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PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. DUNJE JADEK 
PENSA K ODLOČBI ŠT. U-I-246/19 Z DNE 7. 1. 2021, KI SE MU 

PRIDRUŽUJE SODNIK DR. RAJKO KNEZ 
 

 

Strinjam se z nosilnimi razlogi odločbe in z njenim temeljnim sporočilom, da politični 

nadzor sodniških odločitev, ki so del sodnega postopka, nedopustno posega v ustavno 

očrtani prostor delovanja sodne veje oblasti. Odločba, poudarjam, s tem ne zanika 

potrebe po preiskovanju morebitnih zlorab sodniške funkcije, niti ne sporoča, da zlorabe 

sodniške funkcije niso vredne graje in obsodbe. O tej temi dodajam nekaj razlogov v želji, 

da to pomembno okoliščino dodatno osvetlim. Samo po sebi naj se razume, da je zloraba 

sodniške funkcije, iz katerihkoli motivov že, najbolj groba kršitev dolžnosti sodniške 

funkcije. Spodkopava garancijo poštenosti sodnega postopka in razgrajuje vladavino 

prava. Poleg tega, in tudi to se mi zdi pomembno, želim sumarno razrešiti trk ustavnih 

zahtev načela delitve oblasti (in iz njega izhajajoče zahteve spoštovanja neodvisnosti 

sodnikov1) z besedilom prvega stavka 93. člena Ustave. Te dileme večinska odločba ne 

naslavlja, a zakonodajalec se bo z njo soočil ob urejanju, ki mu ga nalaga 2. točka izreka 

odločbe. 

 

I. 

 

To da se parlamentarna preiskava usmerja na področja delovanja drugih vej oblasti, je v 

njenem bistvu. Preiskovanje težav in odkrivanje nepravilnosti na različnih področjih 

njunega delovanja, da bi se jih lahko odpravilo ali/in v prihodnosti preprečilo, je njena 

osnovna naloga. Kljub temu, da je težko oporekati dobremu namenu tovrstnih 

                                            
1 To stališče (iz odločbe Ustavnega sodišče št. U-I-244/99 z dne 15. 6. 2000, Uradni list RS, št. 

59/2000, in OdlUS IX, 157) izpostavlja pomen ustavno očrtanega prostora delovanja sodne veje 

oblasti, z vidika potrebe, da se razmeji od področja delovanja izvršilne in zakonodajne veje oblasti. 

Vsebinsko gledano je ustavno zajamčena neodvisnost sodnikov prvina vladavine prava; njena 

bistvena značilnost je vezanost sodnikovega odločanja v sporih pred sodišči na Ustavo in zakon, 

torej na corpus iuris, kar preprečuje arbitrarno uporabo prava. Več o tem glej v J. Sovdat, Načelo 

ločitve oblasti v slovenski Ustavi, v: M. Pavčnik, A. Novak (ur.), Razlagalni pomen pravnih načel, 

SAZU, Ljubljana 2020, str. 30 in nasl. 
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prizadevanj, se lahko le strinjam s temeljnim sporočilom večinske odločbe, da možnost 

odrejanja parlamentarnih preiskav po Ustavi ni neomejena; čeravno bi besedilo 93. člena 

Ustave napeljevalo na drugačno razumevanje. Iz tega namreč sledi, da je kriterij za 

dopustnost odreditve parlamentarne preiskave en sam – to je, da gre za zadevo javnega 

pomena. Poleg tega v besedilu prvega stavka najdemo zapoved Državnemu zboru, da 

mora odrediti parlamentarno preiskavo na zahtevo Državnega sveta in tretjine poslancev. 

Iz tega besedila bi se celo dalo izpeljati, da je ustavna pravica zahtevati parlamentarno 

preiskavo absolutizirana.  

 

Toda Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-54/09 z dne 14. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 

34/11) pojasnilo, da je načelo delitve oblasti temeljno načelo organizacije državne oblasti 

in ustavno načelo par excellence, zato so temeljna pravila, ki urejajo položaj in razmerja 

med nosilci posameznih funkcij državne oblasti, določena že v Ustavi. In Ustava je 

nedeljiva celota. Razlaga besedila prvega stavka 93. člena Ustave izven konteksta drugih 

določb Ustave se mi zato ne zdi sprejemljiva. Določbe 93. člena Ustave, menim, ni 

mogoče razlagati na način, da izigra načelo delitve oblasti (in s tem tudi iz njega 

izhajajočo zapoved spoštovanja neodvisnosti sodnikov). Ker Ustava zavezuje Državni 

zbor, Državni svet in poslance, so zahteve načela delitve oblasti  naslovljene tudi nanje. 

Te zahteve in temeljna pravila, ki urejajo in s tem razmejujejo položaj posamezne veje 

oblasti v razmerju do drugih dveh, vsako izmed teh vej oblasti pri svojem delovanju 

omejujejo. Ko je tako, Državni zbor omejujejo ob odrejanju parlamentarne preiskave.  

 

Toda, na drugi strani, če prvi stavek 93. člena Ustave razlagamo na ta način, trčimo v 

črko Ustave, ki nalaga Državnemu zboru dolžnost odrediti parlamentarno preiskavo, 

kadar to zahteva tretjina poslancev ali Državni svet. Vendar tudi predlagatelje 

parlamentarne preiskave zavezuje Ustava (in načelo delitve oblasti). Ne bi se mi zdelo 

zato prepričljivo stališče, da navedena ustavna pravica ni omejena in da jo prvi stavek 93. 

člena v Ustavi absolutizira. Ustava bi bila notranje protislovna, če bi jo razlagali tako. 

Smisla te zapovedi zato, menim, ne gre iskati v negaciji obveznosti Državnega zbora, da 

ob odrejanju parlamentarne preiskave upošteva načelo delitve oblasti. Zdi se zato, da je 

smisel te zapovedi  zagotoviti učinkovito uresničevanje ustavne pravice tretjine poslancev 

in Državnega sveta do parlamentarne preiskave, kadar se ta uresničuje skladno z 

Ustavo.  

 

Menim, da bi Državni zbor pri odrejanju konkretne parlamentarne preiskave zaradi 

vezanosti na Ustavo moral imeti možnost, da spoštuje Ustavo v celoti, še posebej njena 

temeljna načela, med katere spada tudi načelo delitve oblasti. To bo moral po mojem 

mnenju upoštevati tudi zakonodajalec pri urejanju, ki mu ga nalaga odločba v drugi točki 

izreka.  

 

II. 

 

Če se osredotočim na sodno vejo oblasti in njene nosilce – sodnike: akt o parlamentarni 

preiskavi ne sme spodkopavati prvin pravice do sodnega varstva (v njenem okviru 
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vključno s pravicama do enakega varstva pravic in pravnega sredstva), ki jo zagotavljajo 

neodvisna in nepristranska z zakonom ustanovljena sodišča (23. člen Ustave); torej samo 

sodna veja oblasti. Le strinjam se lahko s kriterijem večinske odločbe, da je prav zaradi 

pomena navedenih vrednot dovolj že posreden škodljiv vpliv na ustavno zagotovljeno 

neodvisnost (in nepristranskost) sodnikov (prvi stavek 125. člena Ustave)2 – nosilcev 

sodne veje oblasti. Če bi tak poseg dopustili, bi s tem dopustili postopno razgraditev 

samega ustavnega bistva sodne veje oblasti, to je udejanjanje vladavine prava.3  

 

Prav do ogrožanja ustavno zajamčene neodvisnosti sodnikov pa bi prišlo, če bi  dopustili, 

da zakonitost ali primernost posamičnih pravnomočnih sodnih odločb ali vodenja sodnih 

postopkov postane lahko predmet političnega preizkusa v okviru parlamentarne 

preiskave.4 Sodniki so pri opravljanju sodniške funkcije vezani na Ustavo in zakon (125. 

člen Ustave), tj. na corpus iuris, ne na zakonodajalca (oziroma na parlamentarno 

preiskovalno komisijo); in sodniki niso politično odgovorni. Cilj konkretne parlamentarne 

preiskave, usmerjen v ugotavljanje politične odgovornosti sodnikov, tudi po mnenju 

pravne znanosti ni dopusten ustavni cilj.5   

 

III. 

 

Ustavnosodna presoja akta o preiskavi z vidika ustavno zajamčene neodvisnosti 

sodnikov ne pomeni, da se varuje morebitno politično motivirano vodenje sodnih 

postopkov in odločanje (posameznih) sodnikov. Nikakor ne. Tako postopanje in 

odločanje vendar grobo negira ustavno zajamčeno sodniško neodvisnost, jo izkrivlja, pa 

tudi na prvi pogled je očitno, da ne spada v ustavno očrtani prostor izvrševanja sodne 

veje oblasti. Sodniki so, znova izpostavljam, pri odločanju o sporih vezani na Ustavo in 

zakon, torej na corpus iuris,6 ne na pričakovanja ali morda celo navodila te ali one 

politične opcije. Prav zato naj se razume, da Ustava, s tem ko v sodnih postopkih jamči 

sodniško neodvisnost, od sodnikov hkrati pričakuje in zahteva, da v resnici odločajo 

neodvisno in nepristransko v vsakem posameznem sodnem postopku – to je tudi brez 

                                            
2 "A crucial condition for judicial independence is the personal independece of the judge." A. 

Barak, The Judge in a democracy, Princeton University Press, Princeton 2006, str. 78. 

3 Vladavina prava je ob zapovedi spoštovanja človekovih pravic vrednota izjemnega pomena. 

Barak vsebinski vidik demokracije napolnjuje z vladavino vrednot, ki soopredeljujejo demokracijo; 

med drugimi omenja vladavino prava, delitev oblasti, neodvisnost sodnikov, človekove pravice in 

temeljne principe, ki so odsev drugih vrednot, kot sta morala in pravičnost. A. Barak, nav. delo, str. 

24. 

4 Prim. L.-A. Versteyl v: I. von Münch in P. Kunig (ur.), Grundgesetz-Kommentar, 1. knjiga, Verlag 

C. H. Beck, München 2012, str. 1401, in M. Morlok v: H. Dreier (ur.), Grundgesetz Kommentar, 

Band II, Artikel 20–82, Mohr Siebeck, Tübingen 2008, str. 1222. 

5 Glej J. Sovdat, nav. delo, str. 35. Glej tudi H. H. Klein v: T. Maunz in G. Dürig, Grundgesetz, 

Kommentar, C. H. Beck, München, 2015, zvezek 4, 44. člen, str. 99–100. 

6 "The independence of individual judge means that the judge is subject of no authority other than 

the law." A. Barak, nav. delo, str. 78. 
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politično obarvanih motivov. Poudarjam, neodvisnost (in nepristranskost) sodnikov v 

vsakem posameznem postopku sta conditio sine qua non jamstva poštenosti sodnih 

postopkov. Brez poštenega sodnega postopka, tj. zahteve, ki izvira iz načel pravne 

države, je predstava o vladavini prava zgolj iluzija.7 Udejanjanje vladavine prava torej 

predpostavlja neodvisnost (in nepristranskost) sodnikov v vsakem posameznem 

postopku.8 Predpostavlja pa tudi njihovo dolžno poštenost,9 moralni pogum in 

ponotranjeno skrb za dosledno prizadevanje varovati in udejanjati vladavino prava, ki naj 

osmišlja pravičnost. "Če torej ni, kot bi rekel Pitamic ̋ pravičnosti v nas,˝ je tudi pravniška 

izobrazba goli tehnicizem, ki lahko služi vsakršnemu cilju;"10 žal tudi zlorabi sodniške 

funkcije.  

 

Sum zlorabe sodniške funkcije, iz katerega koli motiva že, je, menim, treba nemudoma in 

transparentno raziskati. Prav zaradi pomena in varstva vrednote ustavno zajamčene 

neodvisnosti sodnikov ter izgrajevanja zaupanja v sodno vejo oblasti. Te potrebe 

večinska odločba z ustavnosodno presojo zakonske in poslovniške ureditve 

parlamentarne preiskave ter konkretnega akta o preiskavi z vidika zahteve spoštovanja 

neodvisnosti sodnikov ne zanika. Zato se je tako tudi ne bi smelo razumeti.  

 

IV. 

 

Konkretni akt o preiskavi je usmerjen v ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih 

funkcij, tudi sodnikov. In nisem mogla spregledati, da je konkretna preiskava zasnovana 

tako, da se sum ozadij "krivične obsodbe" politika Franca Kanglerja v sodnem primeru 

vzpostavlja z očitki o nepravilnostih in kršitvah pravic Franca Kanglerja, ki so jih zagrešili 

(ali verjetno zagrešili) poimenovani sodniki pri odločanju in/ali ravnanju v konkretnem že 

končanem sodnem postopku na škodo politika Franca Kanglerja. Poleg tega iz 

izpodbijanega akta ne izhaja le očitek, da so sodniki kršili pravo, temveč tudi, da so 

zavestno kršili pravo, torej da so zlorabili sodno funkcijo. Preiskava, tako kot je 

zasnovana, ni usmerjena na primer na ugotavljanje razlogov za razhajanje med 

argumenti odločitve Vrhovnega sodišča in argumenti odločitev nižjih sodišč v konkretni 

sodni zadevi, temveč sum političnih ozadij utemeljuje na očitkih kršitve prava 

poimenovanih sodnikov. Vendar zakonitost ali primernost posamičnih sodnih odločitev ali 

vodenja sodnih postopkov ne sme biti tema političnega nadzora v okviru parlamentarne 

preiskave, ker sodniki niso vezani na zakonodajalca in niso politično odgovorni za svoje 

odločitve.  

 

                                            
7 D. Jadek Pensa, Nepravdni in izvršilni postopki v ustavnosodni presoji, Podjetje in delo, št. 6/7 

(2018), str. 1293. 

8 "The rule of law cannot be upheld without an independent judiciaiary and legal profession." A. 

Lester, Five Ideas to Fight for, Oneworld Publications, London 2016, str. 197 in nasl. 

9 "[…] judges should be honest." A. Barak, nav. delo, str. 112. 

10 Prim. A. Igličar, Revolucija in normativna integracija, Pravnik, let. 75, št. 9/10, str. 584. 
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V zvezi s tezo, da naj bi konkretni akt o parlamentarni preiskavi zagotavljal ravnovesje 

med vejami oblasti, ki se ga ne bi smelo v imenu zavor preprečevati, dodajam dvoje. 

Prvič, večinska odločba na načelni ravni ne izključuje možnosti parlamentarnih preiskav 

suma vdora politike v odločanje sodnikov v posameznem pravnomočno zaključenem 

sodnem postopku. Drugič. Opozarjam na stališče Ustavnega sodišča o pomenu vloge 

Sodnega sveta, ki je ustavni organ. Iz tega sledi, da je Sodni svet poseben organ, ki 

pomeni eno izmed jamstev sodniške neodvisnosti (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-

224/96 z dne 22. 5. 1997, Uradni list RS, št. 36/97, in OdlUS VI). In njemu je dani ustavni 

red zaupal pomembno vlogo predlagatelja razrešitve sodnika, če pri opravljanju sodniške 

funkcije krši Ustavo ali huje krši zakon (prim. drugi odstavek 132. člena Ustave). Ta 

njegova pristojnost (in s tem odgovornost) je podrobneje urejena na ravni zakonskega 

prava, konkretno z njegovimi pristojnostmi v zvezi z nadzorom nad kršitvami sodniških 

dolžnosti, med njimi tudi z možnostjo preiskav domnevnih kršitev zapovedi sodnikom, da 

varujejo ustavno zajamčeno neodvisnost sodnikov. Poleg tega zloraba sodne funkcije, 

dokazana s pravnomočno sodno odločbo, pomeni razlog za razrešitev sodnika (tretji 

odstavek 132. člena Ustave). To pomeni, da so sumi v tej smeri lahko predmet preiskave. 

V tem pravnem okviru se seveda lahko in tudi morajo preiskovati morebitni sumi zlorabe 

sodniške funkcije. Da bi mehanizmi, urejeni na ravni zakonskega prava, odpovedali zato, 

ker bi pobudo za preiskavo tu spornih okoliščin pristojni organi morda samovoljno 

zavračali, ni bilo zatrjevano.  

 

Sklep. Sodni postopki nikoli niso in tudi ne morejo biti idealni. Prav lahko zato razumem, 

da so udeleženci teh postopkov (in drugi) do njih in sodnikov, ki jih vodijo in v njih 

odločajo, kritični. Toda kritiki navkljub imajo sodni postopki pomembno vlogo pri 

razreševanju sporov v družbi na praven način. Prav tak je njihov ustavni namen v pravni 

državi. So tudi del tradicije in dogovora. Zato jim ne morem odrekati pomena sredstva za 

vzdrževanje sožitja. To je izjemno pomembna vrednota. Tudi zato dvomim, da je lahko v 

korist države s političnim nadzorom sodniških odločitev spodkopavati prvine pravice do 

sodnega varstva, katere zagotavljanje je po Ustavi zaupano neodvisnim sodnikom kot 

nosilcem sodne veje oblasti. 
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