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Spoštovani gospod Ants Kull, sodnik Vrhovnega sodišča Estonije, spoštovani gospod 

Giovanni Buquicchio, sekretar Beneške komisije, spoštovane kolegice in kolegi! 

 

V veliko veselje mi je, da Vas lahko v svojem imenu in v imenu sodnic in sodnikov 

Ustavnega sodišča Republike Slovenije pozdravim na III. zasedanju Konference 

generalnih sekretarjev ustavnih sodišč in sodišč z enakimi pristojnostmi.  

 

V drugi polovici prejšnjega stoletja se je ustavnosodna presoja vzpostavila v večjem delu 

evropskega pravnega območja, v zadnjem desetletju tudi v večini evropskih držav, ki so 

tedaj doživele demokratične spremembe. Z njeno umestitvijo v sistem delitve oblasti se 

je pričela utrjevati zavest o tem, kako pomembno je, da demokratično sprejete odločitve 

izvoljenih predstavnikov ljudstva spoštujejo vrednote, ki jih varujejo ustave, med njimi na 

prvem mestu človekove pravice in temeljne svoboščine. Ustalilo se je spoznanje, da 

pravne države potrebujejo varuha teh vrednot, ki ne deluje na politični podlagi, temveč 

na načelih pravnosti. Varuha, ki bo pri izvrševanju te naloge neodvisen od drugih 

državnih organov – nepristranskega varuha, ki so mu imanentne lastnosti sodnika. 

Vendar sodnika, ki ne odloča le o tem, kako udejanjiti voljo zakonodajalca, ampak ki 

odloča o tem, ali je zakonodajalec pri urejanju pravnih razmerij spoštoval vrednote in 

pravice, ki so zapisane v hierarhično najvišjem pravnem aktu v državi, in ki lahko 

uporabo neustavnega zakona sankcionira. Ne glede na to, v kakšni organizacijski obliki 

se ta vloga izvršuje, bodisi da so to posebna ustavna sodišča bodisi vrhovna sodišča ali 

drugi posebni organi, so naloge vseh nas, lahko rečem, ustavnih sodnikov v tem temelju 

bile in ostajajo enake.  

 

Z razvojem ustavnega sodstva je načelo delitve oblasti v pravni državi dobilo globlji 

pomen. Načelo, ki od posameznih vej državnih oblasti, zakonodajne, izvršilne in sodne, 

zahteva, da vsaka od njih odgovorno izvršuje svoje dolžnosti, hkrati pa z vzpostavljenim 

sistemom zavor in ravnovesij zagotavlja, da so vse veje oblasti enakopravne in da 

nobena od njih ne more prevladati, ni samo sebi namen. Je v službi človeka, njegove 

svobode v najširšem pomenu te besede, torej v službi varstva človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin. Teh moderna pravna država ne varuje zgolj tako, da se mora 
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vzdržati vsakega nepotrebnega omejevanja človekovih pravic, temveč vedno bolj tudi s 

tem, da mora izvrševati nekatere pozitivne obveznosti, ki zagotovijo njihovo uresničitev. 

Ob grožnjah terorizma v sodobnem svetu, ki očitno nima učinkovitih mehanizmov ali pa 

zadosti volje za odpravo njegovih vzrokov, se kot najmamljivejši način boja zoper to zlo  

ponuja omejevanje človekovih pravic. To postavlja nov izziv tudi pred ustavne varuhe 

človekovih pravic. Na ta izziv bodo morali odgovoriti ustavni sodniki. Njihova naloga ne 

bo lahka. Kot tudi niso lahke številne druge naloge, ki se vsakodnevno postavljajo pred 

nas pri izvrševanju naše funkcije.  

 

Zato je še posebej pomembno, da imamo pri izvrševanju svoje vloge na razpolago 

sodno osebje, ki nam je v pomoč in podporo tako, da svoje naloge lahko opravimo 

učinkovito in da jih opravimo kvalitetno. Sodno osebje je tisto, ki pri delu ustavnih sodišč 

javnosti ostaja večinoma skrito, njihov prispevek pri našem delu zaradi načina našega 

dela prav tako ostaja skrit. Zato je prav, da ob priložnostih, kakršna je tudi današnja, 

javno povemo, da je njihov prispevek še kako dragocen in da ga sodniki cenimo.  

 

Dobri svetovalci – pravni strokovnjaki, ki zagotavljajo strokovno podporo, so nujen pogoj 

za kvalitetno in učinkovito delo sodnikov in s tem sodišč z ustavnosodno pristojnostjo kot 

celote. Kot nujna se zato zdi ena od tem te konference, v okviru katere boste 

obravnavali prav organizacijo njihovega dela. Da naloga, kako zadostiti potrebam 

sodnikov v postopku ustavnosodne presoje in hkrati organizirati delo svetovalcev tako, 

da je zagotovljen skupen uspeh, ni lahka, sem izkusil tudi sam. Pred imenovanjem za 

ustavnega sodnika sem bil namreč pet let generalni sekretar Ustavnega sodišča. Zato 

tudi vem, da so organizacijski pristopi različni, odvisni od številnih okoliščin in da včasih 

šele čas pokaže, da bi bila naša izbira lahko tudi boljša. Zato bo možnost, da o tem 

izmenjate medsebojne izkušnje, gotovo pomembno prispevala k boljši učinkovitosti 

našega skupnega dela.  

 

Pomemben del Konference boste posvetili informatizaciji. Časi, ko smo svoje delo 

opravljali le s svinčnikom in papirjem, so seveda že zdavnaj mimo. Ne da bi podcenjeval 

dobro knjižnico ali da ne bi cenil bogatega znanja, ki nam ga dajejo knjige, pa je jasno, 

da si danes našega dela brez ustrezne računalniške podpore ni več mogoče 

predstavljati. Mislim, da so tudi časi, ko je bil računalnik le nadomestilo za pisalni stroj, 

že preseženi. Informacijska tehnologija nam je hkrati dobrodošel pripomoček, ki bistveno 
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olajšuje naše delo in zagotavlja hiter dostop do kvalitetnih strokovnih informacij. Te pa 

potrebujemo tako mi, ki odločamo, kot tudi javnost, ki mora biti dobro in pravočasno 

seznanjena o vseh odločitvah ustavnega sodišča. Široka in hitra dostopnost odločitev 

ustavnih sodišč, ki jo omogoča internet, lahko prispeva k spoštovanju načel pravne 

države. Informatizacija nam tudi olajšuje nadzor nad delom, hkrati pa od nas terja, da 

moramo bistveno spreminjati svoje dosedanje navade. Z nenehnim razvojem in 

novostmi nas še bolj potiska v hitrost življenja. Z vidika učinkovitosti dela, posebej, če 

moraš nenehno skrbeti za to, kako bi bilo mogoče narediti še več kot doslej, dobrodošlo. 

Z vidika modrosti, ki narekuje, da si je včasih treba vzeti več časa za premislek, posebej 

o najpomembnejših stvareh, morda malo manj dobrodošlo. Vendar neizogibno.    

 

Spoštovane kolegice in kolegi, želim Vam uspešno delo, prepričan sem, da boste 

učinkovito izkoristili čas, ki ste si ga odmerili v ta namen, želim pa Vam tudi prijetno 

bivanje v Sloveniji.  

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 


