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1. Ustavno sodišče je sklenilo, da je treba zavreči ustavno pritožbo, vloženo zoper 
sklep, s katerim je bila v kazenskem postopku zavrnjena zahteva za izločitev 
predsednika sodišča in sodnika (predsednika senata) prvostopenjskega sodišča. Ker 
bo pritožnik ta sklep lahko izpodbijal v pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo, zoper to 
sodno odločitev niso izčrpana še niti redna pravna sredstva. Po drugem odstavku 51. 
člena Zakona o Ustavnem sodišču1 namreč lahko Ustavno sodišče izjemoma 
obravnava ustavno pritožbo pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, ne pa tudi 
pred izčrpanjem rednih pravnih sredstev. Glede na táko odločitev o ustavni pritožbi 
seveda še ni nastopil niti čas za odločanje o hkrati vloženi pobudi.  
 
2. Glasovala sem za sklep, ker menim, da Ustavno sodišče ne bi smelo po več kot 
dvajsetih letih drugače razlagati besedila drugega odstavka 51. člena ZUstS "[p]red 
izčrpanjem izrednih pravnih sredstev", ki pove, kdaj lahko Ustavno sodišče izjemoma 
odloča o ustavni pritožbi, četudi še niso izčrpana vsa pravna sredstva, ob nadaljnjih 
kumulativno izpolnjenih dveh pogojih (očitnost kršitev človekovih pravic, nepopravljive 
posledice za pritožnika). Ustava že sama vsebuje nekaj procesnih pravil v postopku 
pred Ustavnim sodiščem, večino pa jih je izrecno prepustila zakonu (prvi odstavek 
162. člena Ustave). Temeljno določa postopek pred Ustavnim sodiščem prav ZUstS, 
ki ureja tudi postopek odločanja o ustavnih pritožbah. Ustava je v tretjem odstavku 
160. člena izrecno določila, da odloča Ustavno sodišče o ustavni pritožbi le, če je bilo 
izčrpano pravno varstvo, zakonodajalcu pa je dala pooblastilo, da lahko določi tudi 
drugače. Imamo torej dvakratno pooblastilo zakonodajalcu, ko gre za postopek 
odločanja o ustavni pritožbi in hkrati vzpostavljeno pravilo – odločanje po izčrpanju 
pravnega varstva, od katerega lahko zakon določi izjeme.  
 
3. Ustavna pritožba ni človekova pravica. Je posebno pravno sredstvo, s katerim je 
mogoče pred Ustavnim sodiščem uveljavljati, da sodišča pri sojenju niso spoštovala 
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človekovih pravic in temeljnih svoboščin (šesta alineja prvega odstavka 160. člena 
Ustave). ZUstS je že v temeljnih določbah opredelil Ustavno sodišče kot najvišji organ 
sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (prvi odstavek 1. 
člena ZUstS). Ustava pa je opredelila Vrhovno sodišče kot vrh splošnih in 
specializiranih sodišč (prvi odstavek 127. člena Ustave), ki vsa sodijo na podlagi 
Ustave (in zakona), pri čemer neposredno upoštevajo človekove pravice in temeljne 
svoboščine (prvi odstavek 15. člena Ustave). Po naravi stvari ima tisto sodišče, ki je 
najvišje, zadnjo besedo o razlagi prava. O razlagi ustavnih določb, ki urejajo 
človekove pravice in temeljne svoboščine, ima zadnjo besedo v državi Ustavno 
sodišče. To mora pri svojem odločanju spoštovati ta subsidiarni položaj in nima 
pristojnosti, da bi se zunaj ustavnih in zakonskih pogojev vmešavalo v sodno 
odločanje redne sodne oblasti. Procesna predpostavka izčrpanja pravnih sredstev je 
zato neposredno povezana s samo pristojnostjo Ustavnega sodišča. Noben državni 
organ v pravni državi ne sme prekoračevati svojih pristojnosti. Ustavno sodišče je 
državni organ. Procesne predpostavke ob sedanji ustavni in zakonski ureditvi 
zahtevajo za vse enak dostop do Ustavnega sodišča, kar mora Ustavno sodišče prav 
tako upoštevati pri razlagi zakonskih določb, ki jih urejajo, da se zagotovi spoštovanje 
enakosti vseh pritožnikov pred zakonom. Procesna predpostavka predhodne 
izčrpanosti pravnih sredstev pa tudi pomembno opredeljuje ustavno zasnovano 
razmerje med sodišči splošne in specializiranih pristojnosti, katerih vrh je Vrhovno 
sodišče, in Ustavnim sodiščem. Že od vsega začetka zakonodajnega postopka, ki je 
leta 1994 prinesel uveljavitev ZUstS, je bila njena vsebina z vidika izjemne obravnave 
le pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev opredeljena enako. V obrazložitvi 
Predloga zakona o Ustavnem sodišču beremo njen pomen:  
 
"Zoper kakšen posamični akt je dovoljena ustavna pritožba, je v predlogu zakona 
jasno določeno. Izpolnjen mora biti pogoj, da so izčrpana redna in izredna pravna 
sredstva. Samo v izjemnih primerih lahko ustavno sodišče odloča o ustavni pritožbi, 
če ni bilo izčrpano izredno pravno sredstvo."2   
 
4. Kot še v marsičem drugem je razlago procesne predpostavke iz drugega odstavka 
51. člena ZUstS v celoti in posebej z vidika omenjenega dela (ali je dovoljena izjemna 
obravnava pred izčrpanjem rednih pravnih sredstev v sodnem postopku) s svojimi 
odločitvami jasno začrtala že prva sestava Ustavnega sodišča demokratične države. 
Ko je Ustavno sodišče začelo odločati o ustavnih pritožbah, je seveda moralo najprej 
razložiti procesne predpostavke, zapisane v ZUstS, da se je sploh lahko spustilo v 
vsebinski nadzor nad tem, ali sodišča pri sojenju spoštujejo človekove pravice in 
temeljne svoboščine. Ustavno sodišče je od vsega začetka odločanja o ustavnih 
pritožbah 51. člen ZUstS razlagalo povsem enako, kot je bilo opredeljeno že v 
zakonodajnem postopku. Tako je že v sklepu št. Up-18/94 z dne 7. 1 1995, s katerim 
je zavrglo ustavno pritožbo zoper odredbo o hišni preiskavi, potem, ko je citiralo tretji 
odstavek 160. člena Ustave ter prvi in drugi odstavek 51. člena ZUstS, navedlo: 
 
"Sprejeto je torej načelo, da Ustavno sodišče kot najvišji organ sodne oblasti za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (prvi odstavek 1. člena ZUstS) 
odloča o ustavni pritožbi le, če zatrjevane kršitve človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin niso bile odpravljene pri sodiščih na podlagi rednih in izrednih pravnih 
sredstev. (…) Ker kazenski postopek na drugi stopnji še ni končan, zadeva še ni 
pravnomočna in tako niso izčrpana redna pravna sredstva. (…) Ker je pritožnik 
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vložil ustavno pritožbo preuranjeno, torej pred izčrpanjem rednih pravnih 
sredstev, jo je moralo Ustavno sodišče (…) zavreči."3 
 
5. Še istega leta je Ustavno sodišče s sklepom št. Up-129/95 z dne 12. 9. 1995 
zavrglo ustavno pritožbo zoper sklep okrožnega sodišča, s katerim je bila zavržena 
zahteva za izločitev sodnika v kazenskem postopku. Pritožnik je zatrjeval kršitev 
prvega odstavka 23. člena Ustave. Ustavno sodišče se je sklicevalo na prvi odstavek 
51. člena ZUstS in na četrti odstavek tedaj veljavnega 42. člena Zakona o kazenskem 
postopku (katerega besedilo je še vedno enako), po katerem je zoper sklep, s katerim 
se po vložitvi obtožnice zavrne zahteva za izločitev sodnika, dovoljena pritožba zoper 
sodbo (s katero se konča postopek na prvi stopnji). Odločilo je torej v enakem 
primeru, kot je tokratni. V takem primeru je odločilo tudi s sklepom št. Up-67/96 z dne 
9. 4. 1996, ko je zavrglo ustavno pritožbo zoper sklep predsednika višjega sodišča, ki 
je zavrnil zahtevo za izločitev predsednika okrožnega sodišča. Ustavno sodišče se je 
spet sklicevalo na isti zakonski določbi in izrecno navedlo:  
 
"Zato bo pritožnik morebitne kršitve človekovih pravic, ki naj bi bile storjene z 
izpodbijanim sklepom, lahko uveljavljal šele v ustavni pritožbi zoper sodbo po 
poprejšnjem njihovem uveljavljanju v pravnih sredstvih, ki mu jih zakon daje 
zoper sodbo."   
 
S sklepom št. Up-302/96 z dne 10. 12. 1996 je Ustavno sodišče zavrglo ustavno 
pritožbo zoper sklep o zavrnitvi dokaznega predloga za zaslišanje prič, ki ga je dal 
zagovornik. Tudi te odločitve se lahko po ureditvi v Zakonu o kazenskem postopku 
izpodbijajo šele s pritožbo zoper sodbo. Ustavno pritožbo je bilo treba zavreči, ker ni 
bila izčrpana še:  
 
"niti redna pravna pot, kar je pogoj za morebitno uporabo določbe drugega 
odstavka 52. člena ZUstS, ki dopušča izjemno odločanje Ustavnega sodišča pred 
izčrpanjem izrednih pravnih sredstev." 
 
6. Temu so sledile številne, povsem enakovrstne odločitve in celo, ko je šlo za hišni 
pripor, torej za poseg v pravico do osebne svobode, je Ustavno sodišče o tem v 
sklepu št. Up-325/03 z dne 16. 10. 2003 jasno povedalo, potem ko je citiralo vsebino 
drugega odstavka 52. člena ZUstS: 
 
"To pomeni, da lahko Ustavno sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi pred 
izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, v nobenem primeru – niti v izjemnih 
primerih – pa ne more odločati pred izčrpanjem rednih pravnih sredstev."4  
 
Z enakimi razlogi je Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo, v kateri je pritožnik 
predlagal izjemno obravnavo zoper sklep predsednika višjega sodišča, s katerim je 
bila zavržena zahteva za izločitev sodnice, ki je bila hkrati predsednica okrajnega 
sodišča. Pritožnik je svoj predlog utemeljeval prav s tem, da mu "morebitna 
ugotovitev Ustavnega sodišča o kršenju človekovih pravic po izčrpanju vseh pravnih 
sredstev ne bo več zagotavljala učinkovitega varstva." V sklepu št. Up-157/04 z dne 

                                            
3 Poudarki s krepko pisavo v tem in vseh drugih besedilih citiranih sklepov so dodani. 
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prvostopenjsko sodbo, poudari: "Pred izčrpanjem rednih pravnih sredstev pa tudi izjemno 
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8. 3. 20055 je potem, ko je citiralo prvi in drugi odstavek 51. člena ZUstS ter peti 
odstavek 42. člena Zakona o kazenskem postopku, ki zoper odločitev ni dovoljeval 
posebne pritožbe, Ustavno sodišče ponovno poudarilo, da bo pritožnik lahko 
morebitne kršitve človekovih pravic uveljavljal v rednih in izrednih pravnih sredstvih, ki 
jih daje Zakon o kazenskem postopku zoper sodbo, zaradi česar je ustavna pritožba, 
vložena neposredno zoper izpodbijani sklep "očitno prezgodnja". Sklenilo je: 
 
"Ker zoper izpodbijano odločitev še niso mogla biti izčrpana niti redna pravna 
sredstva, ni izpolnjena predpostavka za izjemno obravnavanje po drugem 
odstavku 51. člena ZUstS." 
 
7. Navedla sem nekatere izmed enakih odločitev Ustavnega sodišča. Menim, da se 
drugega odstavka 51. člena ZUstS drugače, kot ga je v svojih številnih odločitvah 
doslej razlagalo Ustavno sodišče, sploh razložiti ne da. Prvi odstavek 51. člena ZUstS 
vzpostavlja pravilo, drugi odstavek izjemo. Celo v samem besedilu je navedeno, da 
Ustavno sodišče ob izpolnjenih pogojih iz njega "izjemoma" lahko odloča pred 
izčrpanjem izrednih pravnih sredstev. Izjeme je treba razlagati zožujoče in ne 
razširjujoče, kadar gre za pristojnostne zakonske določbe. Zakonodajalec se ni 
odločil, da lahko Ustavno sodišče ustavno pritožbo obravnava pred izčrpanjem vseh 
pravnih sredstev, seveda tistih, ki pomenijo pravna sredstva zoper že sprejeto 
odločitev. Tudi Ustavno sodišče je vezano na zakon, dokler po predpisanem 
postopku ne ugotovi njegove protiustavnosti. Načelo ločitve oblasti v razmerju med 
Ustavnim sodiščem in zakonodajalcem (drugi stavek drugega odstavka 3. člena 
Ustave) namreč ne pomeni le, da mora zakonodajalec spoštovati odločitve 
Ustavnega sodišča, pač pa tudi, da mora Ustavno sodišče spoštovati zakonsko 
ureditev, dokler v predpisanem postopku ne ugotovi njene protiustavnosti. Prav 
zakonodajalec je tisti, ki Ustavnemu sodišču predpisuje postopek, po katerem mora 
odločati.  
 
8. Ustavno sodišče je doslej le enkrat odločalo o ustavni pritožbi pred izčrpanjem 
rednega pravnega sredstva, vendar ne v položaju, ki bi bil primerljiv s tem, ki ga 
imamo pred seboj. Predvsem pa iz odločbe št. Up-599/04 z dne 24. 3. 2005 (Uradni 
list RS, št. 37/05, in OdlUS XIV, 38) nikakor ne izhaja, da bi to storilo zato, ker bi 
spremenilo stališče o razlagi zahteve po obveznem predhodnem izčrpanju rednih 
pravnih sredstev zoper sodno odločitev (11. točka obrazložitve odločbe). To je storilo 
zato, ker se pritožnik zaradi neznanja jezika s sklepom (s pravnim poukom), zoper 
katerega bi moral vložiti pritožbo, sploh ni mogel seznaniti, ob tem, ko mu je bila 
odvzeta prostost. Šlo pa je za pritožbo zoper sklep, s katerim je prvostopenjsko 
sodišče zavrglo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti (izredno pravno sredstvo 
torej) zoper pravnomočno obsodilno sodbo, ker pritožnik zahteve ni vložil v jeziku, ki 
ga je ob pomoči zagovornika uporabljal v prvostopenjskem in drugostopenjskem 
sojenju. V tokratnem primeru seveda ne gre za kaj takega.     
 
9. Ko gre za izločitev sodnika v prvostopenjskem sojenju v kazenskem postopku, je 
povsem jasno, da je odločitev o zahtevi dovoljeno izpodbijati s pritožbo zoper sodbo. 
V jeziku zakona, ki ureja kazenski postopek, gre celo za absolutno bistveno kršitev 
postopka. Če bi dovolili, da Ustavno sodišče v takih primerih posega v kazenski 
postopek, potem bi Ustavno sodišče postalo "nadsodišče" v obliki stalnega vmesnega 
kontrolorja, ali prvostopenjska sodišča med sojenjem v kazenskem postopku 
spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine. Vselej, ko bi šlo za ustavno 
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varovane pravice obdolženca, bi tako rekoč Ustavno sodišče nadomestilo 
pritožbeno sodišče. Kajti ustavna procesna jamstva obdolženca v postopku, ki jih je 
jasno treba varovati že v prvostopenjskem sodnem postopku, bi s seboj vselej 
prinašala enako pomembne vrednote, sami posegi v pravice posameznika, ki do 
določene mere nastanejo že s samo uvedbo kazenskega postopka, pa bi bili vsi 
enako hudi. Ker bi moralo Ustavno sodišče v temelju vselej enake primere 
obravnavati enako, bi s tem v velikem delu izločilo že vlogo pritožbenega sodišča. 
Takó bi zanikalo svojo vlogo najvišjega organa sodne oblasti za varstvo človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin.  
 
10. Kot sem že poudarila, ustavna pritožba ni človekova pravica. Zato zakonske 
določbe, ki na podlagi izrecnega ustavnega pooblastila ureja, kdaj šele nastopi 
pristojnost Ustavnega sodišča, da kontrolira kazenska sodišča, ni mogoče razlagati s 
pomočjo uporabe načela sorazmernosti. Iz razlogov, ki so navedeni v prejšnji točki, 
tudi ni mogoče trditi, da bi takojšnja ustavna pritožba pomenila milejše sredstvo pri 
posegu v pravico do nepristranskega sodnika. Ker bi bilo potem iz navedenih 
razlogov v kazenskem postopku praviloma tako, kar bi postalo absurdno. Ustava 
sama je zakonodajalca izrecno pooblastila, da določi izjemo od pravila poprejšnjega 
izčrpanja vsega pravnega varstva. Celo, če bi šlo za človekovo pravico, pa 
poudarjam, da to ustavna pritožba ni, bi bile dopustne njene omejitve v primerih, ki jih 
določa Ustava (tretji odstavek 15. člena Ustave). V polju zakonodajalčeve proste 
presoje je po izrecnem ustavnem pooblastilu bilo in je, da vprašanje izjemne 
obravnave ustavne pritožbe uredi. Uredil ga je drugače kot nemški zakonodajalec, ki 
je v drugem odstavku 90. člena Zakona o zveznem ustavnem sodišču določil, da 
lahko Ustavno sodišče takoj odloči o ustavni pritožbi, ki je vložena pred izčrpanjem 
pravnih sredstev, kadar ima ustavna pritožba širši družbeni pomen6 ali kadar bi 
pritožniku nastale težke in nepopravljive škodljive posledice, če bi se ga napotilo na 
drugo pravno sredstvo. Rešitvi, ki jo je izbral naš zakonodajalec, zaradi tega seveda 
ni mogoče očitati protiustavnosti. Sledi temeljnemu ustavnemu izhodišču, da je 
ustavna pritožba subsidiarno pravno sredstvo in da mora sodstvo, ki je vezano na 
Ustavo, najprej sámo poskrbeti za spoštovanje človekovih pravic, če pride do kršitev, 
pa najprej sámo poskrbeti za njihovo odpravo. Ustavno sodišče nastopi kot zadnje in 
najvišje sodišče, zgolj izjemoma pred Vrhovnim sodiščem, nikakor pa ne pred redno 
pritožbeno sodno potjo. 
 
11. Zakaj položaj pri nadzoru sodnih odločitev o odreditvi oziroma podaljšanju pripora 
ni enak tokratni izpodbijani sodni odločitvi? Zato, ker se s prvostopenjsko kazensko 
sodbo v ničemer ne odloča o tem, ali so bili pri odrejanju in podaljševanju pripora 
zoper obdolženca spoštovani ustavni in zakonski pogoji za poseg v pravico do 
osebne svobode. Dejstvo, da je bil obdolženec v priporu med sojenjem, bo za 
kazensko sodbo pomembno le toliko, kolikor bo treba pri obsodilni sodbi pripor všteti 
v izrečeno kazen. Sicer pa v pritožbi zoper sodbo tako tudi ne bo mogoče uveljavljati 
morebitnih kršitev človekovih pravic zoper sklepe o odreditvi ali podaljševanju pripora. 
Logično, zoper te odločitve je zagotovljena posebna pritožba, po njenem izčrpanju 
(oziroma v primeru dovoljenosti zahteve za varstvo zakonitosti pa praviloma tudi po 
njenem izčrpanju) pa tudi ustavna pritožba. Prav nasprotno torej kot pri odločitvah o 
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izločitvi sodnika, ki jih je mogoče izpodbijati v pritožbi zoper sodbo, pri 
čemer mora pritožbeno sodišče na obstoj te kršitve paziti celo po uradni dolžnosti.   
 
12. Ustavno sodišče mora kot zadnje sodišče v državi čim preje vsebinsko odločiti o 
ustavnih pritožbah, pri katerih so izkazane vse procesne predpostavke. Z njimi odloči 
o pravicah posameznika in hkrati oblikuje precedenčne standarde varstva človekovih 
pravic v novih sojenjih. Dobro jih bo oblikovalo, če bo imelo pred seboj že izčrpane 
vse vsebinske argumente rednega sodstva. Namesto da bi svoj čas namenjali 
odločanju o takšnih ustavnih pritožbah, se ukvarjamo s tem, ali bi bilo treba radikalno 
spremeniti razlago procesne predpostavke o izčrpanju rednih pravnih sredstev, tako 
da bi se Ustavno sodišče lahko tako rekoč že na samem začetku vmešavalo v 
prvostopenjsko sojenje. Menim, da to ni ustavnopravno poslanstvo Ustavnega 
sodišča pri varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato se poslej ne 
nameravam več v ločenih mnenjih spuščati v polemike z argumenti, ki skušajo iti, po 
mojem mnenju, po napačni poti, medtem ko se nabirajo dolgi zaostanki pri našem 
delu. Ti lahko že sami po sebi povzročijo kršitev človekovih pravic pritožnikov, le da 
jih bo tokrat s svojim počasnim odločanjem zagrešilo sámo Ustavno sodišče.   
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