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1. V pričujoči zadevi v celoti pritrjujem ugotovitvam iz odločbe, da so izpodbijane določbe 

Zakona o sodnem svetu (v nadaljevanju ZSSve) v neskladju s pravico do nepristranskega 

odločanja iz 22. člena Ustave. S spoštovanimi kolegi iz večine se razhajam le glede 3. 

točke izreka, s katero je Ustavno sodišče določilo način izvršitve svoje odločbe. Spodaj 

na kratko pojasnjujem razloge, zakaj sam te točke izreka nisem mogel podpreti. 

 

2. Kot izhaja iz razlogov odločbe, ki jim pritrjujem tudi sam, presojana ureditev, ki jo 

opredeljuje tesna sistemska vez med Sodnim svetom in disciplinskim sodiščem, v skladu 

s katero disciplinsko sodišče svoje delo opravlja kot posebno delovno telo Sodnega 

sveta, trije od njegovih devetih članov pa so (v vlogi predsednika in dveh namestnikov 

predsednika) tudi člani Sodnega sveta, ne zadosti standardu objektivne nepristranskosti. 

Ureditev namreč predvideva, da lahko pobudo za uvedbo disciplinskega postopka poda 

tudi Sodni svet, tudi v takem primeru pa nato v disciplinskem postopku o odgovornosti 

posameznega sodnika odloča disciplinsko sodišče z zgoraj opisano sistemsko povezavo 

s Sodnim svetom. 

 

3. Ustavno sodišče je iz teh, v obrazložitvi odločbe podrobneje opredeljenih razlogov, 

ugotovilo neskladje izpodbijanih določb z Ustavo in zakonodajalcu naložilo, naj 

ugotovljeno protiustavnost odpravi. Nato pa je določilo še način izvršitve te odločbe, ki naj 

kot prehodna rešitev za vmesno obdobje zagotovi ustavnoskladno vodenje disciplinskih 

postopkov. Ker je na načelni ravni bistvo problema v možnosti podvajanja vloge (članov) 

Sodnega sveta, najprej torej v vlogi pobudnika disciplinskega postopka ter nato še v vlogi 

(raz)sodnika v tako uvedenem disciplinskem postopku, se zdi, da se za razrešitev 

problema ponujata dve možnosti: odprava možnosti Sodnega sveta, da tudi sam poda 

pobudo za uvedbo disciplinskega postopka, ali pa odprava možnosti (članov) Sodnega 

sveta za sodelovanje v disciplinskih postopkih, uvedenih na pobudo Sodnega sveta. 

 

4. Večina je v odločbi izbrala slednjo možnost. Ena od praktičnih prednosti (ali vsaj 

implikacij) te poti je nedvomno ta, da še naprej omogoča vodenje že začetih odprtih 
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disciplinskih postopkov, ki so bili uvedeni na pobudo Sodnega sveta. Vendar pa po moji 

presoji ta pot ne odpravi vseh slabosti prepletenih sistemskih vezi med Sodnim svetom in 

disciplinskim sodiščem, saj te segajo dlje od konkretne sestave disciplinskega senata, ki 

naj odloča v posameznem disciplinskem postopku, uvedenem na pobudo Sodnega 

sveta. 

 

5. Sprejeti način izvršitve vsekakor zagotavlja, da v senatu treh članov disciplinskega 

sodišča ne bodo sodelovali člani Sodnega sveta. Do neke mere se lahko ločeno, a s tem 

povezano zastavlja še vprašanje vloge predsednika disciplinskega sodišča (ki je, kot 

rečeno, vedno član Sodnega sveta), ki v skladu s tretjim odstavkom 40. člena ZSSve 

določa sestavo senata. Te določbe predlagatelj sicer ne izpodbija, njena presoja pa bi 

naslavljala vsaj deloma drugačne poudarke načel nepristranskosti in neodvisnosti od 

tistih, ki se nanašajo na vlogo sodečih članov senata disciplinskega sodišča. Kljub temu 

lahko nemara vsaj posredno tudi ta vidik naslavlja sporočilo iz načina izvršitve odločbe, 

da v disciplinskih postopkih, ki so uvedeni na pobudo Sodnega sveta, ne smejo 

sodelovati člani disciplinskega sodišča, ki so hkrati tudi člani Sodnega sveta. 

 

6. Vendarle pa sam ocenjujem, da bi bilo v okoliščinah presojane ureditve treba sprejeti 

drugačen način izvršitve, v skladu s katerim do sprejetja nove zakonske ureditve Sodni 

svet ne bi več imel vloge predlagatelja, ki lahko poda pobudo za uvedbo disciplinskega 

postopka. 

 

7. Kot poudarja tudi sama odločba (v 26. točki obrazložitve), med Sodnim svetom in 

disciplinskim sodiščem obstaja tesna sistemska vez. Disciplinsko sodišče je posebno 

delovno telo Sodnega sveta, urejeno v ZSSve, ki ima sedež pri Sodnem svetu in ki mu 

Sodni svet zagotavlja finančna sredstva, strokovno in administrativno pomoč ter druge 

pogoje za njegovo delo. Trije od devetih članov disciplinskega sodišča so tudi člani 

Sodnega sveta in prav ti trije člani (v vlogi predsednika in dveh namestnikov) vodijo 

njegovo delo. V skladu s 15. členom Poslovnika Sodnega sveta odloča Sodni svet tudi o 

izločitvi predsednika disciplinskega sodišča. Že v tem oziru opisana sistemska vez torej 

sega dlje od konkretne vloge sodelovanja člana Sodnega sveta v senatu disciplinskega 

sodišča v konkretnem disciplinskem postopku. 

 

8. Ta tesna sistemska vez pa se na problematičen način posredno odraža tudi v splošni 

ureditvi sodelovanja članov Sodnega sveta v disciplinskem sodišču, ko to trči ob možnost 

Sodnega sveta, da poda pobudo za uvedbo disciplinskega postopka. Odločba (v 24. točki 

obrazložitve) poudarja, da sicer držijo navedbe nasprotnega udeleženca, da lahko člani 

Sodnega sveta različno glasujejo pri sprejemanju odločitve o podaji pobude za uvedbo 

disciplinskega postopka (za ali proti), a da so si za eno ali drugo odločitev morali že 
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predhodno ustvariti določeno mnenje o zadevi.1 Dvom o videzu nepristranskosti se tako, 

kot pojasnjuje odločba, lahko ustvarja že zgolj s tem, da ista oseba sodeluje tako pri 

odločanju o razlogih za uvedbo disciplinskega postopka kot nato tudi pri odločanju o 

disciplinski odgovornosti. Temu pritrjujem, z drobnim dodatkom, da je seveda govora o 

dvomu o videzu nepristranskosti.2 Sprašujem pa se, ali se podoben pomislek ne pojavlja 

tudi na splošno v zvezi z možnostjo Sodnega sveta, da poda pobudo za uvedbo 

disciplinskega postopka, in to ne glede na to, ali se je v konkretnem primeru odločil, da 

pobudo tudi zares poda. Z drugimi besedami: če je sodelovanje članov Sodnega sveta v 

disciplinskih postopkih, uvedenih na pobudo Sodnega sveta, problematično ne glede na 

to, ali je konkretni član disciplinskega sodišča sam podprl odločitev o pobudi za uvedbo 

disciplinskega postopka, ali ni potemtakem to sodelovanje članov Sodnega sveta 

problematično v vseh disciplinskih postopkih, ne glede na to, ali se je Sodni svet v 

posameznem postopku odločil izkoristiti možnost, da sam poda pobudo za uvedbo 

disciplinskega postopka?3 

 

9. Vseh teh težav in pomislekov glede (pre)tesne vezi med Sodnim svetom in 

disciplinskim sodiščem ne bi bilo, če Sodni svet ne bi imel možnosti, da tudi sam poda 

pobudo za uvedbo disciplinskega postopka. Zato bi sam podprl način izvršitve, v skladu s 

katerim Sodni svet do nove zakonske ureditve ne bi več mogel podati pobude za uvedbo 

disciplinskega postopka. Zakonodajalec bi nato po moji presoji moral bodisi tak način 

izvršitve trajneje preliti v zakonsko ureditev (da torej Sodni svet ne bi več mogel sam 

podati pobude za uvedbo disciplinskega postopka) bodisi celovito drugače urediti 

sestavo, položaj in delovanje disciplinskega sodišča, da slednje ne bi bilo več tako tesno 

sistemsko in personalno povezano s Sodnim svetom. 

 

 

 

       dr. Matej Accetto 

                Sodnik 

                                            
1 Seveda je v tem oziru potencialno enako problematična vsakršna opredelitev, za ali proti, saj sta 

z vidika kasnejšega presojanja enako problematični možnosti predhodne opredelitve v prid uvedbe 

in proti uvedbi disciplinskega postopka. 

2 Z drugimi besedami, da mojega mnenja in tudi pričujoče odločbe ne bi smeli razumeti kot 

sporočila, da v takih okoliščinah odločanje članov disciplinskega sodišča, ki so hkrati tudi člani 

Sodnega sveta, dejansko ne bi bilo nepristransko; še manj pa, da bi bilo namerno pristransko. 

Vendar pa presoja temelji na visokem standardu objektivne nepristranskosti, ki želi odpraviti vsak 

razumen dvom o videzu nepristranskosti. 

3 Tu seveda ne morem sklepati o tem, pri koliko disciplinskih postopkih, ki so bili uvedeni drugače 

kot na pobudo Sodnega sveta, je Sodni svet razpravljal o možnosti, da (tudi) sam poda pobudo, pa 

se za to na koncu ni odločil. Kadar in kolikor bi do tega prišlo, in možnost za to vsekakor obstaja, 

pa bi bilo sodelovanje posameznih članov Sodnega sveta v takem disciplinskem postopku po moji 

presoji enako problematično kot v primeru, ko bi se Sodni svet pobudo odločil podati. 


