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Vprašanje, ali sme parlamentarna preiskava ugotavljati politično odgovornost sodnikov za 

njihove odločitve v posameznih zadevah, se zdi odveč. Odgovor nanj je več kot jasen v 

vseh evropskih državah, v katerih sta uveljavljeni načeli delitve oblasti in neodvisnosti 

sodnikov/sodstva. Državni zbor se v delo posameznega sodnika v posamezni zadevi ne 

sme vmešavati. Ponavljanje tega odgovora, kljub navidezni redundantnosti vendarle ni 

nepotrebno, saj preprečuje možnost nesporazuma na načelni ravni. To je bil tudi razlog, 

da sem podprl odločitev o začasnem zadržanju Zakona o parlamentarni preiskavi in 

Poslovnika o parlamentarni preiskavi, kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za 

preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične 

odgovornosti sodnikov, in odločitev o zadržanju Akta o odreditvi parlamentarne preiskave 

za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, kolikor se to nanaša na 

sodnike. 

 

Če je bila odločitev, zapisana v izreku sklepa Ustavnega sodišča, zame na nek način 

samoumevna, pa to ne velja za razloge o načinu izvršitve, saj so ti v svoji splošnosti tako 

nejasni, da dopuščajo tudi zadržanje izvajanja preiskave v delu, ki ne posega v 

neodvisnost sodstva in sodnikov. Spet se je po mojem prepričanju pokazalo, da naglica 

pri odločanju ne prispeva h kvaliteti odločitev. V razpravi, ki je žal umanjkala, bi moralo 

biti po mojem mnenju bolj natančno opredeljeno, katera preiskovalna dejanja oziroma 

njihova izvedba so odložena (tč. 6 sklepa) in kaj pomeni zadržanje izvrševanja Akta o 

odreditvi parlamentarne preiskave v delu, v katerem se nanaša na sodnike (tč. 7 sklepa). 

 

Čeprav še ni bila opravljena presoja, ali je Državni zbor res odredil izvedbo 

parlamentarne preiskave z jasno izraženim namenom poseganja v sodne postopke, kot 

to trdi predlagatelj, ni mogoče spregledati dejstev, ki so sprožila odreditev preiskave: 

dvajset kazenskih postopkov zoper župana, ki so se vsi končali brez obsodbe. Tu pa se 

nujno zastavlja vprašanje, ali gre odrejeni preiskavi res le za ugotavljanje (politične) 

odgovornosti sodstva in ali ne gre vendarle pri tem za ugotavljanje ustreznosti delovanja 

kazenskopravnega sistema (ne le sodstva) oziroma njegovih mehanizmov, ki bi morali 

preprečevati neutemeljene kazenske pregone in sodne postopke. 
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Tako na primer tudi Posvetovalni svet evropskih sodnikov (CCJE) v svojem mnenju št. 18 

The position of the judiciary and its relation with the other powers of state in a modern 

democracy1 v primerih, ko parlamentarna preiskava preiskuje možne slabosti (possible 

defects) v delovanju sodstva, na katere kaže posamezen postopek, dopušča izvedbo 

parlamentarne preiskave. 

 

Zadržanje izvrševanja Akta o odreditvi parlamentarne preiskave v delu, v katerem se 

nanaša na sodnike, ni mogoče razlagati tako, da ne sme biti opravljeno nobeno 

preiskovalno dejanje, ki bi bilo kakorkoli povezano s sodniki, ampak le tista, ki bi merila 

na ugotavljanje njihove (politične) odgovornosti za odločitve v posamezni zadevi. Tako na 

primer ni videti razloga, da sodnik ne bi mogel biti zaslišan kot strokovnjak, ki lahko 

razloži delovanje kazenskopravnih inštitutov v praksi in podobno. 

 

Zaenkrat je razlaga obsega začasnega zadržanja v tej zadevi tako prepuščena 

preiskovalni komisiji, ki bo morala pri tem izhajati iz ustavnih načel delitve oblasti in 

neodvisnosti sodstva, ki ne dopuščajo parlamentarnega preiskovanja sodnega odločanja 

oziroma ugotavljanja sodnikove odgovornosti v nasprotju s prvim odstavkom 134. člena 

Ustave. 
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1 CCJE, OPINION NO. 18 (2015), (3) Legislature: parliamentary investigation committees, 46. 


