
 

 

Številka:    U-I-229/11-4 

Datum:  31. 5. 2012 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ivana Črnkoviča, Ljubljana, ki ga 

zastopa Dejan Marković, odvetnik v Ljubljani, na seji 31. maja 2012 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 47., 48., 49., 52., 55. in 56. 

člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami 

Evropske unije (Uradni list RS, št. 102/07) in 106.b člena Zakona o kazenskem 

postopku (Uradni list RS, št. 32/07  uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) 

se zavrže.  

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedene določbe Zakona o sodelovanju v 

kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (v nadaljevanju ZSKZDČEU) 

in Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP). Izpodbijana zakonska 

ureditev naj bi bila v neskladju z 2. členom, drugim odstavkom 14. člena, 22. členom 

in prvim odstavkom 23. člena Ustave. Pobudnik meni, da ZSKZDČEU in ZKP 

vprašanja dopustnosti dokazov, pridobljenih v tujini, ne urejata ustrezno in na 

predvidljiv način, in sicer zlasti v primerih, ko ustavni procesni standardi posameznih 

držav ne dosegajo ravni varstva, ki jo zagotavljata Ustava in Konvencija o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – 

EKČP). Veljavna ureditev naj bi omogočala arbitrarno odločanje o dopustnosti v tujini 

pridobljenih dokazov. Pobudnik tudi navaja, da je sodišče pri odločanju o predlogu za 

izločitev dokazov razvilo pravno nevzdržno teorijo, da nekatere z Ustavo zagotovljene 

pravice veljajo v kazenskih postopkih, ki tečejo v Republiki Sloveniji, zgolj kadar gre 

za dokaze, pridobljene v Republiki Sloveniji.  

 



 

 

 

2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj 

pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, 

št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku 

navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za 

izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega 

v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.  

 

3. Izpodbijane zakonske določbe ne učinkujejo neposredno. V takšnih primerih se 

lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na 

podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. 

člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu 

Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in 

OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnik ne izkazuje 

pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih 

določb. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.  

 

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS 

in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list 

RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter 

sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, 

dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo s 

petimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Deisinger in Zobec, ki sta dala 

odklonilno ločeno mnenje.  

 

 

 

 

 

 

 

mag. Miroslav Mozetič 

Podpredsednik 

 

 


