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Čeprav se z nekaterimi ugotovitvami in stališči v tej odločbi strinjam, nisem mogel glasovati za 

odločbo, ki ugotavlja, da ZPPre ni v neskladju z Ustavo, ker, nasprotno, menim, da je Zakon na 

ključnih obravnavanih mestih podnormiran. 

 

Odločba ugotavlja, da je prišlo v parlamentarni preiskavi, v kateri sta udeležena pobudnika, do 

prekoračitve pristojnosti komisije, ki je ni mogoče pripisati Zakonu, temveč napačnemu delu komisije. 

To je lahko celo res, vendar se zastavlja vprašanje, ali gre zgolj za nepravilno delo komisije, ki ga 

Ustavno sodišče v postopku abstraktne presoje predpisa ne more upoštevati kot izhodišče za njegovo 

presojo, ali pa je do prekoračitve pristojnosti prišlo (tudi ali predvsem) zaradi napak (pomanjkljivosti) v 

Zakonu samem. 

 

Obravnavani zakon je, med drugim, namenjen ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih 

funkcij (1. čl.). Pravzaprav so bile vse doslej ustanovljene preiskovalne komisije tega tipa in s 

preiskovalnimi komisijami drugega in tretjega tipa, pri katerih vprašanje ugotavljanja odgovornosti 

morebiti ne bi bilo tako zaostreno ali ga sploh ne bi bilo, nimamo še nobenih izkušenj. Nič od 

povedanega se zato ne nanaša nanje. V načelu pa ne bi bilo nič narobe, če bi za delo različnih tipov 

komisij predvideli deloma različna pravila. 

 

Konkretno (specifično) ugotavljanje vsakršne odgovornosti, tudi politične odgovornosti nosilcev javnih 

funkcij, mora biti dovolj natančno urejeno s predpisi, ki, ne samo da omogočajo ugotavljanje takšne 

odgovornosti, temveč morajo vsem vpletenim nuditi tisti minimum procesnih garancij, ki jim bodo 

zagotavljale, da bo postopek tekel v skladu s pravnimi standardi demokratične države. Zakon mora biti 

takšen, da bo zagotavljal normalno izvajanje ("rabo") predpisa in obenem preprečeval njegovo 

zlorabljanje, ne glede na to, s katere strani prihaja. 

 

Pri zlorabah imam v mislih tako nevarnosti znotraj preiskovalnih komisij, kakor tudi nevarnosti, ki 

prihajajo od zunaj. Brez težav si je mogoče zamisliti pretiravanja s strani preiskovalnih komisij ali 

posameznikov v njih, ki bi si morda želeli bolj učinkovitih preiskovalnih pooblastil, kakor jih komisije 

imajo in smejo imeti, a tudi nasprotno nevarnost, ki je v tem, da si bodo drugi člani taiste komisije 

morda na vse kriplje prizadevali ovirati njeno delo in sprejem zaključnega poročila. Dovolj bo že, če si 

v tej smeri ogledamo delo nekaterih preiskovalnih komisij, ki jih je ustanovil Državni zbor. 

 

Prav tako je treba v Zakonu zagotoviti (predvideti) ukrepe za preprečevanje zlorab s strani 

udeležencev v postopku. 

 

Z normalnim izvajanjem Zakona imam v mislih takšno njegovo uporabo, ki bo v vseh smereh 

depersonalizirana in dovolj standardizirana, ki bo torej, kakor pogosto rečemo, enaka pri obravnavanju 

bistveno podobnih ter različna pri obravnavanju različnih situacij. 

 

Zakon mora najti uravnoteženo srednjo pot, pravo razmerje med učinkovitostjo postopka na eni strani 

in varovanjem človekovih pravic in svoboščin na drugi strani: ni preprosto, a druge poti ni. Tako je v 

vseh postopkih in v postopku parlamentarne preiskave, če naj zdrži presojo Ustavnega sodišča, ne 

more biti nič drugače. 

 

Pri tem mora zakonodajalec računati z realnim nivojem splošne in še posebej pravne kulture v družbi. 

V neki državi preiskovalne komisije morebiti lahko uspešno delujejo celo brez zakona, ki bi urejal 

njihovo delo, drugod bo treba v zakon zapisati več, morda celo zelo veliko podrobnih pravil, če je 

izkušnja več kot očitno pokazala, da po prvi izmed nakazanih poti ne gre. 
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Ponavljajoče se ali pogoste napake ter voluntarizem pri delu preiskovalne komisije namreč pomenijo, 

da niti komisija sama Zakona ne uspe (ne zmore ali noče) izvajati pravilno. Če je temu tako, in po 

mojem je, potem je Zakon pač premalo natančen (podnormiran) in takšen zakon ne more biti v skladu 

z Ustavo (2. čl.). Zakon mora vsebovati mehanizme, ki bodo tudi njegovemu poglavitnemu izvajalcu 

preprečevali prekoračevanje pristojnosti. To je mogoče doseči na različne načine, a ni moja naloga, da 

bi se v tem ločenem mnenju z njimi še posebej ukvarjal. 

 

Podnormiranost ZPPre se, omejujoč se na obravnavane dele Zakona, najbolj očitno pokaže na treh 

mestih: 

 

- pri določitvi predmeta in obsega preiskave; 

 

- pri razmerju med preiskovalno komisijo in sodstvom in  

 

- pri pravnih sredstvih, ki bi jih morali imeti na razpolago udeleženci v postopku. 

 

1. Vprašanje dovolj natančne določitve predmeta parlamentarne preiskave in njenega obsega je prvi 

izmed ključnih problemov Zakona. S tem vprašanjem se odločba ukvarja, vendar, po mojem, ne pride 

do zadovoljivega sklepa. 

 

Natančna opredelitev predmeta in obsega parlamentarne preiskave sta nujna pogoja za uspešno 

izvedbo preiskave; ta vidik problema ni predmet obravnave v tej zadevi, zato ga le omenjam, 

podrobneje pa se z njim ne ukvarjam. V splošnem pa bi se veljalo zamisliti nad rezultati doslej 

odrejenih parlamentarnih preiskav. 

 

Kar zadeva opredelitev predmeta in obsega preiskave problem pravzaprav niso samo morebiti preveč 

ohlapne "zadeve javnega pomena", temveč predvsem ne dovolj natančna določitev predmeta in 

obsega preiskave v vsakem primeru posebej. Zakaj prihaja do tega? Zakon in PPPre namreč, po moji 

oceni, ne vsebujeta dovolj strogih (striktnih, zavezujočih) določb, ki bi po procesni in po vsebinski plati 

zagotavljale, da bosta že zahteva ali predlog dovolj natančna in da bo takšen tudi akt o odreditvi 

preiskave. 

 

Zato se je v primeru, ki ga obravnavamo, lahko zgodilo, da je bila odrejena parlamentarna preiskava 

"o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje 

družbene lastnine", katere namen je ugotoviti v kolikšni meri so bili nosilci javnih pooblastil vpleteni v 

takšno oškodovanje. Ni mogoče trditi, da pri tem ne gre za zadevo javnega pomena in tudi ne, da bi, 

kot taka, presegala pristojnosti Državnega zbora. Pač pa je na ta način opredeljena parlamentarna 

preiskava tolikanj nedoločena, da je zaradi tega nedopustna: komisiji ne predpisuje dovolj natančno 

okvirov njenega delovanja in s tem izničuje že tako ali tako šibke kontrolne (garantne) mehanizme, ki 

jih Zakon vsebuje, in ki naj bi varovali tiste, ki so vpleteni v preiskavo, pred morebiti nedovoljenimi 

posegi preiskovalne komisije. Določna opredelitev predmeta preiskave je, kakor pravilno ugotavlja 

odločba, predpostavka za učinkovito sodno varstvo. 

 

Parlamentarna preiskovalna komisija ima že po Ustavi (93. čl.) v zadevah poizvedovanja in 

preučevanja smiselno enaka pooblastila kakor pravosodni organi. V postopku parlamentarne 

preiskave se, nadalje, poleg tistih določb Zakona o kazenskem postopku, za katere zapoveduje ZPPre 

neposredno uporabo, glede tistih vprašanj, ki s tem zakonom niso urejena, smiselno uporabljajo tudi 

druge ustrezne splošne določbe ZKP ter njegove določbe o preiskavi in o glavni obravnavi (2. odst. 

19. čl.). 

 

Smiselno enakim pooblastilom stojijo nasproti smiselno enake obveznosti ter pravila obnašanja. 

Povsem enako velja za uporabo določb ZKP, ki jih je treba uporabljati skladno z njihovim namenom in 

duhom in ne instrumentalno. Če se omejim samo na prvi element (in pustim ob strani pravila 

obnašanja, o katerih bi bilo prav tako mogoče reči marsikaj, a ne v tem okviru), to pomeni, da sme 

pravosodni organ delovati zgolj znotraj objektivno in subjektivno določenih okvirov zadeve, za katero 

so izpolnjene procesne predpostavke za njegovo ukrepanje (gl. določbe ZKP o uvedbi preiskave, 

zlasti 167.-170. čl.). Prav nobenega razloga ni, da bi bilo v postopku parlamentarne preiskave 
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drugače. ZPPre bi moral zagotoviti, da se bo to v vsakem primeru zgodilo in ker tega ni storil, je v 

nasprotju z 2. čl. Ustave. 

 

2. Zelo kritično je bilo v obravnavanem primeru izpostavljeno razmerje med parlamentarno 

preiskovalno komisijo in sodstvom. V ZPPre ureja to razmerje na načelni ravni le 2. člen. Prva 

nenavadnost te določbe je že ta, da se omejuje le na razmerja med parlamentarno preiskavo in 

odprtim kazenskim postopkom, medtem ko drugih sodnih postopkov niti ne omenja. Razmerja, ki 

lahko nastanejo med parlamentarno preiskovalno komisijo in sodstvom, so veliko širša, globlja in tudi 

znatno bolj problematična, kakor bi izhajalo iz citirane določbe. To še toliko bolj, če upoštevamo že 

omenjeni 93. čl. Ustave, ki, kakor smo videli, govori o smiselni uporabi pooblastil "pravosodnih 

organov"; toda v obravnavanem primeru so v igri le sodniki, sodišča in sodni postopki in zato bom 

ostal v teh okvirih. 

 

Po mojem prepričanju je nesprejemljivo in moralo bi biti s posebno določbo izrecno prepovedano 

kakršnokoli poseganje parlamentarne preiskovalne komisije v konkretni sodni postopek, ne glede na 

to, ali gre za odprt ali za že končan sodni postopek. Če temu ni tako, lahko pride v postopku 

parlamentarne preiskave, pa naj si bi bil to njen deklarirani namen (to sicer ni verjetno, toda če vemo, 

kako nenatančno sta določena predmet in obseg preiskave, je problem še kako realen) ali prikriti, 

glavni ali stranski cilj, do nedopustnega poseganja zakonodajne v sodno oblast. Tudi naknadno 

obravnavanje sodnega postopka ali sodne odločbe, torej potem, ko je bil postopek že pravnomočno 

končan, raziskovanje njunega morebitnega ozadja, okoliščin, v katerih je odločba nastajala ali 

postopek tekel, njuno interperetiranje ali reinterpretiranje, je s strani parlamentarne preiskovalne 

komisije nedopustno. 

 

Poglavitni argument za takšno stališče, za katerega se zavedam, da je do parlamentarnih 

preiskovalnih komisij izjemno strogo in ga utegne kdo razumeti tudi kot neprimerno izločanje sodne 

oblasti iz delovanja kontrolnih mehanizmov v družbi, ima svoje izhodišče v načelu delitve oblasti (2. 

odst. 3. čl. Ustave). Za sodno oblast, ki je izrazito reaktivna, si je težko predstavljati, da bi posegala v 

ostali dve veji oblasti. Nasprotno pa imata drugi dve veji oblasti pogosto ambicije, da tako ali drugače 

nadzorujeta sodno oblast. To samo po sebi ni narobe, le uravnotežene morajo biti tiste "checks in 

balances", ki medsebojna razmerja uravnavajo. Poseganje, ki ga obravnavamo, je neprimerno, saj 

pomeni, da je sodne postopke in odločbe vendarle še mogoče preverjati v organih in z mehanizmi, ki 

so zunaj sodne oblasti; to je samo po sebi poseg v sodno oblast, ki zmanjšuje njen družbeni pomen in 

ugled ter jo postavlja v de facto, če že ne de iure, podrejeni položaj napram (omejujem se na naš 

primer) zakonodajni oblasti. 

 

V naši ustavni ureditvi so stvari še slabše: sodniki so voljeni (130. člen) in razrešeni (2. in 3. odst. 132. 

čl. Ustave) v državnem zboru. Ta rešitev, za katero prav nič ne skrivam, da jo štejem med manj 

posrečene, spravlja sodnika v prav poseben položaj napram zakonodajni oblasti. Od njene odločitve 

je, konec koncev, odvisno, ali bo posameznik sploh kdaj postal sodnik in če bi imela zakonodajna 

oblast (pa čeprav skozi tako specifičen organ in institut kakor je parlamentarna preiskava) še možnost 

kakorkoli izrekati se o delu sodne oblasti v konkretni zadevi, potem moram ugotoviti, da se je 

ravnovesje sil na škodo sodne oblasti nedopustno nagnilo na stran zakonodajne oblasti. 

 

Mehanizmi kontrole sodne oblasti, toliko zgolj mimogrede, da ne bi kdo mislil, da se tega problema ne 

zavedam, morajo biti zagotovljeni praviloma znotraj sodstva samega. Prav tako je sodstvo tudi 

primarno odgovorno (in mora biti samo zaiteresirano) za njihovo učinkovito izvajanje. Drugače ne gre, 

ali pa sodstvo, kljub drugačnim deklaracijam, ne bo nikoli v resnici in v celoti neodvisno (tu imam 

seveda v mislih obojno, individualno funkcionalno neodvisnost sodnika - 125. čl. Ustave - in nič manj 

pomembno institucionalno neodvisnost sodstva kot celote). 

 

Kar zadeva parlamentarne preiskovalne komisije bi lahko pristal na to, da se, z vrsto kavtel in rezerv 

ter s potrebnim spoštovanjem do specifičnosti sodne oblasti, ukvarjajo z morebitnimi splošnimi pojavi v 

sodstvu, z drugim pa ne. 

 

Obravnavani zakon takšne razmejitve ne omogoča, pojavi pri delu preiskovalnih komisij, kakor 

ugotavlja tudi odločba, to jasno kažejo in zato ne morem drugače, kakor da na takšno njegovo (hudo) 

pomanjkljivost še posebej opozorim. 
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3. Problem pravnih sredstev v postopku parlamentarne preiskave se nakazuje na večih nivojih, pri 

čemer se zavedam, da v okviru te zadeve vseh ni bilo mogoče obravnavati. No, ne glede na to moram 

poudariti, da je temeljna pomanjkljivost zakona, po mojem prepričanju, v tem, da ne predvideva 

pravnega sredstva zoper akt o odreditvi parlamentarne preiskave. Ugotovitev je pomembna, ker po 

svoje prav tako dokazuje, da je Zakon v resnici podnormiran. 

 

Druga ugotovitev v zvezi s pravnimi sredstvi se navezuje na moje navedbe tč. 1 tega ločenega 

mnenja, ko sem še posebej podprl stališče v odločbi, po katerem nedoločena predmet in obseg 

parlamentarne preiskave onemogočata učinkovito sodno varstvo. Če bo odpravljena ta pomanjkljivost, 

potem bo vsaj predvidena pravna sredstva mogoče učinkovito uporabiti. V tem trenutku je garantna 

funkcija sodišča, kljub pooblastilom iz 4. odst. 13. čl. ZPPre, izjemno omejena, saj si skorajda ni 

mogoče zamisliti, kako naj sodišče, ob tolikanj nedoločenem predmetu in obsegu preiskave, kakor ga 

imamo v obravnavanem predmetu, presoja, ali ostajajo od komisije zahtevani prisilni ukrepi znotraj 

zakona ali pa gredo preko njega. Določba, ki, po mojem prepričanju, tako ali tako obravnava sodstvo 

nedopustno instrumentalno, je zato še toliko bolj invalidna. 

 

Zadnje vprašanje v zvezi s sodnim varstvom se nanaša na specifična pravna sredstva, ki bi jih ZZPre 

moral predvidevati za nekatere situacije, pa jih ne. V konkretnem primeru je vprašanje zlasti povezano 

z določitvijo statusa preiskovanca (2. odst. 7. čl. Zakona). Ob določbi Zakona, ki za ta primer izrecno 

izključuje pritožbo, me ne prepriča sklicevanje odločbe na uporabo instituta iz 157. čl. Ustave; mislim, 

da nekaterih situacij s to rešitvijo ni mogoče uspešno pokriti. 

 

Vprašanje je izjemno pomembno in aktualno: enemu izmed pobudnikov v tej zadevi se je zgodilo, da 

ga je podobna parlamentarna preiskovalna komisija, ki je delovala v Državnem zboru prejšnjega 

sklica, med preiskavo obravnavala kot pričo, v vmesnem poročilu (ki sicer ni bilo sprejeto), pa ga je 

tebi nič meni nič postavila v status preiskovanca, kršeč pri tem njegove najbolj temeljne procesne 

garancije. 

 

Oseba, pa naj si bo udeleženec v postopku ali ne, ki meni, da komisija ugotavlja njegovo odgovornost, 

pa ga v postopek noče pritegniti kot preiskovanca ali ga obravnava v drugem statusu (kar je sama po 

sebi ena najhujših zlorab, ki se lahko zgodijo parlamentarni preiskovalni komisiji), gre specifično 

pravno varstvo, ki ga mora urediti ZPPre. Ker ga Zakon, kot rečeno, ne samo, da ga ne predvideva, 

temveč ga celo izključuje, je, po mojem prepričanju, v nasprotju z 22. čl. Ustave. 

 

 

dr. Zvonko Fišer 

 
Milojka Modrijan 


