
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-244/99 

Datum: 9. 12. 1999 

 

 

S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Vojka Pintarja iz Ljubljane, ki ga zastopa Ksenija 

Ocvirk, odvetnica v Ljubljani, in Antona Šubica iz Kranja, ki ga zastopa Manja Krainer, odvetnica v 

Radovljici, na seji dne 9. 12. 1999 

 

s k l e n i l o : 

 

1. Pobudi za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in za oceno 

ustavnosti in zakonitosti Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) se sprejmeta. 

 

2. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti akta o odreditvi preiskave o sumu zlorabe javnih 

pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine (Uradni 

list RS, št. 24/98) se zavrže. 

 

3. Predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje Zakona o parlamentarni preiskavi in 

Poslovnika o parlamentarni preiskavi, se zavrne. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pobudnik Vojko Pintar izpodbija Zakon o parlamentarni preiskavi (v nadaljevanju: ZPPre), Poslovnik 

o parlamentarni preiskavi (v nadaljevanju: PPPre) in akt o odreditvi preiskave o sumu zlorabe javnih 

pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine (v 

nadaljevanju: akt o preiskavi glede lastninjenja). ZPPre in PPPre naj bi bila v več ozirih pomanjkljiva: 

 

(1) natančneje bi moralo biti opredeljeno, kaj so zadeve javnega pomena; zaradi ustavne prepovedi 

retroaktivnosti naj bi preiskava ne bila dopustna za zadeve, ki segajo v čas pred uveljavitvijo Ustave; 

prav tako ne bi smela pomeniti ocene zakonitosti in primernosti sodnih odločb in sodnih postopkov, ker 

naj bi bilo to v nasprotju z načelom neodvisnosti sodnikov (125. člen Ustave) in načelom delitve oblasti 

(3. člen Ustave); 

 

(2) ker naj bi zoper predlog za uvedbo parlamentarne preiskave in zoper njeno odreditev ne bilo 

zagotovljeno pravno varstvo, naj bi bila omogočena zloraba instituta, to pa naj bi bilo v nasprotju z 

načeli pravne države ter s pravico do sodnega varstva in do pravnega sredstva; 

 

(3) Zakon naj bi nejasno določal, kdo ima položaj preiskovanca in kdo priče, zaradi česar naj bi bil 

drugi odstavek 7. člena v nasprotju z 2. členom in s 15. členom Ustave; ker naj bi uvedba preiskave 

imela politične in moralne posledice tako za pričo kot za preiskovanca, pa bi moralo biti zagotovljeno 

pravno varstvo zoper odločitev o uvedbi preiskave. 

 

2. Zaradi pomanjkljivosti v ZPPre in PPPre naj bi bil v nasprotju z Ustavo tudi akt o parlamentarni 

preiskavi glede lastninjenja. 

 

Zaradi pomanjkljive zakonske podlage naj bi akt samostojno določal kriterije za opredelitev, ali je neko 

ravnanje zadeva javnega pomena, pri tem pa naj ne bi vseboval elementov, ki jih določa PPPre. Iz 

njegove vsebine naj bi ne izhajalo, da se nanaša na proučevanje možnih zlorab sodnikov v stečajnih 

postopkih. Zoper akt naj bi ne bilo zagotovljeno pravno varstvo. Sklicujoč se na odklonilno ločeno 

mnenje dveh sodnikov, dano k sklepu št. U-I- 219/93 z dne 13. 1. 1994 (OdlUS III, 2), pobudnik meni, 
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da bi za presojo izpodbijanega akta moralo biti pristojno Ustavno sodišče. Pobudnik predlaga 

razveljavitev zakona in odpravo poslovnika ter začasno zadržanje izvrševanja vseh treh izpodbijanih 

aktov. Z nadaljnjim delom komisije naj bi za sodnike in za načelo delitve oblasti nastajale težko 

popravljive posledice. 

 

3. Pobudnik Anton Šubic izpodbija 2., 3., 7. in 8. člen ZPPre, torej tudi določbe, ki se nanašajo na 

položaj priče v postopku parlamentarne preiskave. Tudi on meni, da je Zakon pomanjkljiv. 

 

ZZPre bi moral jasno opredeliti, katere so tiste javne zadeve, ki jih je preiskovalna komisija pristojna 

preiskovati in zoper koga sme preiskava teči. Preiskovalna komisija naj bi namreč smela raziskovati 

javne zadeve le ob spoštovanju načela delitve oblasti, z dajanjem ocen o posameznih sodnih 

odločbah pa naj bi to svojo pristojnost prekoračila. S tem naj bi posegla v sodno pristojnost in 

neodvisnost sodnikov. Zakon bi moral povedati, ali sme preiskava teči zoper osebe, ki ne opravljajo 

javne funkcije. 

 

Določiti bi moral, zoper katere akte preiskovalne komisije je dovoljena pritožba in kateri organ je 

pristojen za odločanje. 

 

Preiskava ne bi smela trajati neomejeno dolgo. Najkasneje na začetku preiskave bi morala 

preiskovalna komisija opredeliti, kdo ima položaj preiskovanca. Zaradi spoštovanja osebnega 

dostojanstva naj bi se člani preiskovalne komisije v javnosti ne smeli vnaprej izjavljati o krivdi in javno 

ocenjevati nastopov udeležencev v postopku. V nasprotju z Ustavo in z Zakonom o kazenskem 

postopku ((Uradni list RS, št. 63/94, 25/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 5/98 - odl. US in 72/98 - ZKP) naj 

bi bil tretji odstavek 3. člena ZPPre, ki izključuje možnost izločitve članov preiskovalne komisije. V 

nasprotju z načelom delitve oblasti naj bi bil 2. člen ZPPre, ki dopušča hkraten tek parlamentarne in 

sodne preiskave. 

 

Pobudnik predlaga razveljavitev izpodbijanih zakonskih določb oziroma ugotovitev neustavnosti ZPPre 

ter začasno zadržanje izvrševanja Zakona. Predlog za začasno zadržanje utemeljuje s tem, da mu z 

delovanjem preiskovalne komisije in še posebej z nastopi predsednika parlamentarne komisije v javnih 

medijih nastaja materialna in moralna škoda. 

 

4. Oba pobudnika utemeljujeta svoj pravni interes med drugim s tem, da sta bila sodnika v stečajnem 

postopku glede podjetja Elan in da sta bila priči v parlamentarni preiskavi o sumu zlorabe javnih 

pooblastil pri poslovanju tega podjetja. Kot priči sta vabljena tudi v parlamentarni preiskavi glede 

lastninjenja. 

 

Pobudnik Pintar meni, da je že v tedanji parlamentarni preiskavi dejansko bil preiskovanec, pobudnik 

Šubic pa tak položaj zahteva v parlamentarni preiskavi, ki še teče. 

 

5. Državni zbor se v danem roku ni izjavil o predlogu pobudnikov za začasno zadržanje izpodbijanih 

aktov. 

 

B. - I. 

 

6. Ustavno sodišče je v skladu s prvim odstavkom 160. člena Ustave in prvim odstavkom 21. člena 

Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) pristojno za presojo 

ustavnosti in zakonitosti podzakonskih predpisov. Pri presoji, ali gre za podzakonski predpis, Ustavno 

sodišče upošteva formalni in materialni kriterij: akt mora biti izdan v obliki predpisa, hkrati pa mora 

vsebovati splošne in abstraktne pravne norme, s katerimi se bodisi urejajo pravice in obveznosti 

pravnih subjektov, bodisi učinkujejo navzven na drug način (ti. eksterno učinkovanje; tako npr. odločba 

št. U-I-87/96 z dne 16. 7. 1998, Uradni list RS, št. 56/98, in OdlUS VII, 145). 

 

7. Akt o parlamentarni preiskavi glede lastninjenja ni predpis. 

 

Izpodbijani akt je bil izdan na podlagi 93. člena Ustave, po kateri je Državni zbor pristojen za vodenje 

preiskave o zadevah javnega pomena. Z njim je bil v določeni zadevi začet postopek parlamentarne 

preiskave. Ker izpodbijani akt ne vsebuje splošnih in abstraktnih norm, Ustavno sodišče za presojo 
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njegove ustavnosti in zakonitosti v postopku odločanja o pobudi ni pristojno (tako že v sklepu št. U-I-

219/93 z dne 13. 1. 1994, OdlUS III, 2). V tem delu je zato pobudo Vojka Pintarja zavrglo. 

 

8. Procesne predpostavke glede ZZPre in PPPre so podane. Po 24. členu ZUstS je pravni interes za 

vložitev pobude podan, če izpodbijani akt neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese 

oziroma pravni položaj. Pobudnika izkazujeta pravni interes s trditvijo, da sta bila priči v parlamentarni 

preiskavi o sumu zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetja Elan in da sta kot priči vabljena tudi 

v parlamentarni preiskavi glede lastninjenja. 

 

9. Ustavno sodišče je pobudo glede ZZPre in PPPre sprejelo. V postopku bo presodilo utemeljenost 

očitkov obeh pobudnikov. Na podlagi šeste alinee 52. člena Poslovnika Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98) bo zadevo obravnavalo prednostno. 

 

B. - II. 

 

10. Ustavno sodišče sme do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev izpodbijanega akta, 

če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice (39. člen 

ZUstS). Na eni strani je treba presoditi, kakšne posledice bi nastale, če izvrševanja spornega predpisa 

ne bi zadržalo, pa bi kasneje ugotovilo njegovo neskladnost z Ustavo oziroma z zakonom; na drugi 

strani je treba upoštevati težo posledic, ki bi nastale, če bi izvrševanje spornega predpisa zadržalo, pa 

bi se izkazalo, da izpodbijanemu predpisu ni mogoče očitati neskladnosti z Ustavo oziroma z 

zakonom. V obravnavani zadevi pretehta to drugo. 

 

11. Težko popravljive škodljive posledice naj bi po trditvah pobudnikov nastale zaradi delovanja 

preiskovalne komisije, v kateri sta udeležena kot priči. Njuna udeležba v parlamentarni preiskavi naj bi 

ne bila dopustna, ker bi preiskovanje posamičnih sodnih postopkov, v katerih sta odločala, pomenilo 

protiustaven poseg parlamenta v pristojnosti sodne veje oblasti, njima pa naj bi bila s tem povzročena 

materialna in moralna škoda. 

 

12. Zoper začasno zadržanje govori dejstvo, da bi taka odločitev v zadnjem letu pred potekom 

mandata sedanjega Državnega zbora posegla v pomembno pristojnost, ki jo za izvrševanje njegove 

kontrolne funkcije parlamentu daje Ustava. Začasno zadržanje ZPPre in PPPre bi namreč ohromilo, če 

že ne onemogočilo postopka parlamentarne preiskave, v katerem sta udeležena pobudnika. Enako bi 

taka odločitev vplivala tudi na druge preiskovalne postopke, ki v tem času tečejo v Državnem zboru, in 

na morebitne nove predloge za njihov začetek. 

 

13. Na drugi strani je treba upoštevati, da ni izkazano, da bo do domnevno protiustavnega 

preiskovanja posamičnih sodnih postopkov res prišlo. Predmet preiskave, to je sum zlorabe javnih 

pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine, sam po 

sebi tega ne potrjuje. Izpodbijani zakon jasno določa, da je pristojnost preiskovalnih komisij omejena s 

pristojnostmi Državnega zbora (1. in 2. člen), dolžnost spoštovanja človekove osebnosti in 

dostojanstva pa po 21. členu Ustave veže vse državne organe, ki odločajo v pravnih postopkih, torej 

tudi člane preiskovalne komisije. 

 

C. 

 

14. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v 

sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. 

Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica 

Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

Namestnik predsednika 
dr. Lojze Ude 


