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"Debate and doubt, not doctrine"1 
 

 

Pritožnik se na Ustavno sodišče med drugim pritožuje zaradi kršitve pravice do 

nepristranskega sodišča. Na prvi stopnji naj bi mu sodil isti sodnik, ki je v eni svojih 

prejšnjih sodb že obsodil pritožnikovo soobtoženko zaradi pomoči pri istem kaznivem 

dejanju, pri čemer je sodnik v tisti sodbi že zelo podrobno in izčrpno opisal tudi vlogo 

in konkretna ravnanja samega pritožnika (kot storilca tistega kaznivega dejanja). S 

tem naj bi se sodnik posredno in vnaprej že opredelil tudi o njegovi – domnevno 

storilčevi – krivdi, o kateri sicer odloča sedaj v ločenem postopku. Zaradi tovrstne 

vnaprejšnje opredeljenosti sodnika takšen postopek naj ne bi zagotavljal 

nepristranskega sojenja, kar bi bilo mogoče zagotoviti le ob izločitvi ter zamenjavi 

tako "okuženega" sodnika. Višje sodišče pritožnikovi pritožbi za izločitev sodnika ni 

ugodilo, četrti odstavek 42. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju 

ZKP) pa v takih primerih ne dovoljuje pritožbe zoper odločitev Višjega sodišča, 

dovoljuje jo šele v okviru pritožbe zoper meritorno sodbo o pritožnikovi krivdi, po tem 

torej, ko je prvostopenjski kazenski postopek že izpeljan in je pritožnik že obsojen. 

 

Pritožnik se je zoper zavrnilni sklep Višjega sodišča pritožil na Ustavno sodišče. 

Večina ustavnih sodnikov njegove ustavne pritožbe ni sprejela v obravnavo. Po 

avtomatizmu je sledila dosedanji formalni praksi, da mora namreč pritožnik pred 

                                            
1 "Ne doktrine, temveč diskusije in dvoma". Izjava predsednika Vrhovnega sodišča ZDA, 

Johna Robertsa, o pomenu argumentacije, ki naj je ne nadomesti golo navajanje dosedanje 

doktrine. 26. oktobra 2017, Univerza Harvard, ob priložnosti praznovanja dvestote obletnice 

njegove Alma Mater, harvardske pravne fakultete: ''Debate and doubth, not doctrine, are what 

our School, at its best, teaches''. 



  

pritožbo na Ustavno sodišče izčrpati vse pritožbene stopnje pred rednimi sodišči in 

da je izjemna (predhodna) obravnava na Ustavnem sodišču v primeru očitnih kršitev, 

ki bi za pritožnika predstavljale nepopravljive posledice, mogoča zgolj ob neizčrpanju 

izrednih pravnih sredstev, ne pa tudi, ko pritožnik ni izčrpal niti rednih pravnih 

sredstev zoper sodbo kazenskega sodišča.  

 

Sam bi ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. Za to stališče obstajata dva med seboj 

povezana razloga. 

 

Prvič, drugi odstavek 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS) izrecno določa, 

da lahko Ustavno sodišče pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev izjemoma odloča 

o ustavni pritožbi, če je zatrjevana kršitev očitna in če bi zaradi nje nastale za 

pritožnika nepopravljive posledice. Po moji oceni je kršitev pred nami očitna, obenem 

pa za pritožnika sproži hude nepopravljive posledice.  

Ni sporno, da po ustaljeni doktrini tako Evropskega sodišča za človekove 

pravice (v nadaljevanju ESČP), kot tudi Ustavnega sodišča RS, velja, da dejstvo, da 

je sodnik predhodno že sodil soobdolženim glede skupnega kaznivega ravnanja, 

samo po sebi še ne predstavlja zadostnega razloga za kršitev videza nepristranskosti 

sodnika, da pa do tovrstne kršitve vselej pride takrat, ko predhodna sodba zoper 

soobtoženega (v tem primeru predhodna sodba zoper pomočnico pri kaznivem 

dejanju) že vsebuje tudi opredelitve do konkretnih ravnanj pritožnika, ki je subjekt 

sojenja (v našem primeru domnevni storilec) v kasnejšem postopku. Tako je Ustavno 

sodišče že odločilo v precedenčni zadevi št. Up-57/14 z dne 26. 1. 2017, ko je sledilo 

ustaljeni praksi ESČP glede tega vprašanja. Glej npr. primer Ferrantelli in Santangelo 

proti Italiji, v katerem je ESČP izrecno ugotovilo kršitev videza nepristranskosti 

sodišča zato, ker je predhodna sodba zoper soobdolžene opisovala tudi ravnanja, ki 

naj bi jih pritožnika zagrešila, četudi ta prvotna sodba ni bila izrečena zoper njiju, 

ampak zoper predhodno sojenega soobtoženca. Enako je v našem primeru isti sodnik 

v predhodni sodbi zoper pomočnico izrazito podrobno in izčrpno opisal tudi vlogo in 

konkretna ravnanja samega pritožnika (kot storilca tistega kaznivega dejanja o 

katerem teče kasnejši postopek). S tem je prišlo do očitne kršitve opisanih standardov 

iz judikature ESČP in Ustavnega sodišča.  

Prav tako zaradi takšne kršitve pritožniku brez dvoma nastanejo hude 

nepopravljive posledice. Pravica do nepristranskega sodišča je ena najbolj temeljnih 

pravic in obenem zagotovilo pravne države. ESČP je že večkrat razložilo, da v 

primeru, ko je kršeno načelo nepristranskega sodnika, velja, da pritožniku sploh ni 

sodilo sodišče. Ker je večina ustavnih sodnikov kljub očitnosti kršitve po avtomatizmu 

sledila formalni praksi, da pritožbe pred izčrpanjem rednih in izrednih pravnih 

sredstev ne vzame v obravnavo, to pomeni, da bo brez nepristranskega sodnika 

takšna ureditev pritožnika "vlačila" skozi stopnje kazenskega postopka (ki to brez 

nepristranskega sodnika sploh ni!) in na tak, s pravno državo skregan način na koncu 

tudi meritorno odločila o njegovi krivdi. Gre za izredno hude, nepopravljive posledice 

v smislu posega v posameznikovo svobodo in garancijo nepristranskega sojenja 

preko "sojenja", ki (če velja zgoraj opisano) sojenje sploh ni. Če ob tem upoštevamo 



  

tudi dejstvo, da je Višje sodišče že negativno odločilo zoper pritožnikovo 

predhodno pritožbo glede izločitve, je realno pričakovati, da bo enako odločilo tudi 

takrat, ko bo o tem izpodbojnem razlogu odločalo v redni pritožbi zoper sodbo. To 

pomeni, da bo v primeru obsodilne sodbe pritožnik kljub takšni kršitvi in (če sledimo 

argumentu ESČP) "nesodnemu" postopku moral celo začeti prestajati zaporno kazen, 

saj v slovenski ureditvi dolžnost izvršitev sodbe nastopi že po odločitvi Višjega 

sodišča.2 Protiustaven odvzem osebne svobode pa je, podobno kot samo pristransko 

sojenje, eden najinvazivnejših nepopravljivih posegov v osebno svobodo in temeljne 

človekove pravice.3 Brez dvoma so torej tudi "nepopravljive posledice", kot eden od 

pogojev za predhodni sprejem v obravnavo s strani Ustavnega sodišča, izpolnjenje. 

Prav tako je po moji oceni izpolnjen tudi pogoj za predčasno obravnavo, ki 

izhaja iz tistega dela dikcije zakonske določbe, kjer ta govori o tem, da lahko v takšnih 

primerih (če je kršitev očitna in za pritožnika povzroča nepopravljive posledice) 

Ustavno sodišče primer predhodno vzame v obravnavo še "pred izčrpanjem izrednih 

pravnih sredstev". Po moji oceni najboljša besedna, in pravzaprav edina ustavno-

skladna (glej spodaj tč. 2), razlaga te dikcije dopušča predčasno obravnavo 

Ustavnega sodišča v vseh fazah postopka pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev. 

Dikcija ne pravi "pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, a šele po izčrpanju rednih 

pravnih sredstev", temveč zgolj "pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev", pika. 

Pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev pa so seveda vse faze postopka pred 

tovrstnimi zadnjimi (izrednimi) pravnimi sredstvi. Če bi zakonodajalec želel omejiti 

vlaganje ustavnih pritožb v primerih očitnih kršitev samo na eno od faz postopka pred 

izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, bi to lahko zlahka in izrecno določil, pa tega ni 

storil. Besedna razlaga določbe je torej jasna in vsako večje oženje pravic preko 

sodne interpretacije bi moralo biti predmet resnega dvoma, saj kaže na verjetnost 

samovoljnega, protizakonitega ravnanja Ustavnega sodišča. Če je le kršitev dovolj 

                                            
2 V Nemčiji pa naj bi bilo tako npr. šele po odločitvi Vrhovnega sodišča. 

3 Odvzem prostosti je eden najhujših mogočih posegov v človekovo svobodo in s tem v 

človekove pravice. Gre za poseg, ki je že sam po sebi nepopravljiv. Nobena denarna 

odškodnina ne more popraviti škode, ki je človeku nastala zato, ker je bil protipravno 

(protiustavno) zaprt. Zaradi odvzema prostosti lahko človek izgubi službo, družino in celo vrsto 

priložnosti, ki bi jih sicer v tistih letih življenja imel, ter uživanje vseh človekovih pravic, ki jih je 

mogoče izvrševati le na prostosti. Noben denar ne more povrniti tovrstne škode. Kot tudi ne 

škode, ki zaprtemu človeku ob zavedanju, da je določen čas svojega življenja namesto na neki 

drug, bolj časten način, preživel v zaporu, nastane zaradi okrnjenja njegovega dostojanstva. 

Glej npr. ustaljeno razlago Zveznega Ustavnega sodišča Nemčije, BVerfGE 8, 102-103, 

BVerfG 2 BvR 449/05, BVerfG 56, 396, BVerfG 2 BvR 1323/06, BVerfG 8, 102-103, BVerfG 

14, 11-13, BVerfG 22, 178-180, 2BvR 2060/06, 2 BvR 1261/00, 2 BvR 769/10 idr. Glej tudi 

npr. Martin Badura in Meik Kranz, "Die Verfassungsbeschwerde in Strafsachen", Zietschrift für 

das Juristische Studium", str. 387, kjer avtorja glede ustaljene prakse zadržanj pred Ustavnim 

sodiščem (ko gre za sankcijo zapora), pojasnita, da zaradi svoje teže posega v človekovo 

svobodo "grozeči ali že obstoječi odvzem prostosti praviloma zadosti pogojem" sprejema 

predloga za zadržanje. 



  

očitna in bi njeno neobravnavanje pred Ustavnim sodiščem povzročilo hude 

nepopravljive posledice, ima Ustavno sodišče torej diskrecijo ("lahko" pravi dikcija 

zakonske določbe!), da po svoji presoji glede na težo in očitnost kršitve, težo 

nepopravljivih posledic, in verjetno ustrezno zoženo število najhujših kršitev, odloči o 

sprejemu posamezne pritožbe v predčasno obravnavo ne glede na to, v kateri fazi 

pred izčrpanjem zadnje stopnje (tj. izrednih pravnih sredstev) se zatrjuje kršitev, ki je 

sicer ni mogoče odpraviti brez hudega nepopravljivega posega v človekove pravice.4  

Drugič, nasprotna razlaga večine je po moji oceni ne le nezakonita, ampak tudi 

protiustavna, saj dopušča neučinkovito varstvo tudi v primeru najhujših kršitev najbolj 

temeljnih človekovih pravic in se s tem povsem sprijazni. Takšna ureditev ne more biti 

ustavnoskladna vsaj takrat, ko obenem obstaja ureditev, ki se takšnim kršitvam ter 

nepotrebnim nepopravljivim posledicam zlahka in učinkovito izogne, obenem pa 

kazenski postopek prav tako izpelje enako, in pravzaprav še bolj, učinkovito in 

neomadeževano. Zahteva po takšni ustavnoskladni razlagi določb zakona in 

pristojnosti Ustavnega sodišča povsem jasno izhaja že iz osrednjega ustavnega 

načela, da je temeljne pravice mogoče omejevati zgolj v skladu z ustavnim načelom 

sorazmernosti (2. in 15. člen Ustave). 

 

Poleg ustavno neskladne predpostavke večine (da je potrebno zakon razlagati na 

način, da Ustavno sodišče nobene zatrjevane kršitve, ki je v fazi rednih sodišč, nikoli 

ne more vzeti v obravnavo, ne glede na to, kako hude in nepopravljive posledice za 

človekove pravice to povzroči) na kateri temelji njena formalna praksa v tem delu, je 

jedro problema, kot se aplicira v tem konkretnem primeru, tudi četrti odstavek 42. 

člena ZKP. Tu namreč tiči drugi vir nesorazmernosti. Kot pojasnjeno, četrti odstavek 

42. člena ZKP določa, da zoper odločitev Višjega sodišča o zavrnitvi predloga za 

izločitev sodnika, ni nadaljnje pritožbe, ampak se ta izpodbojni razlog lahko uveljavlja 

samo v redni pritožbi zoper sodbo. Kot smo videli, takšna določba v določenih 

situacijah lahko omogoči tudi hude kršitve in za človekove pravice nepopravljive 

posledice. 

 

Obenem pa v primerjalnih ureditvah seveda obstajajo takšne ureditve izločanja 

pristranskega sodnika oziroma varovanja nepristranskosti sojenja, ki se zgoraj 

opisanemu problemu hudih nepopravljivih posegov v to in povezane pravice povsem 

in učinkovito izognejo. V Zvezni republiki Nemčiji se naprimer takšna ekscesna 

situacija s tako nepopravljivimi posledicami sploh ne bi mogla zgoditi vsaj v delu, ko bi 

                                            
4 Ustavno sodišče se je za predčasen sprejem primera v obravnavo pred izčrpanjem ne le 

izrednih, temveč tudi rednih pravnih sredstev (na podlagi točno te določbe zakona, ki določa 

pogoj očitne kršitve in nepopravljivih posledic), v preteklosti že odločilo. Glej odločbo št. Up-

599/04 z dne 24. 3. 2005 iz katere izhaja, da se je Ustavno sodišče tako odločilo zato, ker 

pritožnik, ki mu je bila odvzeta prostost, zaradi neznanja slovenskega jezika ni bil ustavno 

skladno seznanjen s sklepom o zavrženju njegovega pravnega sredstva. Kršitev je bila očitna, 

posledice neustavnega oblastnega ravnanja pa bi z odvzemom svobode zanj bile 

nepopravljive. 



  

bil pritožnik poslan v zapor – tam sankcija zapora postane izvršljiva šele po odločitvi 

Vrhovnega (in ne Višjega) sodišča, pa še takrat v Nemčiji (ravno nasprotno kot pri 

nas)5 obstaja znatna možnost zadržanja sankcije zapora s strani Ustavnega sodišča 

vse do dokončne odločitve Ustavnega sodišča. Poleg tega je v Nemčiji v celoti 

sprejeto stališče, kot ga zagovarjam v tem ločenem mnenju: nemško Ustavno sodišče 

ustavno pritožbo lahko sprejme v obravnavo kadarkoli pred izrednimi pravnimi 

sredstvi, če obstoječa pravna sredstva pred rednim sodiščem pritožniku ne bi mogla 

preprečiti hude nepopravljive škode.6  

 

Za zagotovitev učinkovitega varstva pa seveda ni potrebno, da bi neposredno kopirali 

kakšno tujo, že uveljavljeno ureditev. Lahko bi uredili tudi povsem svojo. Tako bi 

naprimer Ustavno sodišče v tem primeru po koneksiteti presojalo tudi ustavnost 

omenjenega četrtega odstavka 42. člena, saj se zdi takšna ureditev v nasprotju z 

Ustavo; preprečuje učinkovito varstvo pravic v primerih kot je presojani, ko bi to 

varstvo kakšna bolj sorazmerna ureditev zagotavljala v večji meri. Takšna bolj 

sorazmerna ureditev bi naprimer bila že ta, da ZKP v primeru zatrjevane kršitve 

pravice do nepristranskega sodnika po predhodni pritožbi na Višje sodišče, podobno 

pri priporu, predvidi še vsaj pritožbo tudi na Vrhovno sodišče. Že to bi predstavljalo za 

pravico bolj sorazmerno omejevanje kot pa sedanja ureditev. Obenem ne bi 

predstavljalo prekomernega zaostanka pri sojenju, saj bi postopek ob takšni bolj 

celostni pritožbeni presoji tega pritožbenega razloga zagotovil večjo stopnjo gotovosti 

v to, da postopek zaradi tega razloga ne bo razveljavljen in kasneje ponavljan. 

Takšno razveljavljanje in vračanje primerov na prvo stopnjo je v resnici tisto, kar 

postopek še mnogo bolj obremeni in zavleče. Vidimo torej, da obstajajo ureditve, ki so 

za temeljne pravice bolj učinkovite in prijazne, obenem pa z enako ali celo večjo 

učinkovitostjo zagotovijo izvedbo intaktnega kazenskega postopka. 

 

Oba razloga (pod "Prvič" in "Drugič", zgoraj) jasno vodita k zaključku, da sedanja 

ureditev po omenjeni določbi ZKP in formalni praksi Ustavnega sodišča, sama po 

sebi predstavlja neučinkovito varstvo zoper hude nepopravljive posege v človekovo 

svobodo. In to v situaciji, ko so takšni posegi povsem nepotrebni, saj bi kakšna 

drugačna ureditev onemogočila, ali vsaj sorazmerno bistveno zmanjšala, nevarnost 

nepopravljivega posega, pa hkrati še vedno v enaki (in celo boljši) meri zadostila 

učinkovitosti nepristranskega sodnega postopka, ki bi tako pripeljal ne le do 

                                            
5 Glej opombo 2 zgoraj, ter podrobneje analizo v ločenem mnenju k zadevi št. Up 323/17 z 

dne 25. 7. 2017 ter ločenem mnenju v zadevah št. Up 335/17 in U-I-56/17 z dne 11. 7. 2017.  

6 2. odstavek 90. člena nemškega Zakona o Ustavnem sodišču: ''Če ima pritožnik na voljo 

pravna sredstva zoper druga sodišča, sme vložiti ustavno pritožbo šele, ko so izčrpana vsa 

pravna sredstva. Vendar pa lahko Zvezno ustavno sodišče o ustavni pritožbi odloči tudi, če je 

bila ta vložena preden so bila izčrpana vsa pravna sredstva, če gre za ustavno pritožbo 

splošnega pomena ali pa, če bi zatekanje k pritoževanju po poti ostalih sodišč za pritožnika 

imelo za posledico nastanek hude nepopravljive škode.''  



  

vsebinske odločitve o krivdi/nekrivdi, temveč do procesno intaktne vsebinske 

odločitve o krivdi/nekrivdi. 
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