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I. 

 

1. Strinjal sem se s presojo, da je ureditev parlamentarne preiskave pomanjkljiva, kolikor 

ne predvideva pravnega sredstva za preprečitev nedopustne preiskave, ne pa tudi z 

vsemi razlogi, s katerimi je bila odločitev iz 1. točke izreka odločbe obrazložena, zato 

podajam svoj pogled na to vprašanje. 

 

2. Načelo delitve oblasti je garant sodniške neodvisnosti, vendar pa sodniška neodvisnost 

ne izključuje odgovornosti. Poleg ustavne oziroma formalne legitimacije sodnikov, 

pridobljene z njihovo postavitvijo na funkcijo, obstaja tudi funkcionalna legitimacija 

sodnika, ki pa mora biti pridobljena z najvišjo možno kvaliteto izvrševanja funkcije ob 

upoštevanju visokih etičnih standardov. Posamezen sodnik in sodstvo kot celota pridobita 

in ohranjata legitimnost ter zaupanje ljudi z učinkovitim in kvalitetnim delom. V tej zvezi je 

izjemnega pomena pojem odgovornosti sodstva javnosti. Pojem odgovornosti je za 

sodstvo ključen, prav tako, kot to velja za ostali dve veji oblasti, tudi sodstvo služi javnosti. 

Ne gre za odgovornost ali podrejenost sodstva drugima dvema vejama oblasti, ampak za 

odgovornost javnosti.1 

 

3. Neodvisnost sodstva in odgovornost se ne izključujeta. Legitimnost sodstva in njegova 

neodvisnost sta varovani z učinkovitostjo in kvaliteto njegovega delovanja. Sodstvo mora 

biti zavarovano pred nedovoljenimi, ne pa pred vsemi pritiski. Sodniki morajo sprejeti, da 

so javne osebe, in ne smejo biti preobčutljivi, kadar se odpre razprava ali pa tudi 

preiskava o njihovem delovanju oziroma delovanju sodstva kot celote. 

 

                                            
1 Glej razpravo o odgovornosti sodstva: G. Gee, R. Hazell, K. Malleson, P. O'Brien, The Politics of 

Judicial Independence in the UK's Changing Constitution, Cambridge University Press, Cambridge 

2015, str. 16–22. 
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4. Bistven pogoj za ustrezen položaj sodstva v sistemu delitve oblasti je, kot že rečeno, 

njegova neodvisnost. Obstoj neodvisnega sodstva oziroma institucija neodvisnega 

sodstva je na splošno šteta kot predpogoj vladavine prava. Tako kot ni enotne definicije 

vladavine prava je mogoče neodvisno sodstvo konceptualizirati in definirati na različne 

načine. Kadar govorimo o neodvisnosti sodstva, ki ima svoje personalne dimenzije 

neodvisnosti, kot so vprašanja imenovanja in razrešitve sodnikov, njihove disciplinske 

odgovornosti in napredovanja, govorimo o institucionalni neodvisnosti. Takšno 

institucionalno neodvisnost sodstva in sodnikov od političnih elit oziroma politične volje 

lahko imenujemo eksterna neodvisnost. Seveda obstaja tudi možnost vpliva na sodnika, 

ki se izvaja v samem sodstvu. V tem primeru govorimo o interni dimenziji neodvisnosti. Ti 

dve dimenziji se v določeni meri prekrivata, vendar je razločevanje med eksterno in 

interno neodvisnostjo pomembno v točki, ko govorimo o odvisnih sodnikih v sodstvu, ki je 

sicer neodvisno od zakonodajne in izvršne oblasti. Postavlja se vprašanje, ali že 

institucionalna eksterna neodvisnost sodstva zagotavlja kvalitetno in učinkovito delovanje 

sodstva in s tem tudi vladavino prava in demokracije na sploh. Po mojem mnenju 

institucionalna neodvisnost ni zadosten pogoj za učinkovito delovanje sodstva, saj ta ne 

preprečuje morebitne odvisnosti, na primer od sodne uprave, ki je zopet lahko odvisna ali 

povezana z drugimi skupinami ljudi, pa naj bodo to politične elite, skupine, ki jih 

povezujejo predvsem finančni interesi, lahko pa to povezovanje služi zgolj lastnim 

korporativnim interesom. V takšnem primeru sodstvo ni podvrženo učinkovitemu nadzoru 

državljanov in ni odgovorno drugemu kot svojemu, formalnemu ali neformalnemu, 

vodstvu. Morebitne poskuse izvršne ali zakonodajne oblasti za spremembo takšnega 

stanja se pogosto označuje kot protiustavne, kot kršitev načela delitve oblasti ali 

nezakonite poskuse vpliva na sodstvo. Iz tega razloga je mogoče zagovarjati stališče, po 

katerem lahko izvoljeni in odgovorni predstavniki ostalih dveh vej oblasti obdržijo 

določena pooblastila oziroma vpliv na delovanje sodstva. V nasprotnem primeru sodstvo 

in sodniki lahko postanejo privilegirana skupina, tj. kasta, ki jo pred zunanjim svetom ščiti 

tančica določenega koncepta sodniške neodvisnosti. Navedeno še posebej velja za 

sodstva v tako imenovanih tranzicijskih državah, med katere sodi tudi Slovenija. 

 

5. Ob vseh varovalkah, ki sodstvu zagotavljajo neodvisno in nepristransko sojenje, ni 

mogoče izključiti nepravilnega delovanja sodstva pa tudi ne zlorab v njem. Kadar pride do 

suma, da je prišlo v sodstvu ali širše – v pravosodju (v tako imenovani pravosodni verigi, 

ki jo sestavljajo policija, tožilstvo in sodstvo) – do zlorab in na te sume sodstvo ni 

reagiralo, odreditev parlamentarne preiskave in njena zakonita izvedba ne more 

predstavljati nedopustnega vplivanja na delovanje sodstva ali celo na videz 

nepristranskosti sodnikov in s tem na zaupanje strank in javnosti v nepristransko sojenje, 

ampak kvečjemu nasprotno. Preiskava takšnih sumov lahko videz nepristranskosti in 

zaupanje v delo sodstva samo utrjuje.2 

                                            
2 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 democracy 

(CCJE, OPINION No 18 (2015, (3) Legislature: parliamentary investigation committees, 46) v 
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II. 

 

6. Odločitev večine o razveljavitvi Akta o odreditvi parlamentarne preiskave v tako 

imenovani zadevi nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta 

Republike Slovenije Franca Kanglerja očitno izhaja iz prepričanja, da je Državni zbor 

odredil izvedbo preiskave z jasno izraženim namenom poseganja v sodne postopke in ne 

zato, da bi preiskala izkazane sume o protipravnem ravnanju oziroma zlorabah v 

pravosodju. Po mojem mnenju pa ne bi smeli spregledati dejstev, ki so sprožila odreditev 

preiskave, to je številne policijske, tožilske in sodne postopke, ki so bili sproženi in vodeni 

zoper politika, pa se po zaenkrat znanih podatkih nobeden od njih ni končal s 

pravnomočno obsodilno sodbo. Vprašanje, ali sme parlamentarna preiskava ugotavljati 

(politično) odgovornost sodnikov za njihove odločitve v posameznih zadevah, se mi zdi 

odveč. Ne gre za ugotavljanje nepravilnosti ali kršitev, ki naj bi jih zagrešili sodniki pri 

svojem zakonitem odločanju. Za njihovo sodelovanje pri sojenju, kolikor so odločali v 

skladu s svojim razumevanjem Ustave in zakona uživajo imuniteto v skladu s prvim 

odstavkom 134. člena Ustave. Bistvo vsebine Akta o odreditvi parlamentarne preiskave je 

vendarle ugotavljanje ustreznosti delovanja kazenskopravnega sistema (ne le sodstva) 

oziroma njegovih mehanizmov, ki bi morali preprečevati neutemeljene kazenske pregone 

in sodne postopke. Zato se ne morem strinjati s presojo večine glede posameznih delov 

Akta o odreditvi parlamentarne preiskave in odločitvijo v 4. točki izreka odločbe. 

 

 

 

 

 

 

         Marko Šorli 

            Sodnik 

 

 

                                                                                                                              

primerih, ko parlamentarna preiskava preiskuje možne slabosti (possible defects) v delovanju 

sodstva, na katere kaže posamezen postopek, dopušča izvedbo parlamentarne preiskave. 


