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Spoštovani gospod predsednik RS dr. Janez Drnovšek, 
Spoštovani gospod predsednik DZ gospod France Cukjati, 
Spoštovani gospod predsednik Vrhovnega sodišča gospod Franc Testen, 
Spoštovani visoki predstavniki verskih skupnosti,  
spoštovani gostje, cenjene kolegice in kolegi! 
 
Dan ustavnosti, ki ga vsako leto obeležimo na Ustavnem sodišču, letos že devetič, je 
namenjen predvsem temu, da se poleg položaja Ustavnega sodišča, ki ga je to dobilo z 
Ustavo leta 1991, spomnimo tudi na zavezanost k varovanju človekovih pravic, ki ne 
izhaja le iz Ustave, temveč tudi iz mednarodnih dokumentov, ki jih je Slovenija ratificirala 
oziroma k njim pristopila. Te zavezanosti seveda ne smemo pojmovati le kot obveznosti 
države, njenih organov in nasploh nosilcev oblasti, da se vzdržijo ravnanj, ki bi posegala 
v človekove pravice ali jih omejevala. Varovanje človekovih pravic državo zavezuje tudi k 
aktivnemu oziroma t.i. pozitivnemu ravnanju, s katerim ustvarja možnosti za njihovo čim 
učinkovitejše uresničevanje.  
 
Ko to omenjam, nimam v mislih samo izzivov, ki jih pred nas na področju varovanja 
človekovih pravic postavljajo sodobni varnostni problemi in globalizacija. V mislih imam 
bolj vsakdanje težave posameznikov, ki se za svojo pravico borijo pred sodišči. Gre za 
pravico do sojenja v razumnem času. Ob 15. obletnici razglasitve Ustave in 10. Dnevu 
ustavnosti, ki sta pred vrati, namreč obstaja resna nevarnost, da bo Ustavno sodišče 
postalo tisto, ki bo to pravico glede na standarde Evropskega sodišča za človekove 
pravice vse bolj kršilo. Pred letom dni je Ustavno sodišče začelo opozarjati na ta 
problem: letni pripad je bil 1300 zadev in nekako smo jih zmogli. Letošnji pripad je 1800 
zadev in Ustavno sodišče ga ne zmore več. Zato je morda prav današnji dogodek 
primeren za poziv k razmisleku o obsegu z Ustavo določenih pristojnosti Ustavnega 
sodišča, še posebej, ker so bili po sprejetju Ustave v okviru sodne veje oblasti 
vzpostavljeni mehanizmi, ki bi lahko prevzeli del obstoječih nalog na področju 
ustavnosodne presoje. Ne zaradi razbremenitve Ustavnega sodišča, temveč zaradi 
zagotovitve možnosti učinkovitega uresničevanja človekovih pravic. 
 
Današnji slavnostni govornik je sodnik Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu  
(Sodišča pravice) dr. Marko Ilešič. V čast mi je, da ga lahko pozdravim med nami in da 
ga povabim za govorniški oder.  


