
 

Številka:  U-I-214/19-55 

   Up-1011/19-53 

Datum:  9. 8. 2021 

 

 

 

 

DELNO PRITRDILNO, DELNO ODKLONILNO LOČENO MNENJE 
SODNIKA DR. DR. KLEMNA JAKLIČA  

(OXFORD ZK, HARVARD ZDA)  
K ODLOČBI ŠT. U-I-214/19, Up-1011/19 Z DNE 8. 7. 2021 

 
 

 

PREPOVED PARLAMENTARNEGA NADZORA NAD 

ZLORABAMI V TOŽILSKIH VRSTAH? 
 

Pred nekaj meseci je večina Ustavnega sodišča odločila,1 da sumov o zavestnih kršitvah 

oziroma zlorabah sodniške funkcije v okviru instituta parlamentarne preiskave ni 

dopustno preiskovati (parlamentarna preiskava o domnevnih zlorabah v sistematičnih, in 

obenem tudi sistematično neuspešnih, postopkih proti Francu Kanglerju). Danes je 

podobna večina (takrat šest, tokrat pet sodnic in sodnikov) odločila enako glede 

parlamentarne preiskave sumov zlorab tožilske funkcije.   

 

S tokratnim izrekom sem soglašal v delih, v katerih smo soglasno odločili o zavrženju 

delov pobud in ustavne pritožbe. Nisem pa mogel soglašati s tistimi – bistvenimi – deli 

izreka, ki temeljijo na oceni o protiustavnosti parlamentarne preiskave o domnevnih 

zlorabah tožilske funkcije. Takšna ocena namreč temelji na očitno neresničnem in z 

ureditvami v demokratičnih državah neskladnem sklepu, da niti sumov o zavestnih 

kršitvah oziroma zlorabah tožilske funkcije v okviru instituta parlamentarne preiskave ni 

dopustno preiskovati. Zlorab v tožilskih vrstah po tem stališču poslancem ni dovoljeno 

preiskovati niti v že zaključenih sodnih primerih. Prav tako naj tožilcev v okviru 

parlamentarne preiskave (četudi o sklopu že odločenih konkretnih primerov) ne bi bilo 

dopustno klicati niti na pričanje.2 

                                            
1 Odločba Ustavnega sodišča U-I-246/19 z dne 7. 1. 2021.  
 
2 Tako izrecno večina npr. v tč. 108 obrazložitve svoje odločitve: »Ustavno sodišče ob tem ni 
spregledalo, da iz izpodbijanega akta ne izhaja le očitek, da so državni tožilci ravnali nezakonito, 
temveč tudi, da so (zaradi političnih vplivov) zavestno kršili pravo, torej da so zlorabili svojo 

http://www.us-rs.si/documents/e8/cc/u-i-246-194.pdf
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Vse, kar sem o očitni neresničnosti tega sklepa in njegovi neskladnosti z ureditvami v 

demokratičnih družbah obrazložil že v ločenem mnenju3 k odločitvi glede sodnikov izpred 

nekaj mesecev, ter še podrobneje v svojem javnem prispevku,4 ki je sledil, mutatis 

mutandis velja tudi za parlamentarno preiskovanje sistematičnih zlorab v tožilskih vrstah. 

Koncept tožilske neodvisnosti, ki je seveda pomemben, v uveljavljenih demokratičnih 

družbah nikakor ne gre tako daleč, da bi obenem v celoti preprečil parlamentarne 

preiskave zoper namerne zlorabe tožilske funkcije. Nasprotno, takšne preiskave so, kot 

so pokazale podrobne primerjalne študije, v demokratičnih družbah redni sestavni del 

mehanizma zavor in ravnovesij v okviru načela delitve oblasti.5 Odločitev večine, ki ta 

dejstva pred slovensko javnostjo zataji (zgolj tako pa doseže svoj rezultat odločitve), ne 

temelji na resničnih dejstvih in s tem tudi ne na pravnih argumentih, zato je nisem mogel 

podpreti. V izogib ponavljanju ustavnosodne presoje, ki teh dejstev iz demokratičnih 

držav ne zataji, na tem mestu zgolj ponovno napotujem na že pojasnjeno v omenjenem 

ločenem mnenju in še podrobnejšem javnem prispevku izpred nekaj mesecev.      
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funkcijo. Vendar pa niti sumov o zavestni kršitvi oziroma zlorabi funkcije v konkretni zadevi ni 
dopustno preizkušati v postopku parlamentarne preiskave.« 
 
3 Odklonilno ločeno mnenje sodnika Dr. Dr. Klemna Jakliča (Oxford ZK, Harvard ZDA) k sklepu št. 
U-I-246/19 z dne 24. 10. 2019. 
 
4 K. Jaklič, »Ali Ustava res preprečuje parlamentarne preiskave o domnevnih zlorabah v sodni veji 
oblasti?«, IUS INFO, 22. 2. 2021, dostopno na povezavi: IUS-INFO - Klemen Jaklič: Ali Ustava res 
preprečuje parlamentarne preiskave o domnevnih zlorabah v sodni veji oblasti? (iusinfo.si) 
 
5 Za številne konkretne primere parlamentarnega nadzora nad zlorabami pravosodnih organov, ki 
je sestavni del načela delitve oblasti v tradicionalnih demokracijah, glej prispevek iz prejšnje 
opombe. 

http://www.us-rs.si/documents/e8/cc/u-i-246-19-odklonilno-lm-dr-dr-jaklic-oxford-zk-harvard-zda4.pdf
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/279501
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