
določil pogodbe (v zadevi, o kateri 
je odločalo sodišče, je šlo za pogod-
bo o izvajanju dejavnosti centrov 
za recikliranje odpadkov) predstav-
ljala de facto bistveno vsebinsko 
spremembo pogodbe, ki bi bila kot 
taka neskladna s pravom EU.9 Ne 
nazadnje se zdi tudi z logičnega 
vidika prepričljivejša razlaga, da sta 
naročnik in ponudnik z neizvrševa-
njem pomembnih določil pogodbe 
to dejansko spremenila, kot razlaga, 
da je naročnik s tem (brez izvedbe 
ustreznega postopka) oddal novo 
javno naročilo.

da bi imela država koristi od kršitve 
prava Unije.7

Tudi pravna literatura je že zavze-
la stališče, da verjetno ne le izrecna 
sprememba pogodbe, temveč tudi 
odsotnost izvrševanja pogodbenih 
določil predstav lja spremembo, ki 
zahteva izvedbo novega postop-
ka javnega naročanja, kadar gre 
za bistveno spremembo pogodbe 
v luči doktrine pressetext.8 Smiselno 
enako stališče izhaja tudi iz sodne 
prakse v Združenem kraljestvu, kjer 
je Višje sodišče Anglije in Walesa 
odločilo, da bi odsotnost izvrševanja 

8 Glej Arrowsmith, S.: The Law of 
Public and Utilities Procurement: 
Regulation in the EU and UK, 1. 

knjiga, 3. izdaja. Sweet & Maxwell, 
London 2014, str. 591. Navedena 

doktrina je v bistvu temelj, na kate-
rem je bil vzpostav ljen četrti odsta-

vek 72. člena Direktive 2014/24/
EU in posledično četrti odstavek 

95. člena ZJN-3. Glej sodbo 
Sodišča EU v zadevi pressetext 
Nachrichtenagentur GmbH proti 

(Zvezni) Republiki Avstriji in drugim, 
C-454/06, ECLI:EU:C:2008:351, 

z dne 19. junija 2008, predvsem 
točke 34–38 in 40.

9 Sodba Višjega sodišča Anglije in 
Walesa v zadevi J Varney & Sons 

Waste Management Ltd proti Hert-
fordshire County Council, [2010] 

EWHC 1404 (QB), z dne 16. junija 
2010.
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nedovoljeno spreminja vsebino, ki je 
bila dogovorjena s pogodbo (oziro-
ma predpisana v razpisni dokumen-
taciji), poleg tega pa to počne brez 
predvidene oblike sklenitve pisnega 
aneksa. Tako stališče je skladno tudi 
s siceršnjo prakso Sodišča EU, ki 
narekuje, da naročnik ne sme imeti 
koristi od lastnega protipravnega 
ravnanja. Sodišče EU je namreč 
v zadevi Portgás zapisalo, da se 
je na določbe prava EU mogoče 
sklicevati proti državi ne glede na 
status, v katerem ta deluje, saj je 
treba v vsakem primeru preprečiti, 

1 Predavanje je dostopno na 
spletnem naslovu <http://

predavanja.ustava.si/2020/04/02/
predavanje-prof-dr-ivana-bratka-

kaj-mora-pravnik-vedeti-o-drugih-
znanostih/>. Orga  nizatorji napo-

vedujejo, da bodo na spletni strani 
predavanja.ustava.si na voljo tudi 

vsa naslednja predavanja.

2 Trend gre v smeri od programira-
nja računalnikov do programiranja 

ljudi.

3 Kdorkoli obvladuje to tehnologijo, 
lahko zmaga na volitvah.

2.  tehnike za manipuliranje na sple-
tnih družbenih omrežjih (računal-
niško vodeno spreminjanje mnenj) 
ter 

3.  razpoznavanje uporabnikovih odzi-
vov, tudi takrat ko jih je oseba sku-
šala namerno prikriti.

Umetna inteligenca in 
prevzem oblasti

Akademik je med več pobudami 
v povezavi s pričujočo tematiko 
izpostavil članek iz revije Scientific 
American z naslovom Will Democra-
cy Survive Big Data and Artificial 
Intelligence? V njem je Dirk Helbing 
inter alia zapisal:

»The trend goes from program-
ming computers to program-
ming people.«2

In:

»[W]hoever controls this tech-
nology can win elections.«3

Po njegovem mnenju namreč teh-
nologija omogoča prevzem oblasti 
po mehki poti, tj. brez kakršnekoli 
prisile »nasilnih robotov«. Zadošča, 
da se ljudi oziroma volivce zmani-
pulira prek svetovnega spleta, kar 
slednji in obstoječe metode umetne 
inteligence omogočajo. Pri tem je 
dr. Bratko poudaril, da so navedene 
metode nezmožne razlage odločitev 
– uporabnik ne vidi, kako je raču-
nalnik prišel do rezultata. Kot odziv 
na to se je pojavilo novo področje 
v umetni inteligenci, t. i. explainable 
AI, ki ima namen razvijati metode, ki 
omogočajo razlago, a

»problem dobre avtomatske 
razlage je zelo težak, tako 

se začeli pojav ljati resni etični 
vidiki,«

je opozoril predavatelj. Dejal je, da 
so se pogovarjali o odgovornosti za 
nesreče samovozečih vozil, etičnih in 
zakonodajnih problemih inteligentnih 
avtonomnih orožij ter možnosti konca 
demokracije.

Kaj se je pravzaprav takrat take-
ga zgodilo? Dr. Bratko je pojasnil, da 
so nekateri tehnični dosežki umetne 
inteligence postali izjemno zmogljivi 
– na primer strojno učenje, priporočil-
ni sistemi itd. Internet od takrat dalje 
omogoča prilagojen (ciljan) vpliv na 
vsakega posameznika prek (persona-
liziranih) družbenih omrežij. Prav tako 
je bilo nezadostno in nenadzorovano 
zbiranje osebnih podatkov, ki jih upo-
rabniki prostovoljno dajejo na voljo 
spletnim aplikacijam. Tehnični ele-
menti, ki so omogočali zlorabe, so bili: 
1.  sposobne metode strojnega uče-

nja, avtomatskega sklepanja, pla-
niranja, iger in odločanja, 

Dr. Bratko je svoje preda-
vanje začel s spominja-
njem pogovora, ki ga je 
pred sedmimi leti imel 

v Londonu s profesorjema Russllom 
in Muggeltonom. Povedal je, da so 
tedaj v pogovoru vsi trije opazili, 
da je v njihovih glavah sočasno, a 
neodvisno prišlo do »nekega veli-
kega preobrata« glede odnosa do 
umetne inteligence.

»Do takrat je bila za nas umetna 
inteligenca zanimivo področje, 
na katerem se je vedno nekaj 
zanimivega dogajalo. Imeli smo 
veliko idej, zanimivih rezulta-
tov, nepričakovanih aplikacij. 
Skratka, področje, za katerega 
bi lahko rekli 'a lot of fun'. 
Vendar nenadoma, približno 
v istem času, smo vsi opazili, 
da aplikacije umetne inteligence 
niso bile več samo 'a lot of fun'. 
Šlo je za zelo resne in daljno-
sežne aplikacije, pri katerih so 

Patricij Maček,
mag. prava

V času, močno zaznamovanem z epidemijo koronavirusne bolezni, sta se 
Srebrna katedra in Študentska organizacija PF Univerze v Ljubljani odločili, 
da na daljavo (prek videokonference) organizirata serijo predavanj na temo 
Kaj mora pravnik vedeti o razvoju drugih znanosti? Prvo predavanje, ki je 
potekalo 2. aprila 2020, je nosilo naslov Etične in pravne dileme razvo-
ja umetne inteligence. Predaval je akademik in profesor na FRI Univerze 
v Ljubljani dr. Ivan Bratko.1

Od programiranja 
računalnikov do 

programiranja ljudi
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vanje strokovnjakov za mnoga 
področja – pravo, etiko, gotovo 
umetno inteligenco.«

Pristranskost 
strojnega učenja
V javnosti je razširjen vtis, da so odlo-
čitve strojnega učenja diskriminator-
ne v sodstvu, kadrovskem odločanju, 
zaposlovanju, bančništvu, zavaro-
valništvu … Kot primera je profesor 
navedel odobritev začasnega izpusta 
priporniku in vabilo na pogovor za 
sprejem v službo. V navedenih pri-
merih računalnik na osnovi strojnega 
učenja uporabniku svetuje, kako se 
odločiti, prizadeti pa imajo pogosto 
vtis, da strojno učenje diskriminira 
po barvi kože, spolu itd. Nekateri 
celo govorijo o »pristranskosti algo-
ritmov umetne inteligence«. S tem 
se predavatelj ni strinjal. Sklenil je 
z besedami:

»Mislim, da gre za zelo hud 
nesporazum, in sicer je popol-
noma nerazumljivo, zakaj bi 
bil neki algoritem nepristran-
ski v medicinski diagnostiki 
[…], po drugi strani pa bi bil 
ta isti algoritem pristranski 
na primer v sodstvu. V obeh 
primerih algoritem učenja 
optimizira točnost odločanja. 
Problem verjetno nastane zato, 
ker so podatki, iz katerih se 
algoritem uči, na nek način 
pristranski. Podatki navadno 
izvirajo iz ekspertne prakse 
na tistem področju iz prete-
klosti in ti podatki odražajo 
prakso na tem področju in tudi 
morebitno človekovo pristran-
skost na tistem področju. Drug 
problem je mogoče v kriteriju 
optimizacije. […] Izgleda, da 
bomo morali včasih žrtvova-
ti točnost napovedi, zato da 
bomo dosegli videz pravično-
sti oziroma neke vrste percep-
cijo pravičnosti v javnosti. […] 
To vprašanje vodi v zaplete-
no matematiko in mislim, da 
je rešitev v tem, da je treba 
kriterije optimizacije […] zelo 
natančno opredeliti z zakoni 
in predpisi. […] Nikakor ne 
smejo biti ti kriteriji oprede-
ljeni ad hoc s strani uporab-
nika in razvijalca programske 
opreme.«

skritih ravni znatno povečevalo. To 
po njegovem prepričanju kaže, da 
je delovanje nevronskih mrež težko 
razumeti, slaba razumljivost pa je 
huda pomanjkljivost globokega uče-
nja. Slabe lastnosti globokega uče-
nja so še: potreba po velikem številu 
podatkov, t. i. big data, nemožnost 
sklepanja in včasih neverjetne napa-
ke. Kot enega izmed primerov napak 
je predstavil primer, ko je nevronska 
mreža prometni znak STOP prepo-
znala kot prometni znak za omejitev 
hitrosti. K temu je dodal:

»Treba je priznati, da bi se take 
napake zgodile po naključju, 
zato je verjetnost zelo majh-
na. Vendar ti primeri vseeno 
dajo misliti, ali je ta tehnolo-
gija res varna, ali ne omogoča 
zlorab. Na primer za uporabo 
v avtomobilski industriji je to 
nesprejemljivo.«

Omejevanje umetne 
inteligence
Vprašanje, »kako zagotoviti etično 
uporabo umetne inteligence,« ostaja 
resen problem. Profesor Bratko meni, 
da je to mogoče, če se omeji raču-
nalniško zbiranje osebnih podatkov 
in vzpostavi učinkovite mehanizme 
nadzora. Splošna uredba o varstvu 
podatkov (GDPR) je korak v pravo 
smer, a ni učinkovita. Princip soglas-
ja k zbiranju podatkov po njegovem 
prepričanju ni praktičen in ne delu-
je dobro, saj je soglasje navadno 
izsiljeno. Nekatere načine zbiranja 
podatkov bi bilo treba enostavno 
prepovedati, tako kot mora biti na 
primer posameznik v avtomobilu 
pripet z varnostnim pasom in se te 
obveznosti ne more rešiti s tem, da 
soglaša z nevarnostjo, je bil jasen 
dr. Bratko. Meni, da bi bilo treba 
prepovedati tudi avtonomna orožja. 
Nadaljeval je z besedami:

»Vse te naloge so v veliki meri 
povezane z ustrezno zakono-
dajo oziroma njenim razvo-
jem, kar bo po moji oceni 
zelo zapleteno, dolgotrajno in 
bo naletelo tudi na odpore. 
Na primer v smislu, ‘da bi 
s strogo zakonodajo omejevali 
razvoj umetne inteligence […], 
kar bi povzročilo, da bi zao-
stali v mednarodni tekmi na 
tem področju’. Pri zakonodaji 
mislim, da bo potrebno sodelo-

da je napredek tukaj izredno 
počasen«.

Predavatelj se je nadalje vprašal:

»Zakaj je zmožnost razlage 
tako pomembna?«

Razložil je:

»Če ni razlage, potem ljudje 
(uporabniki) počasi prepusti-
jo odločanje računalniku, ker 
vedo, da se bo v večini prime-
rov računalnik pravilno odlo-
čil. Če odločitve ne razume-
mo, vendar razlaga ni možna, 
potem je najbolj praktično, 
da odločitev kar prepustimo 
računalniku. To se dogaja tudi 
v primerih, ko je ta odločitev 
v resnici v nasprotju s člove-
kovimi principi.«

Za primer je navedel dopisni šah, pri 
katerem igralci za izbor poteze upo-
rabljajo računalnike. To pa pomeni, 
da partije dejansko igrajo računalniki. 
Igralci namreč igrajo poteze, ki so 
jih izbrali računalniki, brez ustrezne 
razlage.

»Volilna kampanja je kot zelo 
zapletena partija šaha,« je akade-
mik ponazoril problematiko. Po nje-
govem mnenju bodo morale zato 
resne stranke, če bodo na volitvah 
želele uspeti, uporabljati računalni-
ke, a je problem, kadar računalniki 
nimajo zmožnosti, da bi razložili svoje 
odločitve.

»V takšnih primerih strankar-
ski voditelji vlečejo poteze, ki 
jih določi računalnik. Voditelji 
sami pa teh potez – niti svojih 
potez – ne razumejo več. In te 
poteze bodo lahko v naspro-
tju s političnim programom 
stranke.«

Strojno učenje
Glede strojnega učenja je dr. Bratko 
povedal, da gre za področje v umetni 
inteligenci, ki je v zadnjih 30 letih 
najbolj napredovalo, zlasti zaradi 
skokovitega napredka v procesor-
ski moči računalnikov. Med mnogimi 
metodami strojnega učenja je omenil 
globoko učenje, t. i. deep learning, 
ki se naslanja na umetne nevron-
ske mreže in je doživelo neverjeten 
vzpon v zadnjih desetih letih. Klasifi-
kacijska napaka se je namreč stalno 
zmanjševala, ob tem pa se je število 

PP_15in16-2020_23-APR-7_.indd   41 21/04/2020   15:28


