzivniških napravah, ki so sposobne sprejeti velike količine vzporednih klicev.
•

Scenarij B

Storilci aktivirajo katerokoli drugo preusmeritev (npr. CFB274, CFNR275, CFNA276) na mednarodno
številko. Te vrste preusmeritev pa se izvajajo v gostujočem omrežju.
Storilci nato generirajo množične klice na številko ukradenega mobilnega aparata.
Klic se v gostujočem omrežju preusmeri na mednarodne številke. Preusmerjeni klici se zaključijo
na odzivniških napravah, ki so sposobne sprejeti velike količine hkratnih (vzporednih) klicev.
Razlika med CFU in CFB
Primarna razlika med opisanima scenarijema je v tem, da se CFU izvaja v domačem omrežju, CFB, CFNR
in CFNA pa v gostujočem. V primeru CFU ima domači operater popoln nadzor nad dogajanjem (na
katere destinacije se izvaja preusmeritev, omejitev števila vzporednih klicev, takojšnje generiranje
zapisov CDR ipd.). Pri CFB, FNR in CFNA pa ima kompleten nadzor nad dogajanjem v omrežju gostujoči
operater, kar posledično tudi pomeni, da se ne omejuje števila vzporednih preusmerjenih klicev.277
Povrhu vsega pa domači operater ne razpolaga s podatki o klicih gostujočih uporabnikov v realnem
času in je odvisen od prejema informacij od tujega operaterja, ki pa prihajajo z zakasnitvijo (tudi do več
ur).
Ne moremo si zamisliti primera v realnosti, kjer bi naročnik sam sprožil večje količino vzporednih klicev
(npr. nad deset, dvajset, kaj šele 255), in to je prvi indic, da gre za zlorabo. Pri funkciji čakajoči klic lahko
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Ang. Call forwarding unconditional.
Ang. Call forward busy.
275 Ang, Call forwarding no reply.
276 Ang. Call forwarding no answer.
277 Maksimalno število preusmerjenih klicev lahko pomeni tudi 255 vzporednih zvez.
274
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uporabnik naredi v omrežju domačega operaterja zgolj 6 vzporednih klicev, v tujih omrežjih pa je vse
odvisno od tam nastavljenih omejitev.

6.1 KOMENTAR
Analiziran primer se nikoli ni obravnaval kazenskopravno, obravnavala ga je le Agencija AKOS na
podlagi prijave osebe X za razrešitev spora (reklamacije) v zvezi z izstavljenim računom za storitve.278
V analiziranem primeru se ne postavljamo na nikogaršnjo stran, niti na stran operaterja, temveč
skušamo v prvi vrsti ponazoriti, kako izgleda konkretna zloraba in kakšne dogodke ter finančne
konsekvence prinese. Glavna posledica je zagotovo finančna škoda, ki jo utrpi bodisi uporabnik bodisi
operater.
Telekomunikacijski operaterji veljajo za strokovnjake in posledično pričakujemo od njih, da zagotovijo
ustrezno varnost svojega omrežja ter da uporabnike obveščajo o grozečih nevarnostih. Sodna praksa
sicer pojasnjuje, da operater še ne izpolni svoje obveznosti iz poklicne dejavnosti, za katero se zahteva
skrbnost dobrega strokovnjaka, s tem ko svoje uporabnike o nevarnostih posameznih zlorab opozarja
na svoji spletni strani ali v medijih,279 potrebno je torej več.280 Agencija je že v preteklosti večkrat izdala
obvestila in priporočila281, »kako zaščititi naročnike telekomunikacijskih storitev pred zlorabami« in
nenazadnje pred visokimi stroški, vendar pa, kot ugotavljamo v analiziranem primeru, lahko operater
zlorabo zazna šele kasneje, torej po tem, ko se je že zgodila, in ne v realnem času (kar je nekako
logično). Posebej problematična je tako pravočasna zajezitev zlorabe oz. preprečitev nastanka visokih
stroškov za opravljene storitve zaradi zlorabe.
V analiziranem primeru je slovenski telekomunikacijski operater imel vpeljane ustrezne varnostne
mehanizme v primeru prej opisanih prevezav (največ 2 prevezavi), vendar pa španski operater, preko
katerega omrežja so prevezave dejansko potekale, ustreznih varnostnih mehanizmov za preprečevanje
tovrstnih zlorab ni implementiral, kljub temu pa je storitve, opravljene na račun zlorab, zaračunal
slovenskemu operaterju, ki je posledično izstavil račun končnemu uporabniku – osebi x.
V tem oziru se nam kljub vsemu zdi smiselno omeniti 146. člen ZEKom-1282, iz katerega izhaja, da kljub
temu da operater izpolni vse obveznosti iz svoje poklicne dejavnosti in ravna kot strokovnjak (z večjo
278

Agencija je pristojna na podlagi določb 217. člena ZEKom-1 in 62. člena ZPSTo-2 (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 –
ZIN-B in 81/15) za reševanje sporov elektronskih komunikacij in poštnih storitev v Republiki Sloveniji. Kot je že iz analize
primera razvidno, nadzor nad zakonitostjo odločitev agencije vrši Upravno sodišče RS, ki odloča o vloženih tožbah zoper
upravne akte, izdane s strani agencije.
279 V sodbi II Cp 584/2011 je Višje sodišče v Ljubljani pojasnilo dikcijo «takrat« 102. člena Zakona o elektronskih komunikacijah,
da mora operater javnih komunikacijskih storitev svoje uporabnike obvestiti o vsakem posebnem tveganju za varnost omrežja
ter o vseh možnih sredstvih, s pomočjo katerih lahko naročnik zmanjša ta tveganja, vključno z navedbo verjetnih stroškov, če
tveganje presega obseg ukrepov, ki jih operater lahko sprejme. Tako določa tudi Direktiva 2002/58/EC, po kateri je določba
povzeta.
280 V zadevi, iz opombe pred to, sodišče pojasnjuje, da bi obveščevalni dolžnosti operater fiksnega omrežja zadostil, če bi
naročnike glede grozeče nevarnosti zlorabe opozoril skupaj z računi.
281 Na primer: Priporočilo o preprečevanju izredno visokih zneskov na računih končnih uporabnikov, internetni vir, dostopen
3. 4. 2018 na http://www.akos-rs.si/files/Javna_posvetovanja/2013/21_1/Priporocilo-bill-shock-predlog.pdf.
282 Navedeni člen govori o dolžnostih obveščanja pri posebnem tveganju za varnost omrežja.
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skrbnostjo) na področju elektronskih komunikacij, ga te navedbe ne ekskulpirajo odgovornosti iz 146.
člena ZEKom-1, ki določa, da mora operater prevzeti vse stroške storitev, ki nastanejo kot posledica
zlorab s strani tretjih oseb, v kolikor je uporabnik sprejel vse razumne ukrepe za zaščito in spoštoval
navodila operaterja. V stilu te določbe je AKOS tudi argumentiral svojo odločitev za odpis računa
izdanega osebi X.
V predstavljenem primeru bi lahko tudi razglabljali o razlogih, zakaj oseba X ni prijavila kraje španski
policiji, kako je mogoče, da naenkrat, sredi noči, izgine telefon, zakaj uporabnik v celoti za stroške krivi
operaterja … ipd., vendar bi s tem presegli namen, ki smo ga želeli predstaviti z analizo primera. Kljub
temu se nam zdi pomembno opozoriti na dejstvo, da oseba X v svojih navedbah večkrat ponovi, da je
čez dan na mobilnem telefonu uporabljala GPS aplikacijo z zemljevidom, ki jo je vodila po mestu.
Sprašujemo se tudi, ali povprečno skrben uporabnik, ki se poda na nekajdnevno raziskovanje
turističnega mesta, zvečer pred spanjem ne preveri, ali ima pri sebi telefon (podobno kot odloži
denarnico na mizo) oz. preveri vsaj, ali ima na telefonu morda prazno baterijo in bi ga bilo potrebno
čez noč napolniti. V našem primeru bi bilo od osebe X, ki je večkrat pisno in ustno zatrdila, da je zvečer
pred škodnim dogodkom še aktivno uporabljala GPS aplikacijo z zemljevidi, pričakovati, da pred
spanjem preveri vsaj stanje baterije, če že ne koristi budilke na mobilnem telefonu ali če morda čez
noč ne nastavi mobilnega aparata na tiho »delovanje«. Na podlagi tega smo posledično mnenja, da bi
oseba X morala ugotoviti izginotje telefona bistveno prej, kot to zatrjuje.283
Ne glede na vse navedeno je bil namen analize primera prvenstveno prikazati bralcu, kako hitro je
mogoče zlorabiti telekomunikacijsko tehnologijo s tipom zlorabe »prevara z mednarodno delitvijo
prihodkov« na podlagi kraje, kot »metode izvedbe zlorabe«, enega samega mobilnega aparata
(vzpostavitev več kot 250 sočasnih zvez) in povzročiti visoko finančno škodo (bodisi operaterju bodisi
končnemu uporabniku). Čeprav se obravnavani primer kazenskopravno sicer ni obravnaval, se nam v
zaključnem delu komentarja zdi smiselno omeniti, da ima tudi slovenska kriminalistična policija za
raziskovanje in pregon groženj na področju kibernetske varnosti oblikovan center za računalniško
preiskovanje, znotraj sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje pa oddelek za telekomunikacije
in administracijo.

283

Sum na sodelovanje osebe X pri kaznivem dejanju tako obstaja. Ne gre tudi za osamljen primer tovrstne zlorabe, gre pa za
enega izmed redkejših primerov, kjer bi posameznik sam povzročil tako visoko premoženjsko škodo. Kot zanimivost naj
omenimo, da je v Sloveniji tako že leta 2000 nek posameznik imel v lasti komercialno številko za vročo linijo, na katero je sam
vzpostavljal klice iz različnih telefonskih priključkov uporabnikov tako, da je odpiral razdelilne omarice telekomunikacijskega
operaterja. O tem piše Mojca Furlan - Rus na portalu DNEVNIK, članek ''Kraja impulzov za vročo linijo'' dosegljiv 1. 4. 2018 na
naslovu https://www.dnevnik.si/92172.
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7. ZAKLJUČEK
Telekomunikacijske tehnologije se čedalje hitreje razvijajo in zdi se, da se bo razvoj nadaljeval z enako
hitrostjo, dokler ne naletimo na večjo fizikalno, energetsko ali ekonomsko omejitev razvoja na tem
področju. Vse kaže, da bodo v prihodnje telekomunikacijska omrežja temeljila na prenosu s
protokolom IP (ki je tudi del hrbtenice omrežja, ki ga poznamo pod imenom internet), kar pomeni, da
bodo vse telekomunikacijske storitve temeljile na eni poenoteni tehnologiji. Prav tako že prihaja do
zlivanja fiksnih in mobilnih omrežij, kar pomeni, da bo do istih storitev mogoče dostopati z različnih
naprav, ki bodo uporabljale različne tehnologije. Že danes ima marsikateri terminal (npr. mobilni
telefon) možnost prehajanja med tehnologijami kot so GSM, LTE, WLAN ipd., aplikacije pa se sploh več
ne zavedajo, preko katere tehnologije do njih dostopamo. Pričakuje se, da se bodo telekomunikacijska
omrežja v prihodnje znala tudi samodejno konfigurirati, upravljati, do neke mere celo popravljati, zato
jih že danes imenujemo samoorganizirana omrežja. Nove aplikacije bodo tekle na samostojnih
strežnikih in teh ne bodo razvijali le omrežni operaterji, temveč tudi posebej specializirani ponudniki
aplikacij, kar pomeni, da nove storitve ne bodo več omejene s tehnologijo telekomunikacijskega
omrežja. Osnovna storitev, ki jo telekomunikacijski sistem nudi (in jo bo nudil tudi v prihodnje),
uporabnikom predstavlja prenos informacije, ki pa mora vsekakor potekati varno.
V magistrskem delu ugotavljamo, da se lahko poleg uporabnikov, ki koristijo storitve znotraj
telekomunikacijskih tehnologij, pojavijo še osebe, ki do uporabe storitev niso upravičene in posledično
ogrožajo zaupnost in celovitost informacijskih sistemov kot tudi prenesenih informacij, ki jih
prestrezajo in spreminjajo. Včasih te osebe zanima zgolj neupravičena raba virov nekega
telekomunikacijskega sistema z namenom povzročanja škode in pridobivanja premoženjske koristi. S
tem pa pojmovno nikakor še nismo zajeli vseh metod in tipov zlorab telekomunikacijske tehnologije,
kaj šele kibernetskega kriminala, smo pa skušali prikazati, kako je mogoče to tehnologijo zlorabiti kot
orodje za izvrševanje kaznivih dejanj.
Jedro magistrskega dela predstavljajo kazniva dejanja kibernetskega kriminala v povezavi s 5. točko –
metode in tipi zlorab elektronskih komunikacij, kjer smo skušali na konkretnih primerih predstaviti, za
katere zlorabe telekomunikacijske tehnologije so telekomunikacijski operaterji, končni uporabniki
storitev kot tudi vsi ostali deležniki najbolj dovzetni, ter izpeljati kazenskopravne okvire.
Prvo postavljeno hipotezo, s katero trdimo, da zlorabe telekomunikacijske tehnologije za izvršitev
kaznivega dejanja lahko uvrščamo med kazniva dejanja kibernetskega kriminala, lahko zagotovo
potrdimo. Za zlorabe telekomunikacijske tehnologije so namreč značilne vse (ali pa vsaj večina)
posebnosti, ki jih kibernetski kriminal prinaša v kazenskopravno teorijo in prakso. Kazenskopravna
opredelitev ravnanj, ki jih predstavljajo tako zlorabe IKT kot ostala ravnanja v kibernetskem prostoru,
namreč ni zmeraj enostavna. Razlog v prvi vrsti tiči v tem, da je pri izvedbi kaznivega dejanja v
kibernetskem prostoru kraj zločina težje določljiv, prav tako se soočamo s pomanjkanjem fizičnih
dejavnikov, kar pomeni, da nič ni otipljivo, hkrati pa se lahko kaznivo dejanje izvršuje istočasno na
različnih lokacijah zaradi česar se srečujemo tudi z multijurisdikcijo. In čeprav je na enotnost in
usklajenost prepovedanih ravnanj v kibernetskem prostoru pomembno vplivala Konvencija o
kibernetski kriminaliteti Sveta Evrope, ki je leta 2004 stopila v veljavo, so nekatere opredelitve
posameznih ravnanj že nekoliko zastarele ali pa vsaj toge, po drugi strani pa nekatere opredelitve
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novejših posameznih protipravnih ravnanj sploh še niso ustrezno razumljene in zapisane, kar lahko
hitro privede do dilem pri presoji kaznivosti.
Napisano predstavlja iztočnico za našo drugo hipotezo, s katero trdimo, da naša kazenskopravna
zakonodaja prepočasi sledi naglemu tehnološkemu napredku na področju zlorab telekomunikacijske
tehnologije. Drugo postavljeno hipotezo zavračamo. Menimo, da naše kazensko pravo dobro zajema
pojavne oblike kaznivih dejanj kibernetskega kriminala kot tudi druge oblike kaznivih dejanj zlorab
telekomunikacijske tehnologije, saj ugotavljamo, da v večini primerov zlorab gre za tradicionalna
kazniva dejanja, ki so zgolj izvršena s pomočjo ali na račun elektronskih komunikacij, kar pa v ničemer
ne spremeni kaznivosti teh dejanj.
Tretja hipoteza je predstavljala svojevrsten izziv. Zavedamo se, da kazenskopravna dogmatika mora
spremljati novosti kriminala visoke tehnologije, če želi v dobršni meri zadostiti pravni varnosti, hkrati
pa smo bili mnenja, da kazenska zakonodaja ni dovolj fleksibilna, da bi lahko inkriminirala vse raziskane
zlorabe telekomunikacijske tehnologije, ki jih navajamo v magistrskem delu. Prišli smo do zaključka, da
je kljub specifičnosti metod in tipov zlorab elektronskih komunikacij naše kazensko pravo sposobno
ustrezno sankcionirati vse navedene metode in tipe zlorab v 5. poglavju, razen nezaželenih sporočil, ki
jih poznamo kot »spam« (točka 5.2.4). Slednja sicer sama po sebi ne predstavljajo kaznivega dejanja,
zato zavračamo tretjo postavljeno hipotezo.
Zadnjo, četrto, hipotezo, s katero trdimo, da so zlorabe telekomunikacijske tehnologije bistveno manj
preganjane kot druga kazniva dejanja kibernetskega kriminala, pa potrjujemo. Da je preiskovanje
tovrstnih kaznivih dejanj bistveno bolj oteženo napram pregonu tradicionalnih kaznivih dejanj v
fizičnem svetu je popolnoma jasno. Se pa srečujemo z nizko stopnjo prijavljanja takšnih dejanj. Razlog
tiči v: (1) neobčutljivosti na zlorabe telekomunikacijske tehnologije posameznikov, kjer posameznike,
ki so bili žrtve takšnih zlorab, spremlja miselnost »saj sem si sam kriv«, (2) neznanju – nekateri
posamezniki sploh ne ugotovijo, da so bili žrtev zlorabe ali pa se obstoja kaznivosti sploh ne zavedajo,
(3) nekatera podjetja imajo več varnostnih incidentov dnevno, vendar se iz nam neznanega razloga
(morda zaradi lastnega ugleda ali kulture znotraj podjetja) ne odločajo za prijave oz. za pregon zlorab
elektronskih komunikacij.
Za konec je treba povedati, da je vsaka analiza zlorab telekomunikacijske tehnologije ali
kazenskopravnega okvira na nek način nepopolna. Zaradi hitrega razvoja se je treba takoj v sedanjosti
posvetiti zagotavljanju varnosti in odpravljanju groženj (če že nismo prepozni), hkrati pa je potrebno
analizirati morebitne nevarnosti in priložnosti kibernetske problematike, s katero se bomo srečali v
prihodnje. Tako je bil tudi namen magistrskega dela opozoriti na obstoječe zlorabe na področju
telekomunikacij, postaviti kazenskopravne okvire in ozavestiti, da nas na področju informacijske
varnosti tako tehnično kot pravno v prihodnje čaka veliko dela.
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