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UPRAVNOSODNI KLINIKI DNE 26. 10. 2020: »Etične zahteve v sodniškem poklicu s
predstavitvijo praktičnih primerov«
Teoretični del Upravnosodne klinike je tudi v študijskem letu 2020/2021 otvoril upravni sodnik
Andrej Kmecl, ki je v svojem predavanju pozornost namenil etičnim zahtevam v sodniškem
poklicu.
Sodnik je uvodoma pojasnil, da sodnika pri njegovem delu veže skup dolžnosti (etika,
nezdružljivo ravnanje, nepristranskost) in odgovornosti (ocenjevanje sodniške funkcije,
disciplinska/kazenska/civilna odgovornost). Poudaril je, da sodnik nima nobenih privilegijev
in nobenih pravic: te imajo njegove stranke, sodnik pa je odraz tega, kaj stranke od njega
pričakujejo. Metode, ki jih sodnik uporablja za reševanje sporov, morajo vplivati zaupanje,
zato se je treba pri sojenju držati jasnih, nedvoumnih standardov, tj. sodnik ne sme izkazovati
naklonjenosti, predsodkov in pristranosti.
Nadalje se je sodnik osredotočil na vprašanje obnašanja sodnika v družbi. Sodniki naj ne bodo
izolirani iz družbe, v kateri živijo: poiskati morajo ravnotežje med stopnjo vpetosti v družbo in
videzom neodvisnosti in nepristranskosti pri izvajanju sodne oblasti. V zvezi s tem se je
dotaknil tudi teme odnosa sodnikov z mediji, pri čemer je poudaril pomembnost zaščite procesa
sodnega odločanja pred nedopustnimi zunanjimi vplivi, po drugi strani pa se prav tako ne sme
dopustiti, da bi sodnik na javnost vplival z nekimi nedopustnimi sredstvi.

V nadaljevanju je gostujoči predavatelj predstavil tudi (mednarodno)pravne vire, ki urejajo
etične zahteve sodnikov, med njimi predvsem Kodeks sodniške etike in mnenja
Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov, ki sicer formalno niso zavezujoča, se pa vedno bolj
upoštevajo.
Na pomembnost in aktualnost teme so pokazala tudi številna vprašanja, ki so jih študenti med
in po predavanju postavili sodniku. Ta so se nanašala predvsem na problematiko
nepristranskosti sodnikov in odnose z mediji, sodnik pa je delil tudi izkušnje nekaterih svojih
kolegov iz tujine. Sodnik Andrej Kmecl je s svojim predavanjem osvetlil temo, s katero se
študenti prava med študijem ne srečajo ravno pogosto, čeprav je izjemnega pomena, da se
oseba z etičnimi zahtevami svojega poklica seznani in jih ponotranji čim prej.

