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ЗА ДР ЖА ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА 
У ПРАК СИ СУ ДА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ*

Сажетак:По се до ва ње тач них, пот пу них и по у зда них ре ле вант них по-
да та ка о са о бра ћа ју елек трон ске ко му ни ка ци је и пра во вре ме ни при ступ овла-
шће них над ле жних др жав них ор га на та квим по да ци ма је без сум ње ко ри сно 
сред ство у бор би про тив са вре ме них об ли ка кри ми на ла. Из тог раз ло га оправ-
да но је да се уста но ви оба ве за за пру жа о це услу га елек трон ске ко му ни ка ци-
је да за од ре ђе ни вре мен ски пе ри од чу ва ју од ре ђе не по дат ке о ко му ни ка ци ја ма 
у чи јем оства ри ва њу по сре ду ју и да те по дат ке пре да ју на зах тев овла шће них 
ор га на др жа ве, ка ко би их ко ри сти ли у ле ги тим не свр хе. Из то га раз ло га је 
2006. усво је на Ди рек ти ва о за др жа ва њу по да та ка, ко је су др жа ве чла ни це 
би ле ду жне да пре не су у на ци о нал но за ко но дав ство. Ме ђу тим, за др жа ва ње 
по да та ка пред ста вља ри зик по основ на људ ска пра ва и сло бо де, уко ли ко про-
пис ко ји уста но вља ва ову оба ве зу то чи ни не по шту ју ћи су шти ну пра ва и 
сло бо да, пре све га пра ва на при ват ност и пра ва у ве зи са об ра дом по да та ка 
о лич но сти, из ког раз ло га је 2014. Суд Европ ске уни је огла сио Ди рек ти ву не-
ва же ћом. И по ред ове од лу ке, др жа ве чла ни це и да ље ре гу ли шу оба ве зу за др-
жа ва ња по да та ка у сво јим на ци о нал ним про пи си ма. У ве зи са тим, по ста вља 
се пи та ње ускла ђе но сти ових про пи са са основ ним пра ви ма и сло бо да ма и 
на че ли ма Уни је. Пред мет ра да је ана ли за од лу ка Су да ЕУ у ве зи са овим пи-
та њем на кон по ни шта ва ња Ди рек ти ве о за др жа ва њу по да та ка. 

Кључнеречи: кри вич ни по сту пак, за др жа ва ње по да та ка, Европ ска 
уни ја, Суд ЕУ.

* Рад је на стао као ре зул тат ра да на Про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза-
зо ви” у 2020, чи ји но си лац је Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, Уни вер зи тет у Но вом Са ду.
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1. УВОД

На ни воу Европ ске уни је (у да љем тек сту: ЕУ) је 2006. про пи сом, у 
окви ру та да шњег Пр вог сту ба, за пру жа о це услу га елек трон ских ко му ни-
ка ци ја уста но вље на оба ве за за др жа ва ња по да та ка. На и ме, Ди рек ти ва 
2006/24/ЕЗ Европ ског пар ла мен та и Са ве та од 15. мар та 2006. о за др жа ва-
њу по да та ка до би је них или об ра ђе них у ве зи са пру жа њем јав но до ступ них 
услу га елек трон ских ко му ни ка ци ја или јав них ко му ни ка циј ских мре жа и 
о из ме ни Ди рек ти ве 2002/58/ЕЗ1 (у да љем тек сту: Ди рек ти ва о за др жа ва-
њу по да та ка) до не та је са ци љем да се ускла де од ред бе др жа ва чла ни ца 
ко је се од но се на за др жа ва ње од ре ђе них по да та ка ко је при ку пља ју или 
об ра ђу ју пру жа о ци услу га, ка ко би се обез бе ди ло да ти по да ци бу ду до-
ступ ни у свр ху спре ча ва ња, от кри ва ња и до ка зи ва ња и во ђе ња кри вич ног 
по ступ ка за те шка кри вич на де ла, као што су она по ве за на с ор га ни зо ва ним 
кри ми на лом и те ро ри змом, а све то уз по што ва ње пра ва из чла на 7 и 8 
По ве ље Европ ске уни је о основ ним пра ви ма2 (у да љем тек сту: По ве ља). 
Оба ве за за др жа ва ња по да та ка је уста но вље на за пру жа о це јав но до ступ них 
услу га елек трон ских ко му ни ка ци ја или јав них ко му ни ка циј ских мре жа 
у чла ну 3 ове Ди рек ти ве, и то у по гле ду по да та ка о ко му ни ка ци ји3 на ве-
де них у чла ну 5,4 а ра ди њи хо ве до ступ но сти над ле жним ор га ни ма др жа ва 
чла ни ца.5

1 Di rec ti ve 2006/24/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 15 March 2006 
on the re ten tion of da ta ge ne ra ted or pro ces sed in con nec tion with the pro vi sion of pu blicly ava-
i la ble elec tro nic com mu ni ca ti ons ser vi ces or of pu blic com mu ni ca ti ons net works and amen ding 
Di rec ti ve 2002/58/EC (OJ L 105, 13.4.2006, p. 54–63), https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/GA/
TXT /?uri =CE LEX:32006L0024. 

2 Char ter of Fun da men tal Rights of the Eu ro pean Union (OJ C 326, 26.10.2012, p. 391–407), 
https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /?uri =CE LEX:12012P/TX T. 

3 По да ци о ко му ни ка ци ји де ле се на по дат ке о ко ри сни ку (subscri ber da ta), по дат ке о 
оства ре ном ко му ни ка циј ском са о бра ћа ју (traf fic da ta) и по дат ке о ко ри шће њу услу ге елек-
трон ске ко му ни ка ци је (usa ge da ta). М.Пи са рић, Елек трон ски до ка зи у кри вич ном по ступ ку, 
Но ви Сад 2019, 88. 

4 Ди рек ти ва се од но си ла на за др жа ва ње по да та ка о ко ри сни ку и по да та ка о оства ре ном 
ко му ни ка циј ском са о бра ћа ју. Пре ма чла ну 5 ра ди се о по да ци ма ко ји су по треб ни за про-
на ла же ње и иден ти фи ка ци ју из во ра и од ре ди шта ко му ни ка ци је, за утвр ђи ва ње да ту ма, 
вре ме на, тра ја ња и вр сте ко му ни ка ци је, ко му ни ка циј ске опре ме ко ри сникâ, као и за от кри-
ва ње ло ка ци је опре ме за ко му ни ка ци ју мо бил ним те ле фо ни ма, те по да ци ма о бро ју, ко ји 
са др же име и адре су прет плат ни ка или ре ги стро ва ног ко ри сни ка, те ле фон ски број с ког се 
по зи ва и ко ји се по зи ва, као и ИП адре су за ин тер нет ске услу ге. Ви ше о то ме, вид. Т. Бу гар-
ски, „При слу шки ва ње и за др жа ва ње те ле ко му ни ка ци о них по да та ка”, Прав ни жи вот 9/2011, 
837-853.

5 Ви ше о то ме, вид. Т. Бу гар ски, До ка зне рад ње у кри вич ном по ступ ку, Но ви Сад 2011, 
стр. 63-34.
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2. ПО НИ ШТА ВА ЊЕ ДИ РЕК ТИ ВЕ О ЗА ДР ЖА ВА ЊУ ПО ДА ТА КА

Суд ЕУ (у да љем тек сту: Суд) је 2014. на осно ву чла на 267 Уго во ра о 
функ ци о ни са њу ЕУ6 (у да љем тек сту: УФЕУ) ис пи ти вао ва ља ност Ди рек-
ти ве у је дин стве ном по ступ ку по во дом два зах те ва за до но ше ње од лу ке о 
прет ход ном пи та њу7 – ра ди се о пред ме ти ма C-293/128 и C-594/12.9 Прет-
ход но пи та ње се у су шти ни од но си ло на то да ли је Ди рек ти ва ускла ђе на с 
пра вом гра ђа на на сло бо ду кре та ња и бо рав ка на др жав ном под руч ју др жа ва 
чла ни ца, на по што ва ње при ват ног жи во та из чла на 7 По ве ље, на за шти ту 
по да та ка о лич но сти из чла на 8 По ве ље, те на сло бо ду из ра жа ва ња из чла-
на 11 По ве ље. 

Суд је у сво јој од лу ци од 8. апри ла 2014.10 утвр дио да оба ве за за др жа-
ва ња по да та ка пред ста вља са мо по се би ме ша ње у пра во на по што ва ње 
при ват ног жи во та из чла на 7 По ве ље (при то ме, при ступ над ле жних др жав-
них ор га на пред ста вља до дат но ме ша ње у ово пра во)11 и у пра во на за шти ту 
по да та ка о лич но сти из чла на 8 По ве ље.12 У по гле ду оправ да но сти ме ша ња 

6 Con so li da ted ver sion of the Tre aty on the Fun cti o ning of the Eu ro pean Union (OJ C 326, 
26.10.2012, p. 47–390), ht tps://eur-lex.eu ro pa.eu / le gal-con tent /EN/TXT /?uri =ce-
lex%3A12012E%2FTXT. 

7 На осно ву чла на 267 УФЕУ Суд ЕУ је над ле жан да од лу чу је о прет ход ним пи та њи-
ма ко ја се ти чу ту ма че ња Уго ворâ и ва ља но сти и ту ма че ња ака та ин сти ту ци ја, ор га на, 
кан це ла ри ја или аген ци ја Уни је. Ако се та кво пи та ње по ја ви пред су дом др жа ве чла ни це 
(глав ни по сту пак), тај суд мо же, ако сма тра да је од лу ка о том пи та њу по треб на да би мо гао 
да до не се од лу ку (у глав ном по ступ ку), да тра жи од Су да да о то ме од лу чи.

8 Зах тев је упу тио Вр хов ни суд Ир ске по во дом по ступ ка ко ји се во дио пред њим, из-
ме ђу Di gi tal Rights Ire land Ltd и не ко ли ко др жав них ор га на по во дом за ко ни то сти ме ра ко је 
се од но се на за др жа ва ње по да та ка у ве зи са елек трон ским ко му ни ка ци ја ма. 

9 Зах тев је упу тио Устав ни суд Ау стри је по во дом по ступ ка ко ји се во дио пред њим 
по устав ној ту жби ко ју су под не ли Вла да По кра ји не Ко ру шке, као и M. Зај тлин гер и 11.129 
дру гих ту жи ла ца, у ве зи с ускла ђе но шћу за ко на, ко јим се пре но си Ди рек ти ва у до ма ће 
ау стриј ско пра во, са фе де рал ним Устав ним за ко ном. 

10 Jud gment of the Co urt (Grand Cham ber) of 8 April 2014 in Jo i ned Ca ses C-293/12 and 
C-594/12, Of fi cial Jo ur nal of the Eu ro pean Union, 10.6.2014, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con-
tent/en/TXT /PDF /?uri =uri serv%3AOJ .C_.2014.175.01.0006.01.ENG. 

11 На и ме, за др жа ва ње од ре ђе них по да та ка у ди рект ној је ве зи са за шти том на ве де них 
пра ва, јер по да ци омо гу ћа ва ју да се утвр ди с ко јим ли цем је прет плат ник или ре ги стро ва ни 
ко ри сник ко му ни ци рао, ко јим сред ством, ка да и са ког ме ста, од но сно ко ли ко уче ста ло је 
ко му ни ци рао са од ре ђе ним ли ци ма то ком од ре ђе ног пе ри о да. Ови по да ци, а на ро чи то уко-
ли ко се по сма тра ју за јед но и до ве ду у ме ђу соб ну ве зу, омо гу ћа ва ју до но ше ње вр ло пре ци зних 
за кљу ча ка о при ват ном жи во ту ли ца на ко је се од но се по да ци, као што су сва ко днев не на-
ви ке, ме ста трај них или при вре ме них бо ра ва ка, днев на или дру га кре та ња, оба вља не ак-
тив но сти, дру штве ни од но си и дру штве не сре ди не ко је та ли ца по се ћу ју.

12 Иа ко се на чел но зах те ви за до но ше ње од лу ке о прет ход ном пи та њу од но се на то да 
ли се по да ци прет плат ни ка и ре ги стро ва них ко ри сни ка мо гу за др жа ти с об зи ром на члан 7 
По ве ље, они се од но се и на пи та ње да ли Ди рек ти ва ис пу ња ва зах те ве за шти те по да та ка о 
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у ова основ на пра ва, Суд сма тра да за др жа ва ње по да та ка не вре ђа њи хов 
би тан са др жај, да од го ва ра ци љу у оп штем ин те ре су (обез бе ђе ње до ступ но-
сти тих по да та ка у свр ху спре ча ва ња, от кри ва ња и до ка зи ва ња и во ђе ња 
кри вич ног по ступ ка за те шка кри вич на де ла), те да је при клад но за оства-
ре ње тог ци ља. 13 Ме ђу тим, до во де на је у пи та ње ну жност та квог ме ша ња. 

Суд је ис та као да, иа ко за ди ра ње у основ на пра ва има за циљ бор бу 
про тив те шких кри вич них де ла, што је од ва жно сти за јав ну без бед ност, 
оства ре ње тог ци ља не оправ да ва ме ру за др жа ва ња по да та ка као ну жну. 
На и ме, не мо же се го во ри ти да је ме ша ње пред ви ђе но Ди рек ти вом огра ни-
че но на оно што је стро го ну жно, јер оба ве зу је на за др жа ва ње свих по да та ка 
у ве зи с са о бра ћа јем свих ко му ни ка ци ја, свим сред стви ма ко му ни ка ци је, 
свих прет плат ни ка и ре ги стро ва них ко ри сни ка – дру гим ре чи ма це ло куп ног 
ста нов ни штва, без ика квог раз ли ко ва ња, огра ни че ња или из у зет ка.14 

лич но сти ко ји про из ла зе из чла на 8 По ве ље. На и ме, за др жа ва ње по да та ка ка ко би се обез-
бе ди ло да над ле жни над ле жни ор га ни мо гу евен ту ал но да им при сту пе на не по сре дан и 
спе ци фи чан на чин има ути ца ја на при ва тан жи вот, а ти ме и на пра ва за јам че на у чла ну 7 
По ве ље. На та кво за др жа ва ње по да та ка при ме њу је се и члан 8 јер оно пред ста вља об ра ду 
по да та ка о лич но сти у сми слу тог чла на и мо ра ну жно да ис пу ња ва усло ве за шти те по да-
та ка ко ји про из ла зе из тог чла на. Иа ко Ди рек ти ва не пред ви ђа за др жа ва ње са др жа ја ко му-
ни ка ци је ни је ис кљу че но да за др жа ва ње по да та ка мо же има ти ути цај и на сло бо ду из ра жа-
ва ња прет плат ни ка или ре ги стро ва них ко ри сни ка ко му ни ка циј ских сред ста ва за јам че ну у 
чла ну 11 По ве ље.

Суд је за у зео ја сан став да је Ди рек ти ва, на мет нув ши за др жа ва ње по да та ка из чла на 
5 став 1 то ком од ре ђе ног вре мен ског пе ри о да и омо гу ћив ши над ле жним ор га ни ма да им 
при сту па ју, од сту пи ла од ре жи ма за шти те пра ва на по што ва ње при ват ног жи во та ус-
по ста вље ног Ди рек ти ва ма 95/46 и 2002/58, ко је су у по гле ду об ра де по да тка о лич но сти у 
под руч ју елек трон ских ко му ни ка ци ја про пи са ле по вер љи вост ко му ни ка ци ја и с њи ма по-
ве за них по да та ка о са о бра ћа ју, као и оба ве зу да се ти по да ци обри шу или учи не ано ним ним 
ка да ви ше ни су по треб ни у свр ху пре но са ко му ни ка ци је, осим кад су по треб ни за на пла ћи-
ва ње и то са мо док тра је та по тре ба.

13 Суд по ла зи од то га да у скла ду с чла ном 52 став 1 По ве ље сва ко огра ни че ње при 
оства ри ва њу пра ва и сло бо да мо ра би ти пред ви ђе но за ко ном и мо ра по што ва ти су шти ну 
тих пра ва и сло бо да те су, под ло жно на че лу про пор ци о нал но сти, огра ни че ња тих пра ва и 
сло бо да мо гу ћа са мо ако су по треб на и ако за и ста од го ва ра ју ци ље ви ма од оп штег ин те ре-
са ко је при зна је Уни ја или по тре би за шти те пра ва и сло бо да дру гих ли ца.

14 Ди рек ти ва је пред ви де ла за др жа ва ње по да та ка о ко му ни ка ци ји свих ли ца, без об-
зи ра на то што код њих не по сто ји ни ка ква на зна ка да мо гу има ти ве зу, ма кар по сред ну или 
да ле ку, с те шким кри вич ним де ли ма. Ди рек ти ва не зах те ва ни ка кав од нос из ме ђу по да та ка 
и прет ње јав ној без бед но сти, и ни је огра ни че на на за др жа ва ње по да та ка из јед ног при вре-
ме ног раз до бља и/или јед ног од ре ђе ног ге о граф ског под руч ја и/или јед но га кру га ли ца 
ко је мо гу би ти уме ша не у из вр ше ње те шког кри вич ног де ла или на ли ца ко ја мо гу због дру гих 
раз ло га да до при не су спре ча ва њу, от кри ва њу или го ње њу учи ни ла ца те шких кри вич них 
де ла. Осим то га, про пи су ју ћи за др жа ва ње по да та ка то ком раз до бља ко је ни је кра ће од шест 
ме се ци а не ду же од 24 ме се ца, а ни је пред ви ђе но ни ка кво раз ли ко ва ње из ме ђу ка те го ри ја 
по да та ка с об зи ром на њи хо ву евен ту ал ну ко рист за оства ри ва ње ци ља или с об зи ром на 
ли це на ко је се од но си.
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По ред то га, Ди рек ти ва не пред ви ђа ни ка кав објек тив ни кри те ри јум 
ко ји би омо гу ћио огра ни че ње при сту па над ле жних др жав них ор га на по да-
ци ма и њи хо ве на кнад не упо тре бе.15 

Ди рек ти вом су мо ра ла би ти пред ви ђе на ја сна и пре ци зна пра ви ла ко ја 
уре ђу ју обим и при ме ну ме ре за др жа ва ња и про пи са ни ми ни мал ни усло ви на 
на чин да ли ца чи ји су по да ци за др жа ни рас по ла жу до вољ ним га ран ци ја ма 
ко је омо гу ћа ва ју учин ко ви ту за шти ту њи хо вих по да та ка од ри зи ка зло по-
тре бе, као и од свих не за ко ни тих при сту па и ко ри шће ња тих по да та ка, а то 
све ни је учи ње но. 

По ла зе ћи од утвр ђе них мањ ка во сти, Суд је Ди рек ти ву про гла сио не-
ва ља ном и по ни штио је.

3. СТАВ ЕВРОП СКЕ КО МИ СИ ЈЕ И СА ВЕ ТА ЕУ НА КОН  
ПО НИ ШТА ВА ЊА ДИ РЕК ТИ ВЕ

На кон по ни шта ва ња Ди рек ти ве о за др жа ва њу по да та ка, Ко ми си ја ЕУ 
је у са оп ште њу из 2015.16 из не ла став да је на др жа ва ма чла ни ца ма да од лу-
че да ли ће на на ци о нал ном ни воу про пи са ти оба ве зу за др жа ва ња по да та ка 
јер је ово пи та ње „пред мет осе тљи ве иде о ло шке де ба те у ко јој ЕУ не ће ви ше 
уче ство ва ти”.17 Та ко ђе, са оп ште но је да Ко ми си ја ЕУ не ће ис ту пи ти са но вом 
ин ци ја ти вом за про пи си ва ње оба ве зе за др жа ва ња по да та ка на ни воу ЕУ. Из 
тог раз ло га, услед не по сто ја ња над на ци о нал ног про пи са, др жа ве чла ни це 
има ју пу ну сло бо ду да одр же или ус по ста ве но ве си сте ме за др жа ва ња по-
да та ка на сво јој те ри то ри ји, под усло вом да та кав си стем бу де у скла ду са 
основ ним на че ли ма пра ва ЕУ, као што су она пред ви ђе на у Ди рек ти ви 
2002/58/ЕЗ Европ ског пар ла мен та и Са ве та од 12. ју ла 2002. о об ра ди по-
да та ка о лич но сти и за шти ти при ват но сти у сек то ру елек трон ских ко му ни-

15 Члан 4 ко ји уре ђу је при ступ за др жа ним по да ци ма, не про пи су је из ри чи то да тај 
при ступ и на кнад но ко ри шће ње по да та ка мо ра ју би ти стро го огра ни че ни у свр ху спре ча-
ва ња и от кри ва ња тач но утвр ђе них те шких кри вич них де ла, не го је огра ни чен на на во ђе ње 
то га да сва ка др жа ва чла ни ца про пи су је по сту пак и усло ве ко ји се мо ра ју ис пу ни ти ка ко би 
се оства рио при ступ за др жа ним по да ци ма у скла ду са зах те ви ма ну жно сти и про пор ци о-
нал но сти, а ни је пред ви ђен ни кри те ри јум при ме ном ког би се огра ни чио број ли ца овла-
шће них на при ступ и на кнад но ко ри шће ње за др жа них по да та ка. Та ко ђе, при ступ ни је под-
ре ђен прет ход ном над зо ру су да чи ја би од лу ка огра ни ча ва ла при ступ по да ци ма и њи хо во 
ко ри шће ње са мо на оно што је стро го ну жно у свр ху оства ри ва ња ци ља. 

16 Eu ro pean Com mis sion sta te ment/15/5654 on na ti o nal da ta re ten tion laws Brus sels, 16 
Sep tem ber 2015, https://ec.eu ro pa.eu /com mis sion/presscor ner/de tail/en /STA TE MENT_15_5654. 

17 Вид. F. Gu a ra scio, EU exe cu ti ve plans no new da ta re ten tion law, Re u ters, 12.3.2015, 
https://uk.re u ters.co m /ar tic le/us -eu -da ta-te le com mu ni ca ti ons/eu -exe cu ti ve-plans-no-new-da ta-
re ten tion-la w-idUSKBN0M82CO20150312.
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ка ци ја,18 ко ја је из ме ње на Ди рек ти вом 2009/136/ЕЗ Европ ског пар ла мен та и 
Са ве та од 25. но вем бра 2009.19 (у да љем тек сту: Ди рек ти ва о при ват но сти 
и елек трон ским ко му ни ка ци ја ма).

У апри лу 2017. Ко ми си ја је по кре ну ла по сту пак про це не си ту а ци је у 
ве зи са за др жа ва њем по да та ка, чи ји ре зул тат тре ба да по мог не др жа ва ма 
чла ни ца ма у ана ли зи зах те ва по ста вље них у ре ле вант ној прак си Су да на-
кон по ни шта ва ња Ди рек ти ве о за др жа ва њу по да та ка (на ро чи то у пред ме ту 
Te le2 Sve ri ge and Wat son and Ot hers20) и у ис тра жи ва њу мо гу ћих ре ше ња за 
обез бе ђе ње до ступ но сти по да та ка по треб них за ефи ка сну бор бу про тив 
кри ми на ла. У ве зи са овим про це сом, у ју ну 2017. усво је ни су за кључ ци Са-
ве та ЕУ у ко ји ма се ис ти че да је нео п хдо но да се над ле жним др жав ним 
ор га ни ма др жа ва чла ни ца обез бе ди до ступ ност од ре ђе них по да та ка о елек-
трон ским ко му ни ка ци ја ма, а да по сто ја ње раз ли чи тих на ци о нал них пра ви-
ла огра ни ча ва ефи ка сност пре ко гра нич не са рад ње и раз ме не по да та ка из-
ме ђу над ле жних ор га на.21 Из тог раз ло га је Са вет ЕУ у ок то бру 2018. по звао 
на осми шља ва ње ме ра ко је би над ле жним др жав ним ор га ни ма др жа ва чла-
ни ца омо гу ћи ле олак шан при ступ по да ци ма о ко му ни ка ци ји елек трон ским 
сред стви ма.22 

На са стан ку Са ве та ЕУ у де цем бру 2018. при ка за ни су ре зул та ти по-
ступ ка про це не си ту а ци је.23 На ро чи та па жња по све ће на је кон цеп ту огра-
ни че ног за др жа ва ња по да та ка, у окви ру ког се за др жа ва ње по да та ка про-
пи су је у по гле ду од ре ђе них ка те го ри ја по да та ка са мо на оно што је ну жно 
по треб но. Та ко ђе, раз ма тра ло се ре гу ли са ње об но вљи вог на ло га за за др жа-
ва ње, што зна чи да, иа ко се на лог од но си са мо на јед ног пру жа о ца услу га 

18 Di rec ti ve 2002/58/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 12 July 2002 
con cer ning the pro ces sing of per so nal da ta and the pro tec tion of pri vacy in the elec tro nic com-
mu ni ca ti ons sec tor (Di rec ti ve on pri vacy and elec tro nic com mu ni ca ti ons) (OJ 2002 L 201, p. 37), 
https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/ALL /?uri =CE LEX%3A32002L0058. 

19 Di rec ti ve 2009/136/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 25 No vem ber 
2009 amen ding Di rec ti ve 2002/22/EC on uni ver sal ser vi ce and users’ rights re la ting to elec tro nic 
com mu ni ca ti ons net works and ser vi ces, Di rec ti ve 2002/58/EC con cer ning the pro ces sing of per-
so nal da ta and the pro tec tion of pri vacy in the elec tro nic com mu ni ca ti ons sec tor and Re gu la tion 
(EC) No 2006/2004 on co o pe ra tion bet we en na ti o nal aut ho ri ti es re spon si ble for the en for ce ment 
of con su mer pro tec tion laws (OJ 2009 L 337, p. 11), https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/
TXT /HTML/?uri=CE LEX:32009L0136&from=EN. 

20 Вид. Под на слов 4.
21 Con clu si ons of the Co un cil of the Eu ro pean Union on Re ten tion of Da ta for the Pur po se 

of Fig hting Cri me, EU CO 8/17, 6 Ju ne 2019, https://www.con si li um.eu ro pa.eu /me dia/23985/22-
23-eu co-fi nal-con clu si ons.pdf . 

22 Con clu si ons of the Co un cil of the Eu ro pean Union, EU CO 13/18, 18 Oc to ber 2018, https://
www.con si li um.eu ro pa.eu /me dia/36775/18-eu co-fi nal-con clu si ons-en.pdf . 

23 Co un cil do cu ment 14319/18, Da ta re ten tion – Sta te of play, 23 No vem ber 2018, https://
da ta.con si li um.eu ro pa.eu /do c/do cu ment/ST -14319-2018-INIT/en/pdf. 
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елек трон ске ко му ни ка ци је за од ре ђе ни вре мен ски пе ри од ва же ња, исти се 
мо же про ду жи ти ко ли ко год пу та је по треб но у свр ху ра да ор га на по ступ ка. 

У за кључ ку о за др жа ва њу по да та ка за по тре бе бор бе про тив оп штег 
кри ми на ла из ју на 2019. Са вет ЕУ је по но во ука зао на зна чај по да та ка у по-
се ду те ле ко му ни ка ци о них опе ра те ра и пру жа ла ца услу га за отр ки ва ње и 
до ка зи ва ње кри вич них де ла а да је њи хо во обез бе ђе ње од из у зет не ва жно сти 
за рад над ле жних ор га на.24 Ка ко про пи си ва ње оба ве зе за др жа ва ња та квих 
по да та ка мо ра да бу де у скла ду са га ран то ва ним основ ним пра ви ма и сло-
бо да ма, од Ко ми си је је за тра же но да пра ти да љи раз вој ле ги сла тив не и суд-
ске прак се у др жа ва ма чла ни ца ма, а на ро чи то прак су Су да, и да одр жи 
кон сул та ци је у ци љу из на ла же ња све о бу хват ног ре ше ња за за др жа ва ње 
по да та ка, укљу чу ју ћи и евен ту ал ни ле ги сла тив ни пред лог на ни воу ЕУ у бу-
дућ но сти. На ро чи то се ука зу је на са гле да ва ње ко цеп та оп штег, ци ља ног и 
огра ни че ног за др жа ва ња по да та ка (пр ви ни во за ди ра ња у га ран то ва на пра-
ва и сло бо де), кон цепт ци ља ног при сту па за др жа ним по да ци ма (дру ги ни во 
за ди ра ња у га ран то ва на пра ва и сло бо де), као и ку му ла тив ног ефек та га ран-
ци ја и мо гу ћих огра ни че ња на за др жа ва ње по да та ка у оба ни воа за ди ра ња 
у га ран то ва на пра ва и сло бо де, а све у ци љу ства ра ња ре ше ња ко је ће исто-
вре ме но обез бе ди ти за шти ту пра ва и сло бо да али и ефик са ност кри вич ног 
по ступ ка. 

Мо же се за кљу чи ти да се, са по ни шта ва њем Ди рек ти ве о за др жа ва њу 
по да та ка, на ни воу Уни је ма кар јед но вре ме за ста ло са на ме ром да се про-
пи ше оба ве за за др жа ва ња по да та ка о елек трон ској ко му ни ка ци ји кроз усва-
ја ње над на ци о нал ног про пи са – но, ни је ис кљу че но да се у до глед но вре ме 
не ће по ја ви ти но ви ле ги сла тив ни пред лог у том прав цу.

Чи ње ни ца да је ре гу ли са ње овог пи та ња оста вље но др жа ва ма чла ни-
ца ма отво ри ла је спор на пи та ња, на ро чи то у по гле ду уса гла ше но сти та квих 
про пи са (ка ко оних ко ји ма је Ди рек ти ва пре не се на у на ци о нал но за ко но дав-
тсво та ко и но вих про пи са о за др жа ва њу по да та ка) са основ ним на че ли ма 
пра ва ЕУ, пре све га оних ко ја су пред ви ђе на у Ди рек ти ви о при ват но сти и 
елек трон ској ко му ни ка ци ји. У ту ма че њу ре ле вант них на че ла ЕУ, а у не до-
ста ку ја сних над на ци о нал них смер ни ца, др жа ве чла ни це се обра ћа ју Су ду.

На кон по ни шта ва ња Ди рек ти ве о за др жа ва њу по да та ка 2014, Суд је у 
по след њих не ко ли ко го ди на у ви ше пред ме та раз ма трао од нос на ци о нал них 
про пи са о за др жа ва њу по да та ка и при сту пу тим по да ци ма са Ди рек ти вом 
о при ват но сти и елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, по сту па ју ћи по во дом зах-
те ва за до но ше ње од лу ке о прет ход ном пи та њу (на осно ву чла на 267 УФЕУ). 

24 Con clu si ons of the Co un cil of the Eu ro pean Union on Re ten tion of Da ta for the Pur po se 
of Fig hting Cri me, 27 May 2019 (OR. en) 9663/19, https://da ta.con si li um.eu ro pa.eu /do c/do cu ment/
ST -9663-2019-INIT/en/pdf. 
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Прет ход на пи та ња се од но се на при ме ну ове Ди рек ти ве на на ци о нал не про-
пи се ко ји уре ђу ју за др жа ва ње по да та ка у ци љу за шти те на ци о нал не без бед-
но сти и бор бе про тив кри ми на ла. На и ме, члан 15 став 1 Ди рек ти ве пред-
ви ђа да др жа ве мо гу ра ди оства ри ва ња так са тив но на ве де них ци ље ва, ме ђу 
ко ји ма су за шти та на ци о нал не без бед но сти и спре ча ва ње, от кри ва ње и до-
ка зи ва ња кри вич них де ла и во ђе ње кри вич ног по ступ ка, да усво је про пи се 
ко ји огра ни ча ва ју обим од ре ђе них пра ва га ран то ва них овом Ди рек ти вом. 
У том сми слу, др жа ве мо гу, из ме ђу оста лог, да пред ви де за пру жа о це услу-
га елек трон ских ко му ни ка ци ја оба ве зу за др жа ва ња по да та ка за од ре ђе ни 
вре мен ски пе ри од у свр ху оства ри ва ња по ме ну тих ци ље ва, при че му те 
ме ре мо ра ју би ти у са гла сно сти са основ ним не че ли ма Уни је. Као спор но 
се, да кле, по ста вља пи та ње ту ма че ња овог чла на – од но сно на ко ји на чин 
др жа ве мо гу, и по ред то га што је Ди рек ти ва по ни ште на 2014, да про пи су ју 
оба ве зу за др жа ва ња по да та ка. 

4. ПРЕ СУ ДА У ПРЕД МЕ ТУ TE LE2 SVE RI GE  
AND WAT SON AND OT HERS

Су ду су 2015. упу ће на два зах те ва за до но ше ње од лу ке о прет ход ном 
пи та њу ко је се од но се на ту ма че ње Ди рек ти ве о при ват но сти и елек трон-
ским ко му ни ка ци ја ма (у пред ме ти ма C-203/1525 и C-698/1526). У пр вом пред-
ме ту Апе ла ци о ни управ ни суд у Сто хол му је Су ду упу тио сле де ћа пи та ња: 
1) Да ли је оп шта оба ве за за др жа ва ња по да та ка о са о бра ћа ју ко му ни ка-
ци је ко ја об у хва та сва ли ца, сва сред ства елек трон ске ко му ни ка ци је и све 
по дат ке о са о бра ћа ју ко му ни ка ци је без ика квих раз ли ка, огра ни че ња или 
из у зе та ка у свр ху бор бе про тив кри ми на ла [...] у скла ду са чла ном 15 став 1 
Ди рек ти ве 2002/58, узи ма ју ћи у об зир чла но ве 7 и 8 и члан 52 став 1 По ве ље? 
2) У слу ча ју не га тив ног од го во ра на пр во пи та ње, да ли се про пи си ва ње оба-
ве зе за др жа ва ње мо же из у зет но до пу сти ти под од ре ђе ним усло ви ма?27 У 

25 Пред мет C-203/15 (Te le2 Sve ri ge AB v Post- och te lestyrel sen) од но си се на спор из ме-
ђу пру жа о ца услу га елек трон ских ко му ни ка ци ја Te le2 Sve ri ge AB и швед ског ор га на за 
над зор по ште и те ле ко му ник ци ја (Post- och te lestyrel se na), по во дом на ло га ко ји је ово те ло 
упу ти ло пру жа о цу услу га да спро ве де за др жа ва ње по да та ка о ло ка ци ји сво јих прет плат ни-
ка и ре ги стро ва них ко ри сни ка. 

26 Пред мет C-698/15 (Sec re tary of Sta te for the Ho me De part ment V Tom Wat son, Pe ter 
Bri ce, Ge of frey Le wis) од но си се на спор из ме ђу три др жа вља на Ује ди ње ног Кра љев ства 
(Тom Wat son, Pe ter Bri ce, Ge of frey Le wis) и Ми ни стра уну тра шњих по сло ва а по во дом ускла-
ђе но сти чла на 1 За ко на о за др жа ва њу по да та ка и ис тра жним овла шће њи ма (Da ta Re ten tion 
and In ve sti ga tory Po wers Act 2014: DRI PA) са пра вом Уни је

27 Уко ли ко (а) је при ступ др жав них ор га на за др жа ним по да ци ма од ре ђен на на чин 
опи сан у тач ка ма 19 до 36 [одлуке ко јом се упу ћу је прет ход но питање], (б) су без бед ност и 
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дру гом пред ме ту Апе ла ци о ни суд Ен гле ске и Вел са упу тио је Су ду зах тев 
за до но ше ње од лу ке о сле де ћим пи та њи ма: 1) Да ли пре су да о по ни шта ва њу 
Ди рек ти ве о за др жа ва њу по да та ка ус по ста вља ва жне зах те ве пра ва Уни је 
при ме њи ве на на ци о нал ни си стем др жа ве чла ни це ко ји уре ђу је при ступ 
по да ци ма за др жа ним у скла ду с на ци о нал ним за ко но дав ством с ци љем 
ускла ђи ва ња с чла но ви ма 7 и 8 По ве ље, и 2) Да ли та пре су да про ши ру је 
обим пра ва из чла но ва 7 и/или 8 По ве ље у од но су на члан 8 ЕКЉП, ка ко је 
утвр ђе но суд ском прак сом Европ ског су да за људ ска пра ва?

Суд је по во дом ова два пред ме та во дио је дин ствен по сту пак, да ју ћи 
ту ма че ње чла на 15 став 1 Ди рек ти ве о при ват но сти и елек трон ским ко му-
ни ка ци ја ма, у ве зи са чла но ви ма 7 и 8 По ве ље. Пи та ње је, да кле, би ло да ли 
је са овим чла ном у су прот но сти онај на ци о нал ни про пис ко ји у свр ху бор-
бе про тив кри ми на ла од ре ђу је оп ште и не се лек тив но за др жа ва ње свих по-
да та ка о са о бра ћа ју ко му ни ка ци ја и ло ка ци ји свих прет плат ни ка и ре ги стро-
ва них ко ри сни ка у ве зи са свим сред стви ма елек трон ске ко му ни ка ци је, и 
при ступ та ко за др жа ним по да ци ма, тим пре уко ли ко се ра ди о про пи су 
ко ји је усво јен с ци љем пре но ше ња Ди рек ти ве о за др жа ва њу по да та ка (а 
ко ја је по ни ште на) у на ци о нал но за ко но дав ство. 

Суд је по во дом ова два зах те ва до нео од лу ку 21. де цем бра 2016. го ди не.28

У од лу ци на по ста вље на пи та ња Суд по тврд но од го ва ра, за у зи ма ју ћи 
став да је у су прот но сти са Ди рек ти вом о при ват но сти и елек трон ским 
ко му ни ка ци ја ма (са чла ном 15 став 1 Ди рек ти ве) онај на ци о нал ни про пис, 
ко ји у ци љу бор бе про тив кри ми на ла од ре ђу је оп ште и не се лек тив но за др-
жа ва ње по да та ка и омо гу ћа ва над ле жним др жав ним ор га ни ма при ступ 
за др жа ним по да ци ма, уко ли ко свр ха у окви ру бор бе про тив кри ми на ла ни-
је огра ни че на на бор бу про тив те шких кри вич них де ла, и уко ли ко се при ступ 
не под вр га ва прет ход ном над зо ру су да или не за ви сног ор га на упра ве.

Дру гим ре чи ма, про пи си ва ње за др жа ва ња по да та ка о са о бра ћа ју ко му-
ни ка ци је оправ да но је са мо у свр ху спре ча ва ња, от кри ва ња и до ка зи ва ња и 
во ђе ња кри вич ног по ступ ка за те шка кри вич на де ла, у скла ду са на че лом 
сра змер но сти. На и ме, у пре су ди ко јом је по ни ште на Ди рек ти ва о за др жа-
ва њу по да та ка Суд је утвр дио да за др жа ва ње и чи ње ње до ступ ним по да та-
ка о са о бра ћа ју ко му ни ка ци је пред ста вља ју на ро чи то озбиљ но за ди ра ње у 
пра ва га ран то ва на чла но ви ма 7 и 8, при че му је од ре дио кри те ри ју ме за 

за шти та по да та ка уре ђе ни на на чин опи сан у тач ка ма 38 до 43 [одлуке ко јом се упу ћу је 
прет ход но питање], и (в) сви ре ле вант ни по да ци мо ра ју би ти за др жа ни то ком шест ме се ци, 
ра чу на ју ћи од да на кад је ко му ни ка ци ја за вр ше на, те по том из бри са ни, ка ко је опи са но у 
тач ки 37 [одлуке ко јом се упу ћу је прет ход но питање].

28 Jud gment оf the Co urt (Grand Cham ber) 21 De cem ber 2016 in Jo i ned Ca ses C-203/15 
and C-698/15, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX:62015CJ-
0203&from=EN#t-ECR_62015CJ0203_EN_01-E0001. 



1240

Др Та тја на Д. Бу гар ски, Др Ми ла на М. Пи са рић, За др жа ва ње по да та ка... (стр. 1231–1252)

оце ну по што ва ња на че ла про пор ци о нал но сти, ме ђу ко ји ма је и те жи на 
кри вич ног де ла ко ја оправ да ва за др жа ва ње и при ступ тим по да ци ма. С тим у 
ве зи, по ста вља се пи та ње шта се под „те шким” кри вич ним де лом под ра зу ме ва.

5. ПРЕ СУ ДА У ПРЕД МЕ ТУ MI NI STE RIO FI SCAL

Суд је „те жи ну” кри вич ног де ла као кри те ри јум ко ји оправ да ва за др-
жа ва ње по да та ка о са о бра ћа ју ко му ни ка ци је и при ступ тим по да ци ма раз ма-
трао по во дом зах те ва за до но ше ње од лу ке о прет ход ном пи та њу ко ји се упу-
тио Апе ла ци о ни суд у Та ра го ни (у пред ме ту C-207/1629), а ра ди ту ма че ња 
чла на 15 став 1 Ди рек ти ве о при ват но сти и елек тро ским ко му ни ка ци ја ма.

Су ду су упу ће на сле де ћа прет ход на пи та ња: (1) Да ли до вољ на те жи-
на кри вич ног де ла као кри те ри јум ко ји оправ да ва за ди ра ње у основ на пра ва 
из чла но ва 7 и 8 По ве ље мо же да се утвр ди са мо на осно ву за пре ће не ка зне 
за кри вич но де ло по во дом ког се во ди ис тра га или је по ред то га ну жно да 
се утвр ди и по себ на штет ност про тив прав ног по сту па ња за прав не ин те ре-
се по је ди на ца или за јед ни це?30 (2) Ако се утвр ђи ва ње те жи не кри вич ног 
де ла вр ши са мо на осно ву за пре ће не ка зне, у скла ду с основ ним на че ли ма 
пра ва Уни је, ко ја је Суд као стан дард стро гог над зо ра Ди рек ти ве [2002/58] 
при ме нио у пре су ди о по ни шта ва њу Ди рек ти ве о за др жа ва њу по да та ка, 
ко ја би то би ла нај ни жа за пре ће на ка зна – те да ли би оп шта од ред ба о нај-
ма ње три го ди не за тво ра би ла у скла ду с тим?

29 Оште ће ни је по ли ци ји при ја вио кра ђу нов ча ни ка и мо бил ног те ле фо на ко ја се до-
го ди ла 16.фе бру а ра 2015. го ди не. По ли ци ја је 27. фе бру а ра 2015. ис тра жном су ду под не ла 
зах тев ко јим тра жи да се раз ли чи тим пру жа о ци ма услу га елек трон ске ко му ни ка ци ја на ло-
жи да до ста ве бро је ве те ле фо на ко ји су из ме ђу 16. и 27. фе бру а ра 2015. ак ти ви ра ни ко дом 
ме ђу на род ног иден ти те та мо бил не опре ме ко ји при па да укра де ном мо бил ном те ле фо ну 
(ИМЕИ број) и по дат ке о иден ти те ту вла сни ка или ко ри сни ка (име на, пре зи ме на и адре се) 
те ле фон ских бро је ва ко ји од го ва ра ју СИМ кар ти ца ма ак ти ви ра ним овим бро јем. Ре ше њем 
од 5. ју ла 2015. ис тра жни суд је од био тај зах тев, оце нив ши да ме ра ни је мо гла да по слу жи 
за иден ти фи ко ва ње учи ни о ца кри вич ног де ла, а при то ме да ју ћи обра зло же ње да је За ко ном 
25/2007 пре да ја по да та ка ко је су за др жа ли пру жа о ци услу га елек трон ских ко му ни ка ци ја 
мо гу ћа са мо кад је реч о те шким кри вич ним де ли ма а де ло о ком је реч ни је те шко кри вич-
но де ло (у скла ду с Кри вич ним за ко ни ком те шка кри вич на де ла су она за ко ја је за пре ће на 
ка зна за тво ра од пет го ди на или ви ше). Јав но ту жи ла штво је под не ло жал бу про тив ре ше ња 
Апе ла ци о ном су ду. 

30 На и ме, на кон до но ше ња спор ног ре ше ња за ко но да вац је, до но ше њем Ор ган ског 
за ко на 13/2015, из ме нио За ко ник о кри вич ном по ступ ку, ко јим су пред ви ђе на два но ва ал-
тер на тив на кри те ри ју ма за утвр ђи ва ње сте пе на те жи не кри вич ног де ла: ма те ри јал ни кри-
те ри јум (ко ји се од но си на по сту па ња ко ја од го ва ра ју ква ли фи ка ци ја ма кри вич ног де ла 
чи је су рад ње по себ на и те шка и ко ја су на ро чи то штет на за прав не ин те ре се по је ди на ца и 
за јед ни це) и фор мал ни нор ма тив ни кри те ри јум (ко ји се за сни ва на ка зни од нај ма ње три 
го ди не за тво ра).
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Суд је по во дом овог зах те ва до нео од лу ку 2. ок то бра 2018. го ди не.31 
У овој од лу ци Суд по ла зи од то га да су ци ље ви, за оства ре ње ко јих је 

до зво љен при ступ по да ци ма та ко да не пред ста вља за ди ра ње у га ран то ва на 
пра ва, так ста тив но на ве де ни у чла ну 15 став 1 Ди рек ти ве о при ват но сти и 
елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, што зна чи да при ступ по да ци ма мо ра да 
од го ва ра јед ном од по ста вље них ци ље ва. При то ме, циљ спре ча ва ња, ис тра ге, 
от кри ва ња и го ње ња учи ни ла ца кри вич них де ла од но си се на сва кри вич на 
де ла а не са мо на те шка кри вич на де ла. Ка ко се у кон крет ном слу ча ју по да-
ци не од но се на ко му ни ка ци ју оства ре ну по сред ством укра де ног мо бил ног 
те ле фо на и као та кви не омо гу ћа ва ју из во ђе ње пре ци зних за кљу ча ка у ве зи 
са при ват ним жи во том од ре ђе них ли ца, због че га, при ступ по да ци ма не пред-
ста вља озбиљ но за ди ра ње у га ран то ва на пра ва. Дру гим ре чи ма, при ступ 
над ле жних др жав них ор га на по да ци ма по треб них у свр ху иден ти фи ко ва ња 
вла сни ка СИМ кар ти це ак ти ви ра не уз по моћ укра де ног мо бил ног те ле фо на 
(име, пре зи ме и адре са) под ра зу ме ва ме ша ње у њи хо ва основ на пра ва, ко је, 
ме ђу тим, ни је до вољ но озбиљ но да би се при ступ та квим по да ци ма огра ни-
чио на спре ча ва ње, от кри ва ње и до ка зи ва ње и во ђе ње кри вич ног по ступ ка 
за те шка кри вич на де ла.

И по ред ту ма че ња да тог у пре су да ма у пред ме ти ма Te le2 Sve ri ge and 
Wat son and Ot hers и Mi ni ste rio Fi scal, Су ду је упу ће но још не ко ли ко зах те ва 
за до но ше ње од лу ке о прет ход ном пи та њу,32 а у ве зи са од но сом из ме ђу на-

31 Jud gment оf the Co urt (Grand Cham ber) 2 Oc to ber 2018 in Ca se C-207/16, http://cu ria.
eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f?text=&do cid=206332&pa ge In dex=0&doc lang=EN&mo-
de=ls t&di r=&oc c=first&part=1&cid=15767141.

32 Зах тев за до но ше ње од лу ке о слич ном прет ход ном пи та њу упу тио Вр хов ни суд 
Есто ни је но вем бра 2018 (пред мет C-746/18: H.K. v Pro ku ra tu ur), по ста ва ју ћи пи та ње: (1) да 
ли при ступ др жав них ор га на по да ци ма на осно ву ко јих се мо же утвр ди ти по ла зи ште и од-
ре ди ште, да тум, вре ме и тра ја ње, вр ста ко му ни ка циј ске услу ге, упо тре бље на тер ми нал на 
опре ма, ло ка ци ја упо тре бе мо бил не тер ми нал не опре ме у од но су на те ле фон ску или мо-
бил ну те ле фон ску ко му ни ка ци ју осум њи че ног у окви ру кри вич ног по ступ ка чи ни та ко 
озбиљ но за ди ра ње у основ на пра ва за јам че на лка но ви ма 7,8 и 11 По ве ље да се тај при ступ 
у под руч ју спре ча ва ња, ис тра ге, от кри ва ња и го ње ња учи ни ла ца кри вич них де ла мо ра 
огра ни чи ти на бор бу про тив те шких кри вич них де ла, не за ви сно од вре мен ског пе ри о да на 
ко ји се од но се по хра ње ни по да ци ко ји су до ступ ни др жав ним ор га ни ма? (2) Ако се по ђе од 
на че ла сра змер но сти (утр веђ ног у пред ме ту Mi ni ste rio Fi scal), а ко ли чи на по да та ка до ступ-
них др жав ним ор га ни ма ко ја су на ве де на у пр вом прет ход ном пи та њу ни је ве ли ка (и у по-
гле ду вр сте по да та ка и вре мен ског окви ра), да ли се за ди ра ње у основ на пра ва мо же оправ-
да ти ци љем спре ча ва ња, от кри ва ња и до ка зи ва ња кри вич них де ла и во ђе ња кри вич ног 
по ступ ка, од но сно да ли кри вич на де ла мо ра ју да бу ду сра змер но те жа што је ко ли чи на 
по да та ка до ступ них др жав ним ор га ни ма ве ћа? (3) Да ли је зах тев да се при ступ над ле жних 
др жав них ор га на по да ци ма мо ра под врг ну ти прет ход ном над зо ру су да или не за ви сног ор га-
на упра ве (утвр ђе ног у пред ме ту Te le2 Sve ri ge and Wat son and Ot hers) за до во љен уко ли ко 
над зор вр ши јав но ту жи ла штво као ор ган ко ји во ди ис тра гу и ко ји је пре ма за ко ну ду жан 
да не за ви сно по сту па? Ме ђу тим, Суд још увек ни је до нео пре су ду у овом пред ме ту.
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ци о нал них про пи са о за др жа ва њу по да та ка и Ди рек ти ве о при ват но сти и 
елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, као да су ове пре су де „раз лог за бри гу за 
др жа ве чла ни це јер их де при ви ра ју ин стру мен та нео п ход ног за за шти ту 
на ци о нал не без бед но сти и бор бу про тив кри ми на ла и те ро ри зма, па се Су ду 
упу ћу ју зах те ви са до но ше ње од лу ке о пре ли ми нар ном пи та њу ка ко би се 
став Су да из ме нио”.33 

6. ПРЕ СУ ДА У ПРЕД МЕ ТУ PRI VACY IN TER NA TI O NAL

Три бу нал Ује ди ње ног Кра љев ства о ис тра жним овла шће њи ма је упу-
тио зах тев за до но ше ње од лу ке о не ко ли ко прав них пи та ња (у пред ме ту 
C-623/1734), тра же ћи ту ма че ње од ре да ба Ди рек ти ве о при ват но сти и елек-
трон ским ко му ни ка ци ја ма у ве зи са за др жа ва њем по да та ка од стра не без-
бед но сних и оба ве штај них слу жби.

У окол но сти ма у ко ји ма су спо соб но сти ових слу жби да ко ри сте ма сов-
не по дат ке о ко му ни ка ци ја ма бит не за за шти ту на ци о нал не без бед но сти,35 
а да пру жа лац елек трон ске ко му ни ка циј ске мре же ни је оба ве зан да за др жи 
по дат ке ду же од раз до бља ко је зах те ва ње го во уо би ча је но по сло ва ње, а да 
по дат ке да ље за др жа ва са мо др жа ва, Три бу нал је утвр дио да су за штит не 
ме ре у ве зи с упо тре бом ма сов них по да та ка од стра не слу жби у скла ду са 
зах те ви ма ЕКЉП. Ка ко Три бу нал сма тра да на ла га ње зах те ва у тач ка ма 
119-125 пре су де у пред ме ту Te le2 Sve ri ge and Wat son and Ot hers оне мо гу ћа-
ва слу жбе да пред у зи ма ју ме ре у ци љу за шти те на ци о нал не без бед но сти и 
до во ди је у опа сност, Су ду је упу тио сле де ћа прет ход на пи та ња: (1) Да ли 
под руч је при ме не Ди рек ти ве о при ват но сти и елек трон ским ко му ни ка ци-
ја ма об у хва та и зах тев про пи сан смер ни цом ми ни стра ко јим се пру жа о цу 
елек трон ске ко му ни ка циј ске мре же на ла же да без бед но сним и оба ве штај ним 
слу жба ма др жа ве чла ни це пре да ма сов не ко му ни ка циј ске по дат ке? (2) Ако 
је од го вор на ово пи та ње по твр дан, да ли се на та кву смер ни цу при ме њу ју 

33 Вид. Opi nion оf Advo ca te Ge ne ral Cam pos Sánchez-Bor do na de li ve red on 15 Ja nu ary 
2020, http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f?text=&do cid=222264&pa ge In-
dex=0&doc lang=EN&mo de=ls t&di r=&oc c=first&part=1&cid=14896635. 

34 Pri vacy In ter na ti o nal v Sec re tary of Sta te for Fo re ign and Com mon we alth Af fa irs, Sec-
re tary of Sta te for the Ho me De part ment, Go vern ment Com mu ni ca ti ons He a dqu ar ters, Se cu rity 
Ser vi ce, Sec ret In tel li gen ce Ser vi ce.

35 Укљу чу ју ћи бор бу про тив те ро ри зма, про ти во ба ве штај не ак тив но сти и су зби ја ње 
ши ре ња ну кле ар ног оруж ја, при че му је бит но обе леж је упо тре бе тих по да та ка от кри ва ње 
прет ход но не по зна тих прет њи за на ци о нал ну без бед ност упо тре бом не ци ља них ма сов них 
тех ни ка ко је се те ме ље на об је ди ња ва њу ма сов них ко му ни ка циј ских по да та ка на јед ном 
ме сту (са ци љем бр зог утвр ђи ва ња и пра ће ња ме те, као и пру жа ња осно ве за ак ци ју у си ту-
а ци ји не по сред не прет ње).
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не ки од зах те ва при ме њи вих на за др жа не ко му ни ка циј ске по дат ке на ве де не 
у тач ка ма 119 до 125 пре су де у пред ме ту Te le2 Sve ri ge and Wat son and Ot hers, 
од но сно и не ки дру ги зах те ви уз оне ко ји су про пи са ни ЕКЉП? Ако је то 
та ко, на ко ји на чин и у ко јој ме ри се ти зах те ви при ме њу ју, узи ма ју ћи у об зир 
бит ну по тре бу слу жби да у ци љу за шти те на ци о нал не без бед но сти ко ри сте 
ма сов но при ку пља ње и тех ни ке ау то мат ске об ра де, од но сно у ко јој ме ри 
про пи си ва ње та квих зах те ва мо же да оне мо гу ћи та кве мо гућ но сти, ако су 
оне у дру гим по гле ди ма ускла ђе не с ЕКЉП?

Од го ва ра ју ћи на ова пи та ња, Суд је до нео пре су ду 6. ок то бра 2020,36 у 
ко јој је, ис та као да члан 1 став 3, члан 3 и члан 15 став 1 Ди рек ти ве о при-
ват но сти и елек трон ским ко му ни ка ци ја ма тре ба да се ту ма чи на на чин да 
је под руч јем при ме не те Ди рек ти ве об у хва ћен на ци о нал ни про пис ко ји др жав-
ном ор га ну омо гу ћа ва да на ла же пру жа о ци ма услу га елек трон ске ко му ни-
ка ци је да ра ди за шти те на ци о нал не без бед но сти пре да ју (учи не до ступ ним) 
без бед но сним и оба ве штај ним слу жба ма по дат ке о са о бра ћа ју и ло ка ци ји 
ко му ни ка ци је. Дру гим ре чи ма, у су прот но сти са чла ном 15 став 1 ове Ди-
рек ти ве је на ци о нал ни про пис ко ји др жав ном ор га ну омо гу ћа ва да ра ди за-
шти те на ци о нал не без бед но сти на ла же пру жа о ци ма услу га елек трон ске 
ко му ни ка ци је да без бед но сним и оба ве штај ним слу жба ма уоп ште но и не-
се лек тив но пре да ју (учи не до ступ ним) по дат ке о са о бра ћа ју и ло ка ци ји 
ко му ни ка ци је.

7. ПРЕ СУ ДА У ПРЕД МЕ ТИ МА OR DRE DES BAR RE A UX  
FRAN COP HO NES ET GER MA NOP HO NE AND OT HERS, LA QU A DRA TU RE  

DU NET AND OT HERS И FRENCH DA TA NET WORK AND OT HERS

У ав гу сту 2018. зах тев за до но ше ње од лу ке о прет ход ном пи та њу у ве-
зи са ту ма че њем Ди рек ти ве о при ват но сти и елек трон ским ко му ни ка ци ја ма 
у по гле ду про пи си ва ња оба ве зе за др жа ва ња по да та ка упу ти ли су Устав ни 
суд Бел ги је (пред мет C-520/18)37 и Др жав ни са вет Фран цу ске (пред ме ти 
C-511/18 и C-512/18).38 

36 Jud gment of the Co urt (Grand Cham ber) 6 Oc to ber 2020 in Ca se C-623/17, http://cu ria.
eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f?text=&do cid=232083&pa ge In dex=0&doc lang=EN&mo de 
=ls t&di r=&oc c=first&part=1&cid=14904167. 

37 Or dre des bar re a ux fran cop ho nes et ger ma nop ho ne, Académie Fi sca le ASBL, UA, Li ga 
vo or Men sen rec hten ASBL, Li gue des Dro its de l’Hom me ASBL, VZ, WY, XX v Con seil des mi ni-
stres. 

38 Пред ме ти C-511/18 и C-512/18 (French Da ta Net work (C-511/18 and C-512/18), Fédéra tion 
des fo ur nis se urs d’accès à In ter net as so ci a tifs (C-511/18 and C-512/18), Ig wan.ne t (C-511/18) v 
Pre mi er mi ni stre (C-511/18 and C-512/18), Gar de des Sce a ux, mi ni stre de la Ju sti ce (C-511/18 and 
C-512/18), Mi ni stre de l’Intéri e ur (C-511/18), Mi ni stre des Armées (C-511/18).
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На кон по ни шта ва ња Ди рек ти ве о за др жа ва њу по да та ка, у Бел ги ји је 
2016. усво јен За кон о при ку пља њу и за др жа ва њу по да та ка у сек то ру еле-
трон ских ко му ни ка ци ја ко ји пред ви ђа за др жа ва ње по да та ка за по тре бе от-
кри ва ња и до ка зи ва ња свих кри вич них де ла, те за шти те на ци о нал не и јав не 
без бед но сти. Пред Устав ним су дом Бел ги је по кре нут је по сту пак за ис пи-
ти ва ње устав но сти и уса гла ше но сти овог за ко на са Ди рек ти вом о при ват но сти 
и елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, али и са Оп штом уред бом о за шти ти по-
да та ка,39 па је Устав ни суд упу тио пи та ње Су ду у ве зи са уса гла ше но шћу 
на ци о нал них про пи са усво је них у свр ху за шти те на ци о нал не без бед но сти 
са пра вом Уни је.40 Слич но то ме, фран цу ски Др жав ни са вет је био у не до у-
ми ци да ли се про пи си ва ње оба ве зе оп штег и не се лек тив ног за др жа ва ња 
по да та ка мо же оправ да ти пра вом на без бед ност, па је од Су да тра жио 
от кла ња ње ове не до у ми це у пред ме ту C-511/1841 и C-512/1842.

39 Re gu la tion (EU) 2016/679 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 27 April 2016 
on the pro tec tion of na tu ral per sons with re gard to the pro ces sing of per so nal da ta and on the free 
mo ve ment of such da ta, and re pe a ling Di rec ti ve 95/46/EC (Ge ne ral Da ta Pro tec tion Re gu la tion), 
OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, https://eur-lex.eu ro pa.eu /el i/re g/2016/679/oj .

40 Члан 23 ове Уред бе пред ви ђа да је на ци о нал ним про пи сом мо гу ће огра ни чи ти пра ва 
уре ђе на Уред бом (уко ли ко се та квим огра ни че њем по шту је су шти на пра ва и сло бо да и предста-
вља ну жну и сра змер ну ме ру у де мо крат ском дру штву за за шти ту) за по тре бе, из ме ђу оста лог, 
на ци о нал не без бед но сти, те спре ча ва ња, от кри ва ња и до ка зи ва ња кри вич них де ла и во ђе ња 
кри вич ног по ступ ка, укљу чу ју ћи за шти ту од прет њи јав ној без бед но сти. При то ме, та ква за-
кон ска од ред ба тре ба да уре ди, као ми ни мум, свр ху об ра де или ка те го ри је об ра де, ка те го ри је 
по да та ка, обим огра ни че ња, за штит не ме ре за спре ча ва ње зло у по тре бе или не за ко ни тог при-
сту па или пре но са, спе ци фи ка ци ју во ди те ља об ра де или ка те го ри је во ди тељâ об ра де, вре мен-
ски пе ри од чу ва ња и за штит не ме ре ко је се мо гу при ме ни ти узи ма ју ћи у об зир при ро ду, оп сег 
и свр ху об ра де или ка те го ри је об ра де, ри зи ке за пра ва и сло бо де ли ца, и пра во ли ца да бу де 
оба ве ште ни о огра ни че њу, осим ако то мо же би ти штет но за свр ху тог огра ни че ња.

41 Са вет је по ста вио сле де ћа прет ход на пи та ња: (1) Да ли оба ве зу оп штег и не се лек тив ног 
за др жа ва ња по да та ка, ко ја се пру жа о ци ма услу га мо же на ло жи ти, у сми слу чла на 15 став 1 
Ди рек ти ве о при ват но сти и елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, у кон тек сту ко ји укљу чу је озбиљ-
не и кон ти ну и ра не прет ње на ци о нал ној без бед но сти, и на ро чи то ри зик те ро ри стич ких на па да, 
тре ба сма тра ти за ди ра њем ко је је оправ да но пра вом на без бед ност га ран то ва но чла ном 6 
По ве ље и зах те ви ма на ци о нал не без бед но сти, за ко је су од го вор не са ме др жа ве чла ни це на 
осно ву чла на 4 УФЕУ? (2) Да ли Ди рек ти ву о при ват но сти и елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, 
у ве зи с По ве љом, тре ба ту ма чи ти на на чин да до пу шта за кон ске ме ре, по пут ме ра при ку пља-
ња у ствар ном вре ме ну по да та ка о са о бра ћа ју ко му ни ка ци је и по да та ка о ло ка ци ји од ре ђе них 
по је ди на ца, ко је иа ко ути чу на пра ва и оба ве зе пру жа ла ца услу га елек трон ске ко му ни ка ци је, 
не на ла жу по себ ну оба ве зу за др жа ва ња по да та ка? (3) Да ли Ди рек ти ву о при ват но сти и елек-
трон ским ко му ни ка ци ја ма, у ве зи с По ве љом, тре ба ту ма чи ти на на чин да су по ступ ци при-
ку пља ња по да та ка о ус по ста вље ној ве зи пра вил ни са мо ако се ли це на ко га се по да ци од но се 
оба ве сти он да ка да те ин фор ма ци је ви ше не мо гу да угро зе ис тра гу ко ју спро во де над ле жни 
др жав ни ор га ни или се та кви по ступ ци мо гу сма тра ти пра вил ним, с об зи ром на сва оста ле 
по сто је ће про це сне га ран ци је, ко је обез бе ђу ју де ло твор ност прав ног ле ка?

42 Са вет је по ста вио сле де ћа прет ход на пи та ња: (1) Да ли се оба ве за оп штег и не се-
лек тив ног за др жа ва ња по да та ка, ко ја се пру жа о ци ма услу га на ла же, сход но од ред ба ма 
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Од го ва ра ју ћи на пи та ња из ова три зах те ва, Суд је у је дин стве ном по-
ступ ку до нео пре су ду 6. ок то бра 2020. го ди не.43 У овој од лу ци утвр дио је да 
се члан 15 став 1 Ди рек ти ве о при ват но сти и елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, 
у ве зи с чла но ви ма 7, 8, 11 и 52 став 1 По ве ље, ту ма чи на на чин да су са њим 
у су прот но сти за кон ске ме ре ко ји ма се пред ви ђа пре вен тив но оп ште и не-
се лек тив но за др жа ва ње по да та ка о са о бра ћа ју и ло ка ци ји ко му ни ка ци је. 

Ме ђу тим, са овим чла ном ни су у су прот но сти за кон ске ме ре ко је:
– омо гу ћа ва ју, у ци љу за шти те на ци о нал не без бед но сти, из да ва ње на ло га 

пру жа о ци ма услу га елек трон ских ко му ни ка ци ја да уоп ште но и не се-
лек тив но за др жа ва ју по дат ке о са о бра ћа ју и ло ка ци ји ко му ни ка ци је, у 
окол но сти ма у ко ји ма је др жа ва чла ни ца су о че на с озбиљ ном прет њом 
по на ци о нал ну без бед ност, ко ја се по ка за ла ствар ном и тре нут ном или 
пред ви дљи вом, под усло вом да од лу ка ко јом је пред ви ђен та кав на лог 
мо же би ти пред мет де ло твор ног над зо ра од стра не су да или не за ви сног 
ор га на чи ја од лу ка има оба ве зу ју ће деј ство, са ци љем да се про ве ри да 
ли по сто ји та ква окол но сти и да ли се по шту ју усло ви и га ран ци је ко ји 
се мо ра ју пред ви де ти, при че му се на ве де ни на лог мо же из да ти са мо за 
пе ри од ко је је вре мен ски огра ни чен на оно што је стро го ну жно, а мо же 
се про ду жи ти у слу ча ју по сто ја но сти опа сно сти;

– пред ви ђа ју, у ци љу за шти те на ци о нал не без бед но сти, бор бе про тив 
те шких кри вич них де ла и спре ча ва ња озбиљ них прет њи по јав ну без-
бед ност, ци ља но за др жа ва ње по да та ка о са о бра ћа ју и ло ка ци ји ко му-
ни ка ци је ко је је огра ни че но на осно ву објек тив них и не ди скри ми на тор-
них кри те ри ју ма, у за ви сно сти од ка те го ри је ли ца или по сред ством 

чла на 15 став 1 Ди рек ти ве о при ват но сти и елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, на ро чи то с 
об зи ром на про це сне га ран ци је и кон тро ле ко ји се по том при ме њу ју на при ку пља ње и ко-
ри шће ње тих по да та ка о спа ја њу, мо же сма тра ти за ди ра њем ко је је оправ да но пра вом на 
без бед ност га ран то ва но чла ном 6 По ве ље и зах те ви ма на ци о нал не без бед но сти, за ко је су 
од го вор не са ме др жа ве чла ни це на осно ву чла на 4 УФЕУ? (2) Да ли од ред бе Ди рек ти ве о 
од ре ђе ним прав ним аспек ти ма услу га ин фор ма ци о ног дру штва на уну тра шњем тр жи шту, 
по себ но елек трон ске тр го ви не (тј. Ди рек ти ве о елек трон ској тр го ви ни) тре ба ту ма чи ти на 
на чин да др жа ви омо гу ћа ва ју до но ше ње на ци о нал ног про пи са ко јим се ли ци ма, чи ја је де-
лат ност ну ђе ње при сту па јав ним ин тер нет ским ко му ни ка циј ским услу га ма и фи зич ким 
или прав ним ли ци ма ко је, чак и бес плат но, за ста вља ње на рас по ла га ње јав но сти пу тем 
јав них ин тер нет ских ко му ни ка циј ских услу га, оси гу ра ва ју по хра њи ва ње би ло ко је вр сте 
сиг на ла, пи са ног тек ста, сли ка, зву ко ва или по ру ка, а ко ји су до би је ни од при ма ла ца тих 
услу га, на ла же да за др же по дат ке ко ји омо гу ћа ва ју иден ти фи ка ци ју сва ког ли ца ко ја је 
до при не ло ства ра њу са др жа ја или јед ног од са др жа ја услу га ко је пру жа ју, ка ко би пра во-
суд ни ор ган мо гао, по по тре би, да за тра жи да му се тај са др жај до ста ви у свр ху обез бе-
ђе ња по што ва ња пра ви ла ве за них за гра ђан ску или кри вич ну од го вор ност?

43 Jud gment of the Co urt (Grand Cham ber) 6 Oc to ber 2020 in Ca se C 511/18, Ca se C 512/18 and 
Ca se C 520/18, http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f?text=&do cid=232084&pa ge-
In dex=0&doc lang=EN&mo de=ls t&di r=&oc c=first&part=1&cid=14904280. 
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ге о граф ског кри те ри ју ма, за вре мен ски пе ри од ко ји је огра ни чен на оно 
што је стро го ну жно, али се мо же про ду жи ти;

– пред ви ђа ју, у ци љу за шти те на ци о нал не без бед но сти, бор бе про тив 
те шких кри вич них де ла и спре ча ва ња озбиљ них прет њи по јав ну без-
бед ност, оп ште и не се лек тив но за др жа ва ње ИП адре са до де ље них 
из во ру ве зе, за пе ри од ко ји је вре мен ски огра ни чен на оно што је стро-
го ну жно;

– пред ви ђа ју, у ци љу за шти те на ци о нал не без бед но сти, бор бе про тив 
свих кри вич них де ла и за шти те јав не без бед но сти, оп ште и не се лек тив-
но за др жа ва ње по да та ка о гра ђан ском иден ти те ту ко ри сни ка елек-
трон ских ко му ни ка циј ских сред ста ва; и

– омо гу ћа ва ју, у ци љу бор бе про тив те шких кри вич них де ла и за шти те 
на ци о нал не без бед но сти из да ва ње на ло га пру жа о ци ма услу га елек трон-
ских ко му ни ка ци ја на осно ву од лу ке над ле жног ор га на, под ло жне де ло-
твор ном суд ском над зо ру, да у од ре ђе ном тра ја њу хит но за др же по дат-
ке о са о бра ћа ју и ло ка ци ји ко ји ма ти пру жа о ци услу га рас по ла жу.
При то ме, за на ве де не ме ре мо ра ју да по сто је ја сна и пре ци зна пра ви ла 

ко ја обез бе ђу ју да за др жа ва ње по да та ка бу де у скла ду са ма те ри јал ним и 
про це сним усло ви ма и да ли ца по го ђе на ме ра ма има ју де ло твор не га ран ци-
је про тив ри зи ка од зло у по тре бе.

Осим то га, ту ма че ћи члан 15 став 1 Ди рек ти ве, Суд је утвр дио да му се 
не про ти ви на ци о нал ни про пис ко ји на ла же пру жа о ци ма услу га елек трон-
ске ко му ни ка ци је да ко ри сте ау то мат ску ана ли зу и при ку пља ње у ре ал ном 
вре ме ну, из ме ђу оста лог, по да та ка о са о бра ћа ју и ло ка ци ји и при ку пља ње у 
ре ал ном вре ме ну тех нич ких по да та ка о ло ка ци ји упо тре бље не тер ми нал не 
опре ме, уко ли ко је:

– ау то мат ска ана ли за огра ни че на на окол но сти у ко ји ма је др жа ва чла-
ни ца су о че на с озбиљ ном прет њом по на ци о нал ну без бед ност ко ја се 
по ка за ла ствар ном и тре нут ном или пред ви дљи вом, под усло вом да 
та ква ана ли за бу де пред мет де ло твор ног над зо ра од стра не су да или 
не за ви сног ор га на упра ве, чи ја од лу ка има оба ве зу ју ће деј ство, а ко јом 
се про ве ра ва да ли по сто је окол но сти у ко ји ма је оправ да на ова ме ра и 
да ли се по шту ју усло ви и га ран ци је ко ји се мо ра ју пред ви де ти,

– при ку пља ње по да та ка о са о бра ћа ју и ло ка ци ји у ре ал ном вре ме ну огра-
ни че но је на ли ца у од но су на ко ја по сто ји осно ван раз лог за сум њу да 
су на би ло ко ји на чин укљу че на у те ро ри стич ке ак тив но сти, а при ку-
пља ње под ле же прет ход ном над зо ру ко ји оба вља суд или не за ви сни 
ор ган упра ве, чи ја од лу ка има оба ве зу ју ће деј ство, чим се обез бе ђу је 
да се при ку пља ње одо бри са мо у гра ни ца ма оно га што је стро го ну жно. 
У слу ча ју оправ да не хит но сти, над зор се мо ра спро ве сти у крат ким 
ро ко ви ма.
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По ред то га, Суд је утвр дио да се Ди рек ти ва о елек трон ској тр го ви ни 
не при ме њу је на под руч је за шти те по вер љи во сти ко му ни ка ци ја и фи зич ких 
ли ца у по гле ду об ра де по да та ка о лич но сти у окви ру услу га ин фор ма циј ског 
дру штва јер је та за шти та уре ђе на Ди рек ти вом о при ват но сти и елек трон-
ским ко му ни ка ци ја ма или Оп штом уред бом о за шти ти по да та ка. При то ме, 
чла ну 23 став 1 ове Уред бе про ти ви се на ци о нал ни про пис ко ји пру жа о ци ма 
услу га при сту па јав ним ин тер нет ским ко му ни ка циј ским услу га ма и пру жа о-
ци ма услу га по хра њи ва ња по да та ка на сер ве ру на ла же оп ште и не се лек тив-
но за др жа ва ње, из ме ђу оста лог, по да та ка о лич но сти у ве зи с тим услу га ма.

Та ко ђе, Суд је утвр дио да на ци о нал ни суд не мо же да при ме њу је од-
ред бу на ци о нал ног пра ва ко ја га овла шћу је да вре мен ски огра ни чи деј ство 
утвр ђе ња не за ко ни то сти ко је мо ра да утвр ди у од но су на на ци о нал но за ко-
но дав ство ко је пру жа о ци ма услу га елек трон ске ко му ни ка ци је на ла же из ме ђу 
оста лог, ра ди за шти те на ци о нал не без бед но сти и бор бе про тив кри ми на ла, 
оп ште и не се лек тив но за др жа ва ње по да та ка о са о бра ћа ју и ло ка ци ји ко му-
ни ка ци је ко је је не спо ји во с чла ном 15 став 1 Ди рек ти ве 2002/58. На и ме, овај 
члан на ла же на ци о нал ном су ду да у кри вич ном по ступ ку из дво ји по дат ке и 
до ка зе ко ји су при ба вље ни оп штим и не се лек тив ним за др жа ва њем по да та ка 
о са о бра ћа ју и ло ка ци ји ко му ни ка ци је.

8. ЗА КЉУ ЧАК

Суд ЕУ је 2014. утвр дио да Ди рек ти ва о за др жа ва њу по да та ка ни је 
са др жа ла ја сна и пре ци зна пра ви ла ко ја би уре ди ла до мет ова квог ме ша ња 
у основ на пра ва за јем че на у чла ну 7 и 8 По ве ље и огра ни чи ла га на оно што 
је стро го ну жно. Из тог раз ло га је Суд ЕУ оба ве зу за др жа ва ња по да та ка пред-
ви ђе ну Ди рек ти вом оце нио као ши ро ко и на ро чи то те шко ме ша ње у основ на 
пра ва, па је Ди рек ти ву по ни штио. Ипак, ни је ис кљу че но да се у до глед но 
вре ме не ће по ја ви ти но ви ле ги сла тив ни пред лог на ни воу Уни је ко ји би по-
но во про пи сао оба ве зу за др жа ва ња по да та ка.

Од тог тре нут ка, услед не по сто ја ња над на ци о нал ног про пи са и пре пу-
шта ња др жа ва ма чла ни ца ма да уре ђу ју за др жа ва ње по да та ка, при су тан је 
ком плек сан и ша ре но лик ле ги сла тив ни пеј саж на на ци о нал ном ни воу. То је 
до ве ло до отва ра ња број них спор них пи та ња, на ро чи то у по гле ду уса гла ше-
но сти та квих про пи са са основ ним пра ви ма и сло бо да ма као и основ ним 
на че ли ма пра ва ЕУ. Због не по сто ја ња ја сних над на ци о нал них смер ни ца, за 
по моћ у ту ма че њу ре ле вант них на че ла ЕУ, пре све га оних ко ја су пред ви ђе-
на у Ди рек ти ви о при ват но сти и елек трон ској ко му ни ка ци ји, др жа ве чла-
ни це се обра ћа ју Су ду ЕУ.
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У пре су ди из 2016. у пред ме ту Te le2 Sve ri ge and Wat son and Ot hers, ту-
ма че ћи члан 15 став 1 Ди рек ти ве о при ват но сти и елек трон ским ко му ни ка-
ци ја ма, ко ји са др жи овла шће ње др жа ва чла ни ца да усво је за кон ске ме ре 
ко ји ма се огра ни ча ва обим од ре ђе них пра ва и оба ве за пред ви ђе них у тој 
Ди рек ти ви, Суд је за у зео став да на ци о нал ни про пис ко ји пред ви ђа оп ште 
и не се лек тив но за др жа ва ње свих по да та ка о са о бра ћа ју ко му ни ка ци ја и 
ло ка ци ји свих прет плат ни ка и ре ги стро ва них ко ри сни ка у ве зи са свим 
сред стви ма елек трон ске ко му ни ка ци је и при ступ над ле жних др жав них ор-
га на, а у свр ху бор бе про тив оп штег кри ми на ла (да кле, ко ја свр ха ни је огра-
ни че на на бор бу про тив те шких кри вич них де ла) ни је у са гла сно сти са овом 
Ди рек ти вом. 

Овом ва жном од лу ком, ко јом се про пи си ва ње оп ште и не ди скри ми на-
тор не оба ве зе за др жа ва ња по да та ка не мо же оправ да ти у де мо крат ском дру-
штву ипак ни су би ла ре ше на спор на пи та ња. Због то га је пред Суд ЕУ и у 
на ред ним го ди на ма у ви ше пред ме та по ста вљен зах тев за до но ше ње од лу ке 
о прет ход ном пи та њу, од но сно за ту ма че ње Ди рек ти ве о при ват но сти и 
елек трон ским ко му ни ка ци ја ма у ве зи са за др жа ва њем по да та ка. 

Ипак, пот пу ни јем раз ја шња ва њу спор них пи та ња тре ба ло би да до при-
не су пре су де усво је не 6. ок тор ба 2020, у ко ји ма се ја сно од ре ђу је ка кво се 
за др жа ва ње по да та ка (и на кнад ни при ступ од стра не над ле жних др жав них 
ор га на) сма тра нео прав да ним и у су прот но сти са пра вом ЕУ. Суд је по твр-
дио да пра во Уни је оне мо гу ћа ва да на ци о нал ни про пи си оба ве зу ју пру жа-
о це услу га елек трон ских ко му ни ка ци ја на пре вен тив но оп ште и не ди ски-
ми на тор но за др жа ва ње по да та ка и чи ње ње тих по да та ка до ступ ним на 
зах тев над ле жних др жав них ор га на у свр ху бор бе про тив оп штег кри ми на-
ла или за шти те на ци о нал не без бед но сти. У су прот но сти са чла ном 15 став 
1 Ди рек ти ве о при ват но сти и елек трон ским ко му ни ка ци ја ма и чла ном 23 
став 1 Оп ште уред бе о за шти ти по да та ка је онај на ци о нал ни про пис ко ји 
пру жа о ци ма услу га елек трон ске ко му ни ка ци је, при сту па јав ним ин тер нет-
ским ко му ни ка циј ским услу га ма и пру жа о ци ма услу га по хра њи ва ња по да-
та ка на сер ве ру на ла же оп ште и не се лек тив но за др жа ва ње, из ме ђу оста лог, 
по да та ка о лич но сти у ве зи с тим услу га ма.

Ме ђу тим, Суд је уста но вио и од ре ђе не из у зет ке. У пре су ди у пре ме ти-
ма C 511/18, C 512/18 и C 520/18 Суд так са тив но на во ди ко је ме ре и под ко јим 
усло ви ма се мо гу на ци о нал ним про пи си ма пред ви де ти, на на чин да не бу ду 
у су прот но сти са основ ним на че ли ма ЕУ. Са Ди рек ти вом о при ват но сти и 
елек трон ским ко му ни ка ци ја ма ни је у су прот но сти про пис ко јим се у ци љу 
бор бе про тив те шких кри вич них де ла омо гу ћа ва из да ва ње на ло га пру жа о-
ци ма услу га елек трон ских ко му ни ка ци ја ко јим се оба ве зу ју на:

1) ци ља но за др жа ва ње по да та ка о са о бра ћа ју и ло ка ци ји ко му ни ка ци је, 
ко је је огра ни че но на осно ву објек тив них и не ди скри ми на тор них кри-
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те ри ју ма (ка те го ри ја ли ца или ге о граф ско под руч је), и на вре мен ски 
пе ри од (ко ји је огра ни чен на оно што је стро го ну жно, али ко ји се мо же 
про ду жи ти);

2) оп ште и не се лек тив но за др жа ва ње ИП адре са до де ље них из во ру ве зе, 
за вре мен ски пе ри од ко ји је огра ни чен на оно што је стро го ну жно;

3) хит но за др жа ва ње по да та ка о са о бра ћа ју и ло ка ци ји ко ји ма ти пру-
жа о ци услу га рас по ла жу;

4) оп ште и не се лек тив но за др жа ва ње по да та ка о гра ђан ском иден ти те-
ту ко ри сни ка елек трон ских ко му ни ка циј ских сред ста ва (при че му је 
ову ме ру мо гу ће пред ви де ти за сва кри вич на де ла, не ве за но за те жи ну).
Осим то га, Ди рек ти ви се не про ти ви ни на ци о нал ни про пис ко ји на ла же 

пру жа о ци ма услу га елек трон ске ко му ни ка ци је да у свр ху за шти те на ци о нал-
не без бед но сти под од ре ђе ним усло ви ма (а) ко ри сте ау то мат ску ана ли зу 
и при ку пља ње у ре ал ном вре ме ну, из ме ђу оста лог, по да та ка о са о бра ћа ју и 
ло ка ци ји и (б) при ку пља ње у ре ал ном вре ме ну тех нич ких по да та ка о ло ка-
ци ји упо тре бље не тер ми нал не опре ме.

На кон до но ше ња ових пре су да, оче ку је се да ље по сту па ње на ци о нал-
них су до ва ко ји су упу ти ли зах тев Су ду (Три бу нал Ује ди ње ног Кра љев ства 
о ис тра жним овла шће њи ма, бел гиј ски Устав ни суд и фран цу ски Др жав ни 
са вет), па оста је да се ви ди ка кве ће од лу ке би ти до не те у кон крет ним пред-
ме ти ма у овим др жа ва ма чла ни ца ма. У сва ком слу ча ју, по сту па ње на ци о-
нал них су до ва, од но сно уса гла шав ње на ци о нал них про пи са о за др жа ва њу 
по да та ка са на че ли ма Уни је, ка ко их Суд ту ма чи, ука за ће на фак тич ку прав-
ну сна гу ста ва нај ви ше суд ске ин стан це ЕУ. 
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Da ta Re ten tion in CJEU Ca se Law

Abstract:Pos ses sion of ac cu ra te, com ple te and re li a ble re le vant da ta on 
elec tro nic com mu ni ca ti ons traf fic and ti mely ac cess of aut ho ri zed com pe tent 
sta te bo di es to such da ta is wit ho ut a do ubt a use ful tool in the fight aga inst mo-
dern forms of cri me. For that re a son, it is ju sti fied to esta blish an obli ga tion for 
pro vi ders of elec tro nic com mu ni ca ti ons ser vi ces to ke ep cer tain da ta on com mu-
ni ca ti ons for a cer tain pe riod of ti me in the re a li za tion of which they me di a te and 
to hand over that da ta at the re qu est of aut ho ri zed sta te bo di es, in or der to use 
them for le gi ti ma te pur po ses. For this re a son, the Da ta Re ten tion Di rec ti ve was 
adop ted in 2006, which Mem ber Sta tes we re re qu i red to tran spo se in to na ti o nal 
law. Ho we ver, da ta re ten tion po ses a risk to ba sic hu man rights and fre e doms, if 
the re gu la tion esta blis hing this obli ga tion do es so wit ho ut re spec ting the es sen ce 
of the se rights and fre e doms, espe ci ally the right to pri vacy and rights re la ted to 
the pro ces sing of per so nal da ta, for which re a son the Co urt of Ju sti ce of the Eu ro-
pean Union dec la red the Di rec ti ve in va lid is 2014. De spi te this de ci sion, Mem ber 
Sta tes con ti nue to re gu la te the obli ga tion to re tain da ta in the ir na ti o nal re gu la-
ti ons. In this re gard, the qu e sti on of com pli an ce of the se re gu la ti ons with the 
fun da men tal rights and fre e doms and prin ci ples of the Union is ra i sed. The su bject 
of the pa per is the analysis of the ca se law of the Co urt of Ju sti ce of the EU on 
this is sue af ter the an nul ment of the Da ta Re ten tion Di rec ti ve.

Keywords: cri mi nal pro ce du re, da ta re ten tion, Eu ro pean Union, CJEU.
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