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Uvodna beseda za razpravo                                                                  
o človekovih pravicah v sistemu delitve oblasti 

Vrhovno sodišče in Državni zbor, 6.9.2019 
 
Montesquieu je v Duhu zakonov predlagal delitev oblasti med 
monarhom, parlamentom in sodišči. Za pogoj svobode je zahteval, da 
zakonodajna in izvršna oblast nista združeni v eni osebi, ter da je 
sodna oblast ločena od zakonodajne in izvršne. Oblast kralja naj bi 
bila omejena, nadzorovana in uravnotežena zato, da bi v državi 
prevladala svoboda, in da nobena veja oblasti ne bi mogla zlorabljati 
svojega položaja v škodo pravic in svoboščin človeka in državljana. 
V ameriški ustavni ureditvi je monarha zamenjal predsednik. V 
Združenem kraljestvu pa so pristojnosti kralja prehajale v roke od 
parlamenta izvoljene vlade. Tako se je izvirna ideja trodelne oblasti  
spremenila v ureditev razmerij nadzora in ravnotežja med preostalima 
dvema velikima vejama - zakonodajne in od nje odvisne vladne na eni 
strani, ter sodne na drugi. Tudi slovenska ustava sledi tej, v 
kontinentalni Evropi prevladujoči ureditvi.  Lahko bi rekli, da gre za 
dvodelnost politične in sodne oblasti. Prva je zavezana politiki, torej 
parlamentarnim strankam in njihovim volilcem, druga zakonom in 
ustavi. Zapletena razmerja med obema urejajo številna, zlasti ustavna 
pravila.  
 
Opisano  razmerje je na vsaki strani  še naprej razčlenjeno - politično 
oblast izvajata zakonodajna in vladna veja, ki ju povezuje koalicija, 
sodno pa  sodniki, ki jih vodita ustavno in vrhovno sodišče. Vendar sta 
ti dve delitvi znotraj vsake od obeh vej v bistvu le funkcionani ter 
inštitucionalni. Glede na položaj  ljudi, torej človekove pravice in 
svoboščine,  je namreč bistvena ločenost politične oblasti, ki po naravi  
svojih pristojnosti pravice omejuje, ter sodne oblasti, ki slednje varuje. 
 
Tema razgovora je natančno opredeljena: Človekove pravice v 
sistemu delitve oblasti, ko med dvema glavnima vejama oblasti veljajo 
ustavno urejena razmerja ravnotežja in vzajemnega nadzora. Na 
primer, zakonodajalec za sodišča ureja materialno pravna in 
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postopkovna pravila, vlada pa jim zagotavlja sredstva in druge pogoje 
dela. Deluje tudi zunanji nadzor personalne sestave sodišč. Sodišča pa 
nadzorujejo politično oblast tako, da s sodbami razveljavljajo ukrepe 
in predpise vlade in parlamenta. Navedena in številna druga razmerja 
med politiko in sodišči porajajo številna nasprotja stališč, napetosti in 
spore. Včasih pride do prave ustavne krize, pogosto do mini-ustavnih 
kriz. V Sloveniji je bila fenomenalna in zgodovinska, upam da 
neponovljiva, tista okoli izida referenduma o volilnih sistemih. 
Ustavno krizo pa je možno razumeti kot stanje take napetosti in spora 
med vejami oblasti, ko nobena nima sredstev in sankcij za prevlado 
nad drugo. Stanje brez zmagovalca in poraženca lahko traja dalj časa 
in morda celo ustreza obema nasprotnikoma.  
 
Za pričujočo razpravo pa je pomembno poudariti, da  je ustavna kriza 
kateregakoli obsega, na lokalni ali nacionalni, na strukturni ali 
področni ravni praviloma škodljiva za pravni in širše ustavni sistem 
kot celoto, ter za pravice in svoboščine ljudi. 
 
Trideset let delovanja slovenske ustavne demokracije utemeljuje 
domnevo, da so večje ali manjše ustavne krize endemične, skoraj 
predvidljive in skoraj neizbežne. Važno je, da jih prepoznamo in da 
vedno znova izumljamo sredstva za njihovo omejevanje in reševanje. 
Predlagam, da bi v tej razpravi udeleženci poskušali prepoznati izvore 
in pojavne oblike sistemskih napetosti, ki jih porajajo razmerja 
vzajemnega nadzorovanja in ravnovesij med  glavnima vejama oblasti 
- tukaj in zdaj, in še posebej glede na prizadetost pravic in svoboščin 
konkretnih ljudi. Značilni primer je seveda nespoštovanje in 
neizvrševanje sodba sodišč, ali pa zelo podobni učinki  postopkovnega 
pravila, ki omogoča državnemu organu ponovno odločati o stvari 
sodno že razveljavljene odločbe. V obeh primerih so zaradi invalidne 
avtoritete sodnika prizadete pravice in svoboščine ljudi.  
 
Zastavlja se tudi splošno vprašanje vpliva na sprejemanje 
postopkovnih zakonov in pravil. Pri nas je to v pristojnosti 
zakonodajalca, vpliv sodnikov in sodišč na zakonodajni postopek je pa 
zanemarljiv, upoštevaje njihove poklicne postopkovne izkušnje in 
znanja. Vendar ni povsod tako, niti ni bilo pri nas vedno tako: 
Vrhovno sodišče ZDA samo določa pravila za svoje postopke. 



3 
 

Podobno je veljalo pri sprejemanju prvega zakona o slovenskem 
Ustavnem sodišču, ki ga je sicer sprejel Državni zbor, napisali so ga 
pa ustavni sodniki sami, v prijateljskem sodelovanju z Lojzetom 
Jankom, tedanjim ministrom za zakonodajo.  
 
Dovolite, da sklenem ta uvod v razpravo s še svežim poročilom o 
neodvisnosti sodnikov in odvetnikov, ki ga je generalni sekretar 
posredoval 74 zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov dne 
16. julija letos. Mislim, da je poročilo gospoda Diega Garcia-Sayana 
alarmantno glede na njegov osrednji poudarek o transnacionalnem 
organiziranem kriminalu, v povezavi s sistemsko korupcijo na ravni 
nacionalnih oblasti, ter o njunem dvojnem, povezanem vplivu na 
integriteto, nepristranost in neodvisnost sodnikov. Oboje surovo 
posega v samo bistvo varovanja človekovih pravic v sistemu delitve 
oblasti. Koruptne povezave predstavljajo po prepričanju  raporterja 
resno nevarnost  za institucionalno neodvisnost sodne veje oblasti. 
Poročilo navaja vrsto konkretnih primerov, ne samo iz latinske 
Amerike in Afrike, ampak tudi iz demokratično konsolidiranih držav: 
"The criminal organizations have, most of the time, developed a 
network of contacts working in connivance with the political power. It 
is important to remember that such situations can occur in any 
country, regardless of its economic situation or degree of democratic 
consolidation." Je kaj takega možno zaznati, vsaj v začetnih pojavnih 
oblikah, tudi pri nas? 
 


