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1. Izdana začasna odredba je odložila izvajanje parlamentarne preiskave glede sodnikov, 

ne pa tudi glede tožilcev. Razlog za to je deloma v drugačnem ustavnem položaju 

sodnikov in tožilcev, deloma pa v drugačni zakonski ureditvi položaja sodnega sveta in 

državnotožilskega sveta, ko gre za dostop do Ustavnega sodišča.  

 

2. Sodniki so po Ustavi pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni. Vezani so le na 

ustavo in zakon (125. člen Ustave). Brez slehernega dvoma sodniki za sojenje v 

konkretnih postopkih niso politično odgovorni. Sodniki za svoje odločitve niso niti 

neposredno (osebno) odškodninsko odgovorni.1  

 

3. Ustavni položaj tožilcev je drugačen. Državno tožilstvo ne sodi v sodno, temveč v 

izvršilno vejo oblasti.2 Vendar to ne pomeni, da je (lahko) državno tožilstvo izvršilni veji 

oblasti podrejeno. Državni tožilci pri vlaganju in zastopanju kazenskih obtožb (enako kot 

sodniki) odločajo le na podlagi ustave in zakonov (t. i. funkcionalna samostojnost 

državnih tožilcev).3 Tožilci so neodvisni v razmerju do drugih vej oblasti (sodne in 

zakonodajne), v razmerju do drugih organov izvršilne veje oblasti pa uživajo 

samostojnost, ki ne izhaja iz načela delitve oblasti, pač pa neposredno iz prvega 

odstavka 135. člena Ustave. Enako kot za sodnike tudi za tožilce velja, da niso 

                                            
1 Tako izrecno J. Zobec, Sodstvo: Neposredna civilna odgovornost sodnikov, Pravna praksa, 

št. 19 (2005), str. 6–7: "Menim, da lahko stališče slovenskega prava do sodnikove neposredne 
odškodninske odgovornosti strnemo v zanesljiv zaključek, da taka odgovornost ne obstaja. 
Tako kot v večini drugih evropskih držav so sodniki le posredno (regresno) odgovorni, to pa le 
tedaj, če je bila škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti." 
Enako D. Možina, Odškodninska odgovornost države, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani, Pravni letopis, 2013, str. 156, 157. Možina opozarja, da bi lahko veljala 
izjema glede osebne neodgovornosti, če bi sodnik pri sojenju tako hudo kršil svoje službene 
obveznosti, da bi bil spoznan za krivega kaznivega dejanja protizakonitega, krivičnega in 
pristranskega sojenja ali kakšnega drugega kaznivega dejanja (npr. zlorabe uradnega 
položaja). 
2 Odločba št. U-I-42/12, 22. in 23. točka obrazložitve. 
3 Prav tam, 27. točka obrazložitve. 
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neposredno (osebno) odškodninsko odgovorni.4Seveda ne morejo biti niti politično 

odgovorni. 

 

4. Sodni svet ima na podlagi desete alineje 4. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o 

sodnem svetu pristojnost, da na Ustavno sodišče vloži zahtevo za začetek postopka za 

oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, če posegajo v ustavni položaj ali ustavne 

pravice sodstva. Sodni svet torej lahko varuje ustavni položaj sodstva pred Ustavnim 

sodiščem. 

 

5. Državnotožilski svet, ki ima glede nalog in pristojnosti v okviru državnega tožilstva 

enako vlogo kot sodni svet v okviru sodstva, nima zakonske pristojnosti, da na Ustavno 

sodišče vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, 

če posegajo v ustavni položaj tožilcev. Take možnosti nima niti generalni državni tožilec, 

ki sicer lahko vloži zahtevo, vendar le, če se pojavi vprašanje ustavnosti glede 

(konkretne) zadeve, ki jo obravnava državno tožilstvo.  

 

6. V tem postopku odločamo o zahtevi sodnega sveta, vloženi z namenom zavarovati 

ustavni položaj sodstva na podlagi desete alineje 4. točke prvega odstavka 23. člena 

Zakona o sodnem svetu. Zato smo predlogu za izdajo začasne odredbe lahko ugodili 

samo, kolikor se nanaša na sodnike. 

 

7. Menim, da trenutna zakonska ureditev, ki tožilcem sploh ne omogoča dostopa do 

Ustavnega sodišča, ko gre za varstvo njihovega ustavnega položaja (neodvisnosti in 

samostojnosti), ni ustrezna. Glede na to, da tako položaj sodnika kot položaj tožilca po 

Ustavi uživata posebno varstvo, za zakonsko ureditev, po kateri sodni svet položaj 

sodstva lahko varuje s posebnim pravnim sredstvom pred Ustavnim sodiščem, tožilci pa 

ostajajo prepuščeni sami sebi, ni videti posebej prepričljivih razlogov. 

 

 

 

 

 

                                                                                      dr. Špelca Mežnar 

                                                                 Sodnica 

  

                                            
4 D. Možina, nav. delo, str. 156, 157. 


