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Začasno zadržanje izvajanja Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 – 

v nadaljevanju ZPPre) in istoimenskega Poslovnika (Uradni list RS, št. 63/93) (kolikor ne 

vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih 

zaradi zagotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev), ki z načinom izvršitve 

učinkuje tudi na nekatere točke konkretnega Akta o odreditvi parlamentarne preiskave,1 

je Ustavno sodišče postavilo pred nekaj še težjih vprašanj, kot v primeru zadržanja istega 

zakona in poslovnika, ki ga je zahteval Sodni svet.2 Poglavitna razlika je v tem, da – za 

razliko od Sodnega sveta – niti Vrhovno državno tožilstvo niti Državnotožilski svet in tudi 

ne Vrhovni državni tožilec nimajo možnosti vložiti zahteve za oceno ustavnosti predpisa, 

Ustavno sodišče pa je – na drugi strani – strogo do možnosti vlaganja pobud za začetek 

postopka za oceno ustavnosti, ko gre za državne organe oziroma subjekti javnega prava. 

Ustavno sodišče je torej bilo soočeno z drugačnim vprašanjem kot v primeru zahteve za 

oceno ustavnosti Sodnega sveta, tj. vprašanjem procesnih predpostavk. Preizkus teh je 

pogoj za nadaljnjo obravnavo. 

 

Ne le vsebinska obravnava zadeve, tudi odločitev o začasnem zadržanju sledi sprejemu 

pobude, vendar je v tem primeru vprašanje sprejema pobude težavno vprašanje, tesno 

                                            
1 Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih 
funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper 
nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca 
Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine 
Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in 
nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter 
Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja 
določenih evidenc Policije (Uradni list RS, št. 46/19). 
 
2 Zadeva št. U-I-246/19. 
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povezano z vsebino poglavitnega očitka pobudnikov (tj., da Zakon o parlamentarni 

preiskavi ne vsebuje ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, 

ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev), ki bi torej 

omogočal preverjanje ustavnosti parlamentarne preiskave.  

 

Pobudnika (Generalni državni tožilec in Vrhovno državno tožilstvo) v tej zadevi niti po 

Zakonu o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) niti po kakšnem drugem specialnem 

zakonu torej ne sodita v skupino privilegiranih strank, ki bi lahko vložile zahtevo za 

presojo ustavnosti oziroma zakonitosti. Ali je temu ustrezno tako, je tudi eno izmed 

vprašanj, ki se pojavi v razmerjih med državnimi organi, ko gre za senzibilna tehtanja 

njihovih pristojnosti in odnosov oziroma sistema nadzora in ravnovesij (check and 

balances).  

 

K vprašanju procesnih predpostavk se bom vrnil, vendar je pred tem smiselno pojasniti 

še vprašanje pogojev za začasno zadržanje, ker je v tem primeru to del vprašanja, zakaj 

odločiti o začasnem zadržanju pred morebitnim sprejemom pobude. 

 

Čeprav tudi sam izhajam iz stališča, da so parlamentarne preiskave v načelu mogoče do 

obeh ostalih vej oblasti,3 hkrati menim, da obstajajo omejitve, ki so, nekatere bolj, druge 

pa manj vidne na prvi pogled. Tako je gotovo nesporno, da parlamentarna komisija ne 

sme ponovno soditi v zadevah oziroma se vmešavati v odprte zadeve ali presojati stališča 

sodnikov in tožilcev, ni pa nujno, ne da bi se spuščal v presojo Akta, da bi kakšen 

konkretni akt o parlamentarni preiskavi ne "stopil prek" teh omejitev. Ker je to vprašanje 

vsebinske presoje, s katero se, skladno z 39. členom ZUstS, ne gre ukvarjati (ampak le s 

težko popravljivimi škodljivimi posledicami), sem to navedel zgolj v toliko, da lažje 

pojasnim, zakaj menim, da je treba priti do vsebinske presoje, ali bi ZPPre potreboval 

mehanizem pravnega varstva pred izvedbo parlamentarne preiskave. 

 

Da pa bi lahko vstopili v polje te vsebinske presoje, je treba najprej omogočiti takšen 

vstop. Procesne predpostavke tega ne dovoljujejo, kolikor ostanemo znotraj stroge 

presoje, ki pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti omogoča objektom izven 

sfere javnopravnih subjektov in državnih organov (nekaterim slednjim omogoča zahtevo 

za oceno ustavnosti). Kolikor na to polje ne uspemo vstopiti, potem nikoli ne bo prišlo do 

presoje senzibilnega tehtanja oziroma enega koraka pred tem, ali bi bilo treba, skladno z 

Ustavo, ex ante (pred ustanovitvijo parlamentarne komisije in s tem pred izvedbo 

parlamentarne preiskave) zagotoviti pravno sredstvo za presojo ustavnosti parlamentarne 

preiskave. Kot poskušam pojasniti, ni mogoče izključiti, da posamezne parlamentarne 

preiskave ne bi bile protiustavne. Če pa je temu tako, potem, ker smo na zelo 

senzibilnem področju tehtanja nadzora in ravnovesij med posameznimi vejami oblastni, 

lahko že sama protiustavnost (kot taka, ne glede na to, kako se parlamentarna preiskava 

odvije) povzroči težko popravljive posledice. Te se ne kažejo le na učinku na konkretne 

                                            
3 Tudi primerjalno glej na primer Maunz-Duerig, Grundgesetz-Kommentar, Verlag C.H.Beck, 
München 2015, komentar k 44. členu.  
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tožilce in sodnike, ki sodelujejo kot priče ali morda celo preiskovanci, temveč se takšen 

učinek (poseganja v neodvisnost in samostojnost, katerega posledica je lahko zato 

interesno sojenje) prenese (spill over) tudi na vse druge posameznike – sodnike in 

tožilce, ki se ob takšnih parlamentarnih preiskavah v prihodnosti lahko znajdejo v istem 

položaju. Tega učinka ne gre prezreti. Tesno je povezan z morebitnim protiustavnim 

razmerjem znotraj sistema zavor in ravnovesij. 

 

Ravno spoznanje, da bi odsotnost omogočanja vsebinske presoje onemogočila, da bi se 

Ustavno sodišče o tem vprašanju sploh kdaj lahko izreklo, je tisto, ki me je, poleg 

izpolnjenega pogoja težko popravljivih posledic, prepričalo v odločitev, da sklep o 

začasnem zadržanju podprem. Presoja protipravnosti samega Akta o parlamentarni 

preiskavi ali presoja protiustavnosti ZPPre oziroma nezakonitosti istoimenskega 

poslovnika niso pogoj po 39. členu ZUstS.  

 

Stališče večine, da bo po sprejemu pobude šele odločala o vsebini, pomeni povezavo 

vsebinskega in postopkovnega vprašanja, kar lahko popolnoma razumem. Vsebinsko 

vprašanje, v tem primeru, ali v ZPPre umanjka pravno sredstvo, je vprašanje, katerega 

odgovor je conditio sine qua non za odgovor na vprašanje, ali je potrebno dopustiti 

ustavnopravno varstvo. Gre za situacijo, ko se vsebinsko vprašanje, od katerega je 

odvisno postopkovno vprašanje, pojavi prehitro (še predem odgovorimo na postopkovno). 

Vendar to ni nemogoča situacija in pravu ni tuja. Ali z drugimi besedami, gre za začarani 

krog; če se ne spustimo v vsebinsko presojo (in bi zavrgli pobudo), do tega senzibilnega 

ustavnopravnega vprašanja Ustavno sodišče nikoli ne bo moglo priti. To pomeni 

zanikanje prava (denial of justice). Da bi se ta začarani krog oziroma gordijski vozel lahko 

razrešil, ga je, tako kot vedno, kadar imamo opravka z začaranim krogom, treba 

presekati. Glede na senzibilnost zadeve, glede na samostojnost državnega tožilca, kot to 

izhaja iz odločbe št. U-I-42/12, ki jo sklep ustrezno citira, menim, da bi se Ustavno 

sodišče s tem moralo soočiti. Da bi ta vprašanja sploh lahko naslovilo, pa, vsled težko 

popravljivih posledic, ki lahko nastanejo same po sebi pri vprašanjih sistema zavor in 

ravnovesij, je potrebno tudi začasno zadržanje. Ali nas bo enkrat presekani gordijski vozel 

– to je morebitni sprejem pobude – popeljal v eno ali v drugo smer, ostaja odprto 

vprašanje. Do tega, menim, se skladno z 39. členom ZUstS tudi še ne bi smeli 

opredeljevati. 

 

 

 

 

           dr. Rajko Knez 

                Sodnik 

 

 

 

 

 


