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Vprašanje za pisni odgovor E-005199/2014 

za Komisijo 
Člen 117 poslovnika 

Milan Zver (PPE), László Tőkés (PPE), Romana Jordan (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE) in 

Tunne Kelam (PPE) 

Zadeva: Uporaba sodnih sistemov v politične namene v EU 

Janez Janša je bil dvakrat predsednik slovenske vlade, leta 2008 pa tudi predsednik Evropskega 
sveta. Junija 2013 ga je prvostopenjsko sodišče v Ljubljani obsodilo na dve leti zaporne kazni, češ da 
je sprejel obljubo neznane nagrade za domnevno nezakonito posredovanje v korist ponudnika na 
javnem razpisu. Nobena od obtožb ni bila dokazana; to tudi ni bilo mogoče, saj so bile obtožbe 
povsem neresnične. Sodni postopek je bil prirejen. Obtožnica, ki ga je bremenila, da je kaznivo 
dejanje storil ob neznanem času, na neznanem kraju in na neznan komunikacijski način, je bila preveč 
nedoločna, tako da obtoženec ni imel niti najmanjše možnosti obrambe. To je nedvomna kršitev 
načela o domnevi nedolžnosti in pravice do obrambe, ki ju priznava Listina EU o temeljnih pravicah 
(člen 48). Janez Janša je bil pred petindvajsetimi leti aretiran in zaprt (sodba je bila pozneje 
razveljavljena), pri aretaciji pa je sodeloval nekdanji agent tajne policije in soprog tožilke v primeru iz 
leta 2013. To je očitna kršitev evropskih standardov, ki jih je določil Svet Evrope, in načel iz zgoraj 
omenjene listine (člen 47). Pregon političnega voditelja s posebnim, pospešenim postopkom, ki 
izključuje neodvisen vnaprejšnji sodni preizkus, bi bil lahko v primeru Janeza Janše poskus, da se 
vodji politične opozicije prepreči kandidaturo (kršitev člena 40 Listine), saj v običajnem in prav tako 
učinkovitem postopku demokratične pravice ne bi bile ogrožene. V takšnih okoliščinah je pospešeni 
postopek politično orodje za korenito izkrivljanje demokracije tako v državah članicah kot v EU. 

Kako Komisija ocenjuje pravice obtoženca v primeru Janeza Janše? 

Kateri standardi preprečujejo uporabo sodnih sistemov v politične namene v EU? 

Kakšne posledice bi utegnila imeti ta sodba za zaupanje državljanov v sodne sisteme, demokratične 
standarde in človekove pravice, za katere se EU zavzema po svetu? 

 


