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1. Odklonilno ločeno mnenje se nanaša na prvo točko izreka odločbe, s katero je 
Ustavno sodišče odločilo, da drugi odstavek 62. člena Zakona o sodiščih ni v neskladju z 
Ustavo. Glasoval sem proti odločitvi večine, ker, nasprotno, mislim, da izpodbijana 
določba ni v skladu z Ustavo, v tem ločenem mnenju pa želim svoje stališče pojasniti.  
 
2. Ustavno sodišče tokrat ni prvič odločalo o ustavnosti določb ZS, ki urejajo imenovanje 
predsednikov sodišč. Ureditev je vzbudila sume, da z njo z ustavnopravnega vidika 
nekaj ni v redu, že v letu 1996, torej zelo kmalu po uveljavitvi nove sodne zakonodaje. 
Tedaj sta jo izpodbijala, obenem s številnimi drugimi določbami, Sodni svet in Vrhovno 
sodišče, torej z Ustavo določeni organ sodne samouprave in najvišje sodišče v državi, 
skratka dva izjemno izpostavljena organa s področja sodstva. Sodni svet je v delu, ki 
nas zanima tudi tokrat, to je glede imenovanja predsednikov sodišč, poudarjal, da ga 
zakon postavlja v podrejeni položaj v razmerju do izvršilne veje oblasti. Tej naj bi bila 
dana možnost, da prek "svojih predsednikov" posega v neodvisen položaj sodnikov in 
politično nadzira sodno oblast. Vrhovno sodišče je podobno menilo, da postavlja sporna 
določba Ministra v nadrejen položaj Sodnemu svetu, saj njegovega mnenja glede izbire 
kandidata Minister ni dolžan upoštevati.  
 
US je tedaj z minimalno večino glasov odločilo, da 62. člen ZS, kakor se je glasil v času 
odločanja, ni v neskladju niti z načelom delitve oblasti niti z načelom sodniške 
neodvisnosti in da tudi ni nejasen. Zato je presodilo, da ni v neskladju z Ustavo (gl. tudi v 
tej odločbi večkrat citirano odločbo US št. U-I-224/96 z dne 22. maja 1997).  
 
K tej odločbi je tedaj dal odklonilno ločeno mnenje sodnik Krivic. Poudaril je, da je 
poudarjena vloga, ki jo ima minister za pravosodje pri imenovanju predsednika sodišča, 
zlasti v neskladju z načelom delitve oblasti. "V obstoječih razmerah, ko se neodvisnost 
sodne oblasti po dolgih desetletjih podrejenosti politiki šele postopno in počasi 
vzpostavlja, se mi zdi prenevarno omogočiti eksekutivi tako močan vpliv na sodno 
oblast, kot je možnost imenovanja predsednikov sodišč", piše Krivic sredi leta 1997. V 
nadaljevanju še pravi, da bi bila ustrezna rešitev, po kateri bi predsednike sodišč 
postavljal Sodni svet, vendar ne takšen, kakršen je bil tedaj, temveč okrepljeni Sodni 
svet po italijanskem vzorcu. 
 
3. Vselej sem se zavzemal za to, da je treba v družbi v splošnem krepiti položaj sodne 
oblasti, tako zaradi očitnega primanjkljaja iz preteklosti, toda še bolj zaradi tega, ker je 
sodna oblast v primerjavi z drugima dvema vejama oblasti zelo specifična in z njima v 
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vseh pogledih težko primerljiva. Predvsem se je treba zavedati, da je znatno bolj 
občutljiva in ranljiva. Pridobivanje za odločanje potrebne samozavesti je dolgotrajen 
proces, ki ga lahko usodno prizadene že na videz nepomembna poteza ali dogodek, ki 
morda nima nobene zveze s konkretno zadevo. Na drugi strani si je težko predstavljati, 
da bi sodna oblast sama prestopila svoje institucionalne okvire in se povampirila, tako, 
kakor se včasih zgodi kateri drugi oblasti. Zlorabe sodne oblasti so bile v ogromni večini 
zlorabe, ki so jih povzročili drugi, sodstvo pa so uporabili predvsem kot sredstvo. Če kaj, 
bi bilo sodstvu na čisto načelni ravni mogoče očitati, da se zlorabam ni uspelo postaviti 
po robu, skratka, da ni bilo dovolj odporno. Toda nevarnost instrumentalne rabe, torej 
zlorabe sodstva, je večna. Ne poznam nobene družbe in nobene države, v kateri bi si 
druge veje oblasti, zlasti izvršilna (da ne rečem splošno politična), ne prizadevale, da bi 
si pridobile, imele ali obdržale vpliv na sodstvo. V tem trenutku morda ni več mogoče, 
vehementno, kakor nekdaj, govoriti o desetletjih podrejenosti politiki, previdnost pa kljub 
vsemu, nikoli ni odveč. Vzpostavljanje z vseh vidikov neodvisne sodne oblasti je izjemno 
zahteven proces, za katerega si je treba nenehno prizadevati in ki nikoli ni docela 
končan. 
 
Slovensko sodstvo deluje v krču in pod številnimi pritiski, zaradi česar ne uspe sprostiti 
svojih ustvarjalnih zmožnosti, ne glede na to, da so te manjše, kakor bi si bilo želeti. Ne 
uživa zadostnega zaupanja javnosti, obenem pa je malo narejenega, da bi se zaupanje 
povečalo. Družba se premalo zaveda, da je njeno sodstvo zgolj zrcalna slika nje same, 
njenih članov in institucij. Nenehno je kritizirano zaradi zaostankov, ki jih v dobršni meri 
ni povzročilo samo. Med rešitvami zanje in za druge probleme v sodstvu prevladujejo 
kvantitativni namesto kvalitativnih pristopov, kar povzroča, da so pozitivni učinki manjši, 
kakor bi lahko bili ali jih sploh ni. Njegova struktura je z večih vidikov neugodna in se še 
slabša. Za nameček je še skrajnje mizerno plačano, pa čeprav se nenehno zatrjuje 
drugače.  
 
Daleč od tega, da bi nekritično sprejemal vse, kar se v sodstvu in v zvezi z njim dogaja 
in da ne bi videl številnih pomanjkljivosti, ki gredo na njegov rovaš, toda najmanj, kar 
lahko rečem je to, da je sodstvo pri nas na številnih nivojih obravnavano na nepravi 
način, podcenjujoče in nedržavotvorno. Pozitivni rezultati, ki jih je doseglo, v precejšnji 
meri zbledijo ob nerešenih problemih: ker ne gre za vprašanje, ki bi bilo v neposredni 
zvezi z odločanjem v tej zadevi, mi morda ne bi bilo treba zapisati, da po številnih 
parametrih položaj v sodstvu ni boljši, kakor je bil pred desetletjem. 
 
Če se je nekaj časa zdelo, da bo prišlo v sodstvu s spremembami Ustave in sodne 
zakonodaje do pomembnih premikov v pozitivni smeri na najbolj splošni ravni, je treba 
ugotoviti, da se to v nadaljevanju ni zgodilo. Sodnike še vedno voli parlament: seveda ob 
tem lahko rečemo, da jim na ta način daje demokratično legitimacijo za izvajanje sojenja 
v imenu ljudstva, kar je bolj ali manj lepo zveneča deklaracija. Prav enako in z nič 
manjšo legitimacijo sodijo sodniki tudi tamkaj, kjer jih ne volijo v parlamentu. Tisti, ki nam 
je manj do vzvišenih besed, pa glede volitev sodnikov v parlamentu pravimo, da 
sodnika, ki je strokovna funkcija, na njegov položaj postavlja politični organ par 
excellence. Sodni svet sicer nedvomno ostaja pomemben ustavni organ s področja 
sodstva, toda njegov položaj se ni bistveno okrepil, zagotovo pa je daleč od tega, da bi 
pomenil vrh sodne samouprave1. 
                                            
1 O sodnem svetu, njegovi vlogi pri nas in primerjalnopravno ter de lege ferenda, gl. tudi Fišer, Sodni svet 
ali pravosodni svet, V: Normativne spremembe na področju sodstva v Republiki Sloveniji, str. 10-24,  
Slovensko sodniško društvo, Ljubljana, 2001. 
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4. Eden izmed kamenčkov v mozaiku urejanja razmerij v sodstvu je postopek 
postavljanja predsednikov sodišč. Morda ne gre za najpomembnejšega izmed njih, 
vendar ga v nobenem primeru ne bi smeli podcenjevati. Predsednik je predstojnik 
sodnikom v organu, ki ga vodi in tisti, ki o marsičem odloča. Po eni strani ima nesporno 
formalno moč odločanja, po drugi pa, in tega najbrž ni treba posebej dokazovati, nešteto 
vzvodov, s pomočjo katerih lahko vpliva na delo, počutje, učinkovitost, profesionalnost, 
kreativnost… in še marsikaj v sodišču, ki ga vodi. Konec koncev je marsikdaj tisti, na 
katerega se obrne sodnik v trenutku, ko potrebuje preprosto – pogovor. Skratka njegov 
vpliv na delo sodišča, ki ga vodi, je (lahko) formalno in dejansko zelo velik, zato pomena 
te funkcije na delovanje sodstva v najširšem smislu, nikakor ne bi smeli podcenjevati.  
 
5. Konec koncev je svojevrsten dokaz za pravkar zapisano trditev nesporna ugotovitev, 
da prihaja s sukcesivnimi spremembami sodne zakonodaje do izjemno velike 
koncentracije nalog pri predsednikih sodišč. Pristojnosti predsednikov sodišč so se z 
vsako nadaljnjo novelo ZS samo še širile. Zakonodajalec se je torej odločil, da bo na 
probleme v sodstvu reagiral, med drugim, s krepitvijo funkcije in položaja predsednika 
sodišča. 
 
US v svoji tokratni odločbi izhaja iz odločbe U-I-224/96, ko primerja naloge in položaj, ki 
ga ima predsednik sodišča. Pravilno ugotavlja, kot že rečeno, da so po veljavni ureditvi 
pristojnosti in pooblastila predsednika sodišča precej večja, kakor so bila pred 
desetletjem, ne morem pa soglašati z zaključkom, da je njegova vloga še vedno v 
pretežni večini omejena na predlaganje oziroma na dajanje mnenj2. US ugotavlja, da je 
odločanje o bistvenih vprašanjih sodnikovega položaja pridržano Sodnemu svetu, ko pa 
predsednik sodišča odloča o vprašanjih, ki bi lahko vplivala na položaj sodnikov in s tem 
posredno(!) na njihovo neodvisnost, pa ima ZS vgrajena jamstva, ki sodnikom 
zagotavljajo njihovo neodvisnost. US našteva določbe sodne zakonodaje, ki spadajo v 
eno ali drugo izmed navedenih kategorij3 in na koncu ugotovi, da ureditev predsednikom 
sodišč ne daje takšnih pristojnosti, da bi z njihovim izvrševanjem posegal v neodvisni 
položaj sodnikov. 
 
Takšen sklep me ne prepriča. Sodstvo je, kakor smo videli, zapleteno strukturiran 
mehanizem, ki deluje na izjemno občutljivem področju, v katerem imajo lahko tudi 
navidez tehnične pristojnosti predsednika sodišča zelo daljnosežne posledice. Natančne 
analize, kaj vse posamezna določba lahko povzroči v konkretnem primeru v 
součinkovanju z drugimi, neredko sploh ni mogoče napraviti. Ni treba, na primer, da 
ureditev sama zase pomeni poseg v neodvisni položaj sodnika, lahko pa se zgodi, da to 
doseže, celo nehote, v skupnem učinkovanju z drugimi. V takšnem primeru se je treba 
zavestno odločiti za rešitev, ki ne bo posegala ali ki bo manj posegala v sodno 
samoreguliranje. 
 
Če si pogledamo, kaj se je v zadnjem desetletju dogajalo s položajem predsednikov 
sodišč (vselej izvzemši Vrhovno sodišče, ker v našem primeru ni v igri), je najprej treba 
ugotoviti, da razvoj nikakor ni šel v smeri, za katero se je zavzemal Krivic. Predsednike 
sodišč, po vseh spremembah 62. člena ZS in številnih drugih določb tega zakona, ki 
urejajo njihove naloge in pristojnosti, še vedno imenuje Minister na predlog Sodnega 
sveta. Določbe, ki urejajo imenovanje in nanj vplivajo, so v skupnem take, da so v 
                                            
2 Gl. 29. točko obrazložitve odločbe. 
3 Gl. zlasti opombe št. 13-15 v 29. točki obrazložitve odločbe. 
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konkretnem primeru povzročile, da je bilo največje okrožno sodišče v državi znatno več 
kot leto dni brez predsednika. Da to ni dobro, ugotavlja tudi US v tej odločbi in daje 
sugestijo, da bi se pomanjkljivost uredila4.  
 
Sam bi bil v tem pogledu strožji, saj mislim, da je nekaj takega nedopustno in da že 
samo zaradi tega ureditev, ki povzroča pat pozicijo, ne more biti v skladu z Ustavo. 
Checks and balances so pomembna demokratična pridobitev, medsebojne blokade pa 
motnja, ki ni sprejemljiva. Ureditev, ki povzroča takšno posledico, po mojem prepričanju 
ne more prestati ustavnosodne presoje. 
 
Če strnem, vse to pomeni, da je ureditev imenovanja predsednikov sodišč v veljavni 
ureditvi po mojem prepričanju v neskladju s 3. in s 125. členom Ustave. Zato nisem 
mogel glasovati za 1. točko izreka odločbe. 
 
6. Prizadevanje države, da bi sodstvo več in bolje delalo, je legitimno, celo nujno, vendar 
vse bolj minuciozno urejanje vseh mogočih situacij in krepitev pristojnosti predsednika 
sodišča, ki se vseskozi kaže kot ena izmed kritičnih točk, na kateri lahko izvršilna oblast 
posega v sodstvo, ni prava pot. Naj se v tem trenutku sliši še tako nenavadno, da ne 
rečem heretično, sem prepričan, da bi bilo treba v prvem delu ubrati pot notranje sodne 
samoregulative z okrepljeno vlogo (in seveda odgovornostjo) Sodnega sveta.  
 
Kar pa zadeva ureditev pristojnosti predsednika sodišča, bi njegov položaj v prvotnem 
besedilu ZS z nekaj pesniške svobode opredelil kot idealiziranega in nekoliko naivnega. 
Odtlej je šel ves nadaljnji razvoj zelo odločno v smeri poudarjanja funkcije predsednika 
sodišča, ki ga pelje – če ga že ni pripeljala – v položaj managerja. V tem vidim nadaljnjo 
bistveno razliko med položajem predsednika sodišča, kakor ga je imel nekako v času 
prvega odločanja US, v primerjavi s položajem, ki ga ima danes. 
 
Z drugimi besedami povedano, dokler ostaja predsednik sodišča v okvirih nalog in 
pristojnosti, ki so za naše okolje tradicionalne, potem bi moral o njegovi postavitvi po 
vsebini odločati Sodni svet. Če pa se je vsebina njegove funkcije medtem bistveno 
spremenila – in sam se vse bolj nagibam k oceni, da se je – potem gre za povsem 
drugačen položaj, ki bi ga bilo treba urediti drugače in presojati na novo. To je tip 
predstojnika sodišča, ki v našem okolju ni znan, kaj šele domač. Takšna ureditev je 
mogoča in primerjalnopravno znana; seveda ima dobre in slabe plati. Sam se do nje v 
tem trenutku ne bom opredeljeval, posvaril pa bi pred vmesnimi rešitvami. Te so, kakor 
znamo Slovenci kleno povedati, ne tič ne miš. 
 
7. Čeprav so bila ključna načelna vprašanja postavljanja predsednikov sodišč tudi pri 
tokratnem odločanju povsem enaka kakor prvič, so tokratno odločanje spremljali 
nekateri novi vidiki. Med temi je bilo zlasti opazno dejstvo, da je US hkrati odločalo o 
presoji ustavnosti zakona na podlagi pobude posameznika in obenem o njegovih 
ustavnih pritožbah. Zaradi tega se ni mogoče znebiti vtisa, da je ta del odločanja, 
izjemno pomemben za pritožnika, vsaj deloma odvračal pozornost od načelnih vprašanj, 
ki sem jih obravnaval zgoraj. Daleč od tega, da bi jih US ne obravnavalo zelo temeljito, 
vendar je bilo obenem veliko pozornosti posvečene različnim procesnim vidikom 
odločanja v postopku postavljanja predsednikov sodišč, zato se zdi, da je odločba iskala 
                                            
4 Gl. zlasti 28. točko obrazložitve odločbe. 
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nekakšno notranje ravnovesje med problemi načelne narave in odločanjem o konkretnih 
kršitvah, ki so bile storjene na škodo pritožnika. Tudi s tega vidika me odločba ne 
prepriča. 
 
 
               Sodnik 

dr. Zvonko Fišer 
 

 


