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Voščilo Aleša Zalarja, bivšega predsednika SSD

Spoštovane sodnice, spoštovani sodniki, cenjeni kolegice in kolegi,

Uvodoma najprej čestitam SSD in vsem njegovim članicam in članom ob jubileju, ki so ga doslej 
praznovala le redka združenja sodnikov v Evropi in širše v svetu. Glavno poslanstvo SSD je vselej 
bilo  varovanje  in  krepitev  neodvisnosti  in  nepristranosti  sodstva,  kar  dokazuje,  kako skrbno in 
sistematično je SSD izvrševalo to poslanstvo ves čas svojega obstoja.

Pogled nazaj skozi 50-letno zgodovino in nič manj  tudi današnji  burni čas,  nas lahko utrdita v 
prepričanju, da je neodvisnost sodstva nikoli dokončan proces. Zato je zelo pomembno, da je v ta 
proces vključeno tudi kolektivno združenje sodnic in sodnikov, še zlasti, kadar gre za sistemska 
vprašanja in razmerja z drugima vejama oblasti, zakonodajno in izvršilno.

Breme sodnikove odgovornosti povedati, kaj pravi pravo in kaj je prav, je vsakodnevno in veliko. 
Sprejemanje  sodniških  odločitev  s  strani  tistih,  ki  se  jim sodi,  je  tesno povezano z zaupanjem 
javnosti  v  sodstvo.  Slednje  temelji  tudi  na  sodniški  poklicni  etiki  in  SSD  je  poseben  pomen 
pripisovalo tudi spoštovanju kodeksa sodniške etike, ki ga je SSD sprejelo in dopolnjevalo skozi 
čas, kasneje pa ga je »posvojil« tudi Sodni svet. Etična načela bodo vselej ostalo vodilo, neke vrste 
kompas sodnicam in sodnikom, kako naj ali kako naj ne ravnajo v službi in izven nje zato, da bi  
ohranili neodvisnost in nepristranost oziroma njun videz.

SSD  je  po  svojih  predstavnikih  slovenskemu  sodstvu  zagotovilo  tudi  pomembno  vlogo  v 
Mednarodnem sodniškem združenju (IAJ) oziroma Evropskem sodniškem združenju (EAJ), pa tudi 
v Posvetovalnem svetu evropskih sodnikov (CCJE). Ni mogoče dovolj poudariti, kako pomembno 
je, da evropsko sodstvo govori z enim glasom, ko gre za obrambo načel, ki jih je vzpostavila že 
Magna  Carta  Libertatum  leta  1215  z  namenom  omejiti  moč  vladarjev.  Primeri  nespoštovanja 
neodvisnosti sodstva s strani političnih oblasti na Poljskem in Madžarskem so svarilo, da noben 
pravosodni sistem, tudi slovenski ne, ni  naravno imun na virus, ki se občasno pojavi in ogroža 
obstoj demokracije. 

V trdnem prepričanju, da bo SSD še naprej uspešno prispevalo h krepitvi imunskega sistema naše 
demokratične družbe naj zato SSD zaželim: Še na mnoga leta!
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