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1. Ključni del te zadeve (ostali so, po mojem mnenju, nepomembni in zoper odločitev v 
tem delu nimam pomislekov) se nanaša na presojo, ali so bili dokazi, pridobljeni z 
uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, ki so bili izvedeni na podlagi tedaj veljavnega 
drugega odstavka 49. člena Zakona o policiji ter na podlagi 1. točke prvega odstavka 
150. člena Zakona o kazenskem postopku, pridobljeni s kršitvijo človekovih pravic ali ne. 
Kazenska obsodilna sodba, kakor je pravilno zapisalo US, ne sme temeljiti na dokazih, 
pridobljenih s kršitvijo človekovih pravic1. Ustavno sodišče je ocenilo, da dokazi niso bili 
pridobljeni na takšen način, zato je ustavno pritožbo zavrnilo. S takšno odločitvijo se v 
bistvenem delu ne morem strinjati, zato sem moral glasovati proti odločitvi, ki je bila 
sprejeta, v celoti, svoje stališče pa želim na kratko pojasniti v tem ločenem mnenju. 
 
2. Čeprav se odločba v spornem delu nanaša na dvoje različnih procesnih situacij 
(odločanje generalnega direktorja policije in odločanje preiskovalnega sodnika o izvedbi 
prikritih preiskovalnih ukrepov), naslavlja ustavna pritožba na sodne odločbe v obeh 
primerih zelo podobne očitke. Po njenem mnenju v prvem primeru, ko gre za odločanje 
generalnega direktorja policije, ta ne bi smel predlaganega ukrepa le odobriti, temveč bi 
moral svojo odločitev obrazložiti2. V drugem primeru pa je po stališču ustavne pritožbe 
napak to, da je preiskovalna sodnica, ko je odločila o izvedbi predlaganih prikritih 
preiskovalnih ukrepov, svoj sklep zasnovala tako, da je najprej ugotovila, da predlog 
državne tožilke vsebuje vse elemente, ki so za takšen predlog predpisani v zakonu. Nato 
je z zelo skopim parafraziranjem v zakonu določenih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da 
se lahko dovoli predlagani ukrep (v bistvu je prepisala tekst iz zakona), ugotovila, da so 
ti pogoji izpolnjeni in dovolila izvedbo predlaganega ukrepa. Z drugimi besedami 
povedano, nastaja vtis, da o ukrepu pravzaprav ni odločila sama, temveč se je v 
vsebinskem pogledu povsem naslonila na predlog, ki ga je podal državni tožilec kot 
predlagatelj in ga, podobno kot generalni direktor policije, zgolj odobrila.  
 
V obeh delih je odločitev, z eno besedo, neobrazložena; v prvem delu dobesedno, v 
drugem pa vsebinsko.  
 
3. Po mojem prepričanju morata biti vsebina in mehanizem odločanja v vseh primerih, ko 
gre za pomembnejša vprašanja v različnih postopkih, pri čemer je ta ocena lahko od ene 

 
1 Gl. 6. točko odločbe. 
2 Postopek in modalitete odločanja v tem delu so dovolj natančno razvidne iz odločbe US, zato jih ne bom 
ponavljal, gl. zlasti 9. točko odločbe. 
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do druge vrste postopka različna, takšna, da dovolj natančno razločujeta fazo 
predlaganja (in s tem sfero, ki je v rokah predlagatelja), od faze odločanja stricto sensu 
(in s tem sfero, ki je v rokah tistega, ki sprejema odločitev). Vsaka takšna odločitev mora 
biti oblikovana v odločbi, bistveni sestavni del odločbe je njena obrazložitev, ki mora biti, 
kakor je povedalo US v nosilni odločbi o priporu, "v vsaki bistveni točki obrazložena na 
tako konkreten (ne pavšalen, abstrakten, splošen) način, da bo omogočal presojo, ali je 
država v zadostni meri izpolnila vse zahteve, ki jih glede trditvenega in dokaznega 
bremena nalagajo navedene zakonske določbe odločitve, skozi katerega mora biti 
razvidna"3.  
 
Na načelni ravni o tem najbrž ne more biti nobenega dvoma in ko gre za 
najpomembnejša vprašanja (npr. za odločitev o glavni stvari), je takšna zahteva 
večinoma spoštovana; če ni, je jasno, da gre za grobo napako, ki praviloma ne more 
ostati brez posledic. 
 
Iz razlogov, ki so v odločbi US obširno navedeni, ni sporno, da gre tudi v obeh 
obravnavanih situacijah za odločanje o pomembnih vprašanjih. Generalni direktor 
policije je s svojo odobritvijo dovolil pridobivanje dokazov, ki so bili podlaga za izdajo 
končne odločbe, to je sodbe v kazenskem postopku. Prav tako je preiskovalna sodnica s 
svojo odredbo dovolila izvajanje prikritega preiskovalnega ukrepa, ki je pripeljal do 
dokazov, ki so bili uporabljeni pri odločanju o glavni stvari.  
 
4. Kljub temu pa obstajajo med obema primeroma pomembne razlike. 
 
Pri odločanju generalnega direktorja policije po zakonu, ki je veljal v času dogajanja, je 
šlo za odločanje znotraj policijske organizacije, torej znotraj izvršne oblasti, ki ga je 
zakon opredelil kot odločanje v obliki odobritve4. To ne pomeni, da bi smela biti 
"odobritev" gola formalnost, zgolj površno preverjanje ali solemniziranje tuje vsebinske 
odločitve in da v njej ni elementov nadzora nad delom podrejenega predlagatelja in 
samostojnega odločanja tistega, ki ukrep "odobrava". Na drugi strani takšen način 
odločanja znotraj izvršne sfere nikakor ne pomeni niti tega, da bi pri njem smelo 
nekaznovano priti do kršitve človekovih pravic, prav nasprotno. Da do tega ne pride, 
mora v prvi vrsti poskrbeti že policija sama, zavedajoč se, da lahko napake povzročijo 
neveljavnost tako pridobljenih dokazov in njihovo ekskluzijo, kar utegne imeti za 
posledico neuspeh obtožbe.  
 
Poglavitna vsebinska in formalna kontrola odrejenega ukrepa (vključno z njegovim 
izvajanjem, ki v tem primeru ni v igri) pa je v vsakem primeru pridržana sodni veji oblasti. 
Ker je kontrola po naravi stvari lahko le naknadna, mora biti še posebej dosledna in 
stroga. 
 
Dejstvo je, da gre pri prikritih preiskovalni ukrepih za posege v človekove pravice 
različne invazivnosti, intenzitete in nevarnosti, zaradi česar so razlike glede njihovega 
urejanja, do katerega lahko pride na različnih nivojih, legitimne5. Vse to je seveda znano, 

                                            
3 Gl. odločbo U-I-18/93, zlasti tč. 73. 
4 Dejstvo je, da zakon izrecno ni zahteval posebne, samostojne in obrazložene odločbe. Tudi če bi na 
načelni ravni takšna rešitev lahko bila sporna, ta vidik v konkretnem primeru ni bil izpostavljen. 
5 Ker ne gre za vprašanje, ki bi bilo pomembno za odločitev US v tej zadevi, se vanj ne morem spuščati. 
Naj le na kratko opozorim, da je takšno tezo zlahka mogoče dokazati z analizo urejanja prikritih 
preiskovalnih ukrepov v slovenski zakonodaji od ZKP/94 dalje. 
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kljub temu pa bi opozoril predvsem na dva nivoja: vsebinskega in procesnega. 
Pričakovati je, da bodo bolj invazivni ukrepi na obeh nivojih opredeljeni zelo natančno 
(=garantistično), manj intenzivni pa morda tudi nekoliko manj. Med obema nivojema 
lahko prihaja do kombiniranih učinkov, saj je prav na področju urejanja prikritih 
preiskovalnih ukrepov dobro znano, tudi iz razlogov, o katerih je obširno govor v odločbi, 
da je treba včasih pomanjkljive možnosti npr. vsebinske kontrole uravnotežiti s strožjo 
formalno kontrolo in podobno. 
 
Če vse to upoštevam, lahko sprejmem odločitev US, da v tem delu pri odrejanju 
prikritega ukrepa iz 2. odst. 49. člena ZPol ni prišlo do kršitve zatrjevanih človekovih 
pravic. Gre kljub vsemu za manj invaziven prikriti ukrep, o katerem je bilo odločeno v 
predpisanem postopku in na predpisani način6, posebej pomembno pa je, da je bila v 
sojenju v nadaljevanju opravljena tudi njegova sodna kontrola, ki ji ustavna pritožba, če 
jo prav razumem, ne oporeka. 
 
5. Povsem drugače stoje stvari pri odločanju o ukrepih, ki so v pristojnosti 
(preiskovalnega) sodnika. Policija praviloma da pobudo za izvedbo prikritega 
preiskovalnega ukrepa in njena vsebina ni predpisana. Ni treba, da bi bila, saj gre za 
razmerje znotraj sfere pregona, kajti predlagatelju (državnemu tožilcu) mora policija 
ponuditi predvsem dejansko podlago za to, da bo ta (če se bo odločil predlagati 
odreditev in izvedbo prikritega ukrepa) lahko sestavil tako prepričljiv predlog z vsemi 
predpisanimi vsebinami, da bo pri organu, ki odloča (sodniku), dosegel odločitev, ki jo 
želi doseči pri izvajanju svoje funkcije. V tem primeru nastopa sodnik nesporno v vlogi 
sodnika-garanta. Procesne funkcije so na načelni ravni ustrezno razporejene, seveda pa 
jih je treba v polni meri uresničiti tudi v praksi. 
 
Naloga sodnika je v tem, da preizkusi, ali predlog za izvedbo ukrepov vsebuje vse 
potrebne sestavine in – seveda – ali je dovolj prepričljiv. Svojo odločitev mora vsebinsko 
obrazložiti natanko tako, kakor je bilo navedeno zgoraj v tč. 3 tega ločenega mnenja. V 
citirani odločbi sicer ni šlo za prikriti preiskovalni ukrep, temveč za odločanje o priporu, 
toda glede nalog sodnika je situacija povsem enaka. Prav tako ni pomembno, da je US v 
nosilni priporni zadevi svoje stališče oblikovalo v funkciji pravice do pravnega sredstva. 
Stališče o vsebini obrazložitve sodne odločbe je univerzalno, saj sodi v najstrožje jedro 
sodnikove funkcije.  
 
Načinu in vsebini odločanja tistega, ki sprejema končno odločitev, mora biti torej vselej 
posvečena velika pozornost. "Naslanjanje" na predlagatelja prinaša s seboj obilo 
nevarnosti pri nastajanju in oblikovanju odločitve ter pri njeni izvedbi skozi nujno 
potrebno obrazložitev. Sodnik seveda ocenjuje predlagani ukrep skozi predlog in 
argumente, ki mu jih ponudi predlagatelj, toda odločitev mora biti plod njegovega 
lastnega intelektualnega napora in odgovornosti: obrazložitev je rezultat in zunanji znak 
tega napora. Le na ta način bo sodnik zadovoljil zahtevi, ki jo predenj postavljata Ustava 
in zakon.  
 
Vse drugo, kar je bilo v tem primeru narejeno, da bi sporna odločitev ostala v veljavi, po 
moji oceni ne ustreza vlogi, ki jo ima sodnik v kazenskem postopku in še zlasti ne vlogi, 
ki jo ima sodnik v predhodnem postopku, ki iz preiskovalne, to sedaj že povsem jasno, 
                                            
6 V času odreditve in izvajanja ukrepa: to pa ne pomeni, da bi njegova ureditev že od vsega začetka ne bi 
mogla biti drugačna. Vprašanje je v tem trenutku manj pomembno, ker se je kasneje pravna ureditev 
spremenila. 
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pa čeprav kazenski postopek še ni bil ustrezno reformiran, prehaja v garantno funkcijo. 
Naloga sodnika torej postaja varovanje pravic procesnih udeležencev, v prvi vrsti 
nedvomno obdolženca, in ne legitimiranje posegov vanje. Te naloge sodnik v 
konkretnem primeru ni izpolnil in zato ocenjujem, da pošten postopek ni bil zagotovljen 
ter bi bilo treba izpodbijano odločbo v tem delu razveljaviti. 
 
V tej smeri sem si prizadeval še posebej tudi zaradi tega, ker menim, da je bližnjica, ki jo 
je ubralo prvostopenjsko sodišče, višja pa so ji z večjim ali manjšim oklevanjem in z bolj 
ali manj inovativnim iskanjem argumentov za takšno odločanje, pritegnila, nevaren 
precedens za odločanje v prihodnje. V kazenskem postopku je vse več situacij, ko 
zakonodajalec prav z namenom zagotoviti pošten postopek zahteva od predlagatelja 
vedno več. Tega ne počne zato, da bi olajšal odločitev sodniku na način, ki je bil 
uporabljen tokrat, temveč zato, da bi v postopek odločanja v najširšem smislu vnesel več 
elementov, ki jih je mogoče preverjati in kontrolirati.  
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