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V predmetni zadevi sem glasovala za odločbo Ustavnega sodišča, s katero je zavrnilo ustavno 

pritožbo ustavnega pritožnika zaradi kršitve pravice do svobode izražanja (prvi odstavek 39. člena 

Ustave) v zvezi z 83. členom Ustave (poslanska imuniteta). Ustavni pritožnik je bil v pravdnem 

postopku obsojen na plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo s pripadki in na objavo sodbe za 

besede, ki jih je zoper tožnika v pravdi izrekel kot poslanec v Državnem zboru na javni seji Državnega 

zbora v razpravi o interpelaciji zoper ministra za šolstvo. Odločba je v delu, v katerem ugotavlja, da 

prvostopnemu in drugostopnemu sodišču ni mogoče očitati, da bi v konkretnem primeru prekomerno 

zavarovala čast in dobro ime tožnika in s tem posegla v pritožnikovo svobodo izražanja, dovolj 

prepričljiva, da sem glasovala zanjo. 

 

Ni se mi zdela povsem brez teže pritožnikova trditev, da bi sodišča morala razlagati odgovornost 

poslanca Državnega zbora za v Državnem zboru izrečene besede tako, da bi mu (ob razlagi 

argumentum a maiori ad minus) priznala poslansko imuniteto po prvem odstavku 83. člena Ustave tudi 

v pravdnem postopku zaradi razžalitve, ki je tekel zoper njega. Pri tem se je ustavni pritožnik skliceval 

še na zgodovinsko razlago (Pitamic, Država) in na primerjalnopravno ureditev v drugih demokratičnih 

državah, v katerih poklicna imuniteta poslanca ni omejena zgolj na kazensko odgovornost. 

 

Prvi odstavek 83. člena Ustave določa, da poslanec Državnega zbora ni kazensko odgovoren za 

mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah Državnega zbora ali njegovih delovnih teles. 

 

Ustavno sodišče je v 4. točki obrazložitve zapisalo, da gre v tej določbi za poklicno ali materialno 

imuniteto ter nadalje ugotovilo, da poslanska imuniteta ne pomeni posebne pravice ali privilegija 

poslanca, temveč je v interesu njegove funkcije in predstavniškega telesa, katerega član je. Nadalje je 

Ustavno sodišče v 5. točki obrazložitve ugotovilo, da je po slovenski Ustavi poslanska imuniteta 

omejena zgolj na varstvo pred kazensko odgovornostjo. Ker gre pri kazenski in civilni odgovornosti za 

dve različni vrsti odgovornosti, po mnenju Ustavnega sodišča ni mogoče sklepanje od večjega k 

manjšemu, kot se nanj sklicuje ustavni pritožnik, temveč pride v poštev sklepanje po nasprotnem 

(argumentum a contrario), ki pripelje do ugotovitve, da je po Ustavi poslanska imuniteta glede civilne 

odgovornosti izključena. Iz te točke obrazložitve izhaja, da Ustavno sodišče ni pristojno za presojo 

primernosti ustavne ureditve in zato ne more upoštevati navedb ustavnega pritožnika o tem, kako je 

poslanska imuniteta urejena v nekaterih drugih državah. Tem zaključkom Ustavnega sodišča ni 

mogoče oporekati in sem tudi iz razloga razlage poslanske imunitete glasovala za odločbo. Iz citatov 

odločbe je razvidno, da slovenska teorija stoji na stališču, da prvi odstavek 83. člena Ustave pokriva 

zgolj kazensko imuniteto poslanca Državnega zbora.[1] 

 

Utemeljeno se zastavlja vprašanje, ali je ustavna ureditev, ki omejuje poklicno poslansko imuniteto 

zgolj na izjemo od kazenske odgovornosti in ne izključuje civilne odgovornosti poslanca za besede, 

izrečene v parlamentu, res povsem v skladu s parlamentarno demokracijo, ki mora zagotavljati polno 

neodvisnost zakonodajne od izvršne (in sodne) veje oblasti? Ni prezreti, da 83. člen Ustave, ki se 

nanaša na imuniteto poslanca, izhaja iz nekdanje delegatske skupščinske ureditve, ki ni poznala 

delitve oblasti.[2] Tudi Kaučič pravi, da se "Institut poslanske imunitete (se) v novi ustavi Republike 

Slovenije iz leta 1991 bistveno ne razlikuje od ureditve v prejšnji ustavi."[3] 

 

V Franciji je poslanska imuniteta razdeljena na neodgovornost in na nedotakljivost.[4] Poslanska 

neodgovornost odgovarja našemu razumevanju poklicne imunitete in je urejena v prvem odstavku 26. 

člena francoske Ustave. Gre za privilegij, na podlagi katerega se poslanca ne more preganjati, 

preiskati, mu odvzeti prostost, ga pripreti ali mu soditi za mnenje ali glas, ki ga da pri izvrševanju svoje 
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funkcije.[5] Institut parlamentarne neodgovornosti varuje poslanca pred kakršnim koli preganjanjem 

("toute poursuite"), ne glede na to, od kod to izvira, za mnenje ali glas, ki ga da pri izvrševanju svojih 

funkcij.[6] Parlamentarna neodgovornost je torej privilegij, ki ščiti poslance pred sodiščem za besedo 

ali glas, izrečen v parlamentu.[7] Pokriva torej civilno in kazensko odgovornost poslanca.[8] 

Poslančeva neodgovornost ne preneha s prenehanjem funkcije poslanca. Vendar se za tisto kar 

izreče ali napiše kot nekdanji parlamentarec, ne more sklicevati na poslansko neodgovornost.[9] 

Poslančeva neodgovornost se tudi ne nanaša na izrek sankcij prot poslancu zaradi kršitve 

parlamentarnih poslovniških pravil.[10] Na drugi strani poslanska nedotakljivost varuje poslanca pred 

kazenskim pregonom ("poursuites penales"), ki je v pristojnosti izvršne veje oblasti.[11] 

 

Podobno ureditev ima tudi Ustava ZDA, ki ureja poslansko imuniteto med jamstvi, ki izhajajo iz delitve 

oblasti. Ustava v šestem paragrafu 1. člena izrecno določa, da člani kongresa (mišljena sta oba 

domova) za katerokoli besedo ali razpravo, izrečeno v kongresu, ne odgovarjajo na nobenem drugem 

mestu.[12] Gre za tako imenovano govorno ali razpravno klavzulo ("Speech or Debate Clause"), ki 

pomensko zagotavlja absolutno imuniteto, pri čemer pa je Vrhovno sodišče omejilo določene 

kongresne dejavnosti, ki so bile zavarovane z imuniteto.[13] Ločnica med z imuniteto zavarovano in 

nezavarovano kongresno dejavnostjo je torej razlikovanje med "čistimi zakonodajnimi dejavnostmi" in 

zadevami politične narave.[14] Med zakonodajne dejavnosti spadajo vse kongresne dejavnosti, ki so 

sestavni del razpravljalnih in občevalnih postopkov, v katerih sodelujejo člani kongresa v okviru zadev, 

ki jih Ustava ZDA nalaga v pristojnost predstavniškega doma in senata.[15] 

 

Glede na vse povedano so bila prizadevanja ustavnega pritožnika kot poslanca Državnega zbora, ki 

so bila naravnana k spremembi 83. člena Ustave, upravičena in legitimna.[16] Vendar obstoječa 

ustavna ureditev poslanske imunitete ne dopušča drugačne razlage, kot jo je zavzelo Ustavno sodišče 

v konkretni zadevi. Zato sem se pridružila ostalim sodnikom in glasovala za zavrnitev ustavne 

pritožbe. 

 

 

dr. Mirjam Škrk 

 

 

Opombe: 

[1]"Posebej je treba poudariti, da poklicna imuniteta ne pomeni tudi izključitve odgovornosti za 

disciplinske prekrške (zaradi kršitve poslovniških pravil) in ne pomeni izključitve morebitne civilne 

odgovornosti, zlasti pa ne izključuje politične odgovornosti." Mozetič M. v Šturm (ur.), Komentar 

Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske in evropske študije, Ljubljana, 2002, str. 792. 

Podobno tudi Kaučič I., v Grad F. in drugi, Državna ureditev Slovenije, 3. spremenjena in dopolnjena 

izdaja, Ljubljana 1999, str 348. 

[2]Ustava Socialistične Republike Slovenije, ČZ Uradni list SRS, 1974, člen 167. Na poklicno imuniteto 

se je nanašal drugi odstavek 167. člena, ki je določal:"Delegat ne more biti klican na kazensko 

odgovornost, ne priprt ali kaznovan za mnenje, ki ga je izrazil, ali za glas, ki ga je dal v zboru, katerega 

član je, in v skupščini." 

[3]Kaučič I., v Grad F. in drugi, op. cit., str. 347. 

[4]Leclercq C., Droit constitutionnel et institutions politiques, hutieme edition, LITEC, Paris, 1992, str. 

654. 

[5]Prvi odstavek 26. člena francoske Ustave določa:"Aucun membre du Parlament ne peut etre 

poursuivi, recherche, arrete, detenu ou juge a l'occasion des opinions ou votes emis par lui dans 

l'exercice de ses fonctions." 

[6]Chantebout B., Droit constitutionnel et science politique, Douzieme edition, ARMAND COLIN, Paris, 

1995, str. 383. 

[7]"L'irresponsabilite parlamentaire est donc le privilege qu'ont les parlementaires d'etre soustraits a la 

justice pour les opinions ou les votes emis dans l'exercice de leurs fonctions." Leclercq, op. cit., str. 

654. 

[8]Tako L'IMMUNITE PARLAMENTAIRE, http://www.asseblee- nat.fr/connaissance/immunite.asp 

[9]Chantebout, op. cit., str. 384. 

[10]Ibid. 

[11]Ibid. Tako tudi Leclercq, op. cit., str. 654. Urejena je v drugem odstavku 26. člena francoske 

Ustave in bi po naši teoriji odgovarjala nepoklicni ali procesni imuniteti. 
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[12]Tribe L. H., American Constitutional Law, The Foundation Press, Inc., Mineola, New York, 1988, 

str. 370. 

[13]Ibid. "By its terms, the immunity the speech or debate clause confers is absolute. The Supreme 

Court has nonetheless limited the kinds of congressional actions protected by the immunity" Kot 

dejavnost zunaj zakonodajnega procesa ali funkcije je npr. jemanje podkupnine. Ibid., str. 370-371. 

[14]Ibid., str. 371. 

[15]Ibid. 

[16]Ob tem ni morda odveč opozoriti na kritike v strokovni in širši javnosti, ki opozarjajo na to, da sta 

ureditev in praksa podeljevanja ti. nepoklicne imunitete, torej kazenske odgovornosti za dejanja izven 

parlamenta, preširoki in bi ju veljalo urediti oziroma uporabljati bolj restriktivno. 

 
 

 

 

 


