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Pred javno objavo je treba sodbe zaradi varovanja 
zasebnosti anonimizirati – odstraniti iz teksta vse 
omembe podatkov, preko katerih bi lahko identificirali 
določene osebe vpletene v postopku.

Razvoj sistema, ki bo s tehnikami strojnega učenja 
pomagal sodnikom pri anonimizaciji z avtomatsko 
detekcijo delov besedila za anonimizacijo.

Anonimizacija sodb



Vhodni podatki so bili 3000 sodb Vrhovnega in 
Višjega sodišča v Ljubljani:

● neanonimizirani dokumenti v .odt formatu;
● anonimizirani dokumenti dostopni preko HTTP 
dostopa JSON formatu.

Težave z iskanjem ustreznih anonimiziranih 
dokumentov:

● nič ali več zadetkov z isto opravilno številko

Končna velikost učne množice: 2840 sodb.

Podatki



Naučen statistični model, na podlagi katerega iz 
konteksta besede v besedilu napovemo ali jo je potrebno 
anonimizirati.

Sodbe najprej pretvorimo v navadno besedilno 
datoteko (TXT zapis), nato pa poravnamo 
anonimizirano in neanonimizirano različico. Sledi 
postopek lematizacije nato pa postopek učenja.

Primeri značilk:
● male črke?, velika začetnica?…
● oblika podjetja (npr. d.o.o.)?, ime?, zemljepisno ime?…
● je poudarjeno v prvem odstavku sodbe?
● kontekstne besede (npr. obdolženi, oškodovanemu)?

Pristop



Točnost: 72,8% od vseh primerov (besed), ki 
smo jih označili za anonimizacijo je pravih 
(pravilno pozitivni). Ostali so lažno pozitivni 
(jih ne bi smeli anonimizirati).

Priklic: 91,8% je delež resničnih pozitivnih 
primerov (besed) - se pravi smo (nepravilno) 
"pozabili" anonimizirati 8,2% primerov.

Uspešnost sistema



Primeri:
● uspeh: »…je z uvodoma navedenim sklepom odredila 
pripor zoper osumljenega Janeza Novaka iz pripornih 
razlogov begosumnosti in ponovitvene nevarnosti…«

● uspeh: »da se obdolženim Janezu Novaku, Micki 
Izmišljeni in Jožici Neobstaja podaljša pripor«

● nepotrebna anonimizacija: »…na podlagi 
mednarodne pravne pomoči z Republiko Srbijo«

● napaka: »…najel varnostnika po imenu Josip«
● napaka?: »Vrhovno sodišče se ne strinja z 
zagovornikom obdolžene…«

Primeri



Primeri – uspešna anonimizacija

Sivo besedilo
v obstoječem 
sistemu ni
objavljeno

Zelena barva
označuje pravilno

anonimizirano
besedilo

Včasih zaradi
napake ne upoštevamo

dela besedila.
Napaka se tipično pojavi,
kadar je bilo besedilo med

opombami pod črto, ali ko gre
za tipkarsko napako.



Primeri – uspešno lovljenje napak

Sistem je pravilno
zaznal in anonimiziral

tipkarsko napako 

Namesto Roka »Novaka«
je bilo napisano
Roda »Novaka«



Primeri – nepotrebna anonimizacija

Modra barva
označuje nepotrebno

anonimizirano
besedilo

V konkretnem 
primeru je bila
tožena stranka

banka.



Primeri – naše napake pri anonimizaciji

Rdeča barva
označuje besedilo,
ki bi ga morali
anonimizirati,
pa ga nismo



Procesiranje ene sodbe je hitro (1s).

Ko so na voljo novi podatki, je sistem mogoče 
ponovno učiti in izboljšati njegovo delovanje. Proces 
ponovnega učenja traja nekaj ur.

Konsistentna raba sistema lahko pripomore k 
poenoteni praksi anonimiziranja, kar še dodatno 
izboljšuje delovanje sistema.

Delovanje sistema



Uporabniški vmesnik
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