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Glasoval sem proti, ker menim, da je temeljno pravilo o tem, da lahko stranki sodi le 

sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in sodnim redom 

(zakoniti, naravni sodnik, 2. odst. 23. člena Ustave), absolutno in torej ne dopušča 

izjem. Če bi bile izjeme mogoče, bi to avtomatično vzpostavilo nezaupanje stranke v 

neodvisnost prava ter neizogibno neenako obravnavanje le-te pred pravom v 

razmerju do drugih državljank in državljanov, ki pa so takšnega neomadeževanega 

sojenja v skladu z omenjenim pravilom deležne oziroma deležni. Instituti kot so npr. 

predodelitev zadeve v primeru sodnikove upokojitve, daljše odsotnosti ali 

preobremenjenosti, prenos krajevne pristojnosti, so sestavni del absolutnega pravila 

samega in ne njegove izjeme, prav tako kot institut utemeljene izločitve sodnika, o 

kateri odloči predsednik na zahtevo sodnika, ali institut izločitve, kadar so pri 

potencialnem zakonitem sodniku neodvisno od načina njegove izbire in brez njegove 

krivde podane kakšne konkretne okoliščine, ki bi pri razumnem človeku lahko 

vzbudile dvom o njegovi nepristranskosti (npr. sorodstvo s stranko). V slednjih 

primerih je za nepristransko sojenje celo nujno, da prvotni sodnik v zadevi ne sodi in 

je pravi zakoniti/naravni sodnik tisti, ki je bil izbran po vnaprej predpisanih pravilih, ki 

veljajo v takih primerih. Prav zato, ker v vseh teh primerih ne gre za izjeme, zakon in 

sodni red predpisujeta vnaprejšnja pravila za izbor naravnega sodnika v teh primerih. 

Slednji je izbran brez vsakršnega madeža za predmetno pravilo o 

zakonitem/naravnem sodniku in zato v teh primerih, če ne gre za namerno zlorabo 

katerega od omenjenih institutov, seveda ne gre za kršitev ali izjemo od absolutnega 

pravila.  

 

Za kršitev absolutnega pravila pa vsekakor gre vsaj takrat, ko pride s strani sodstva 

do (vsaj) namerne zlorabe instituta zakonitega/naravnega sodnika. Takrat zaupanja 

strank ter njihove neenakosti v razmerju do ostalih državljank in državljanov (tistih, ki 

pa so deležni sojenja v skladu s pravilom zakonitega/naravnega sodnika) ni mogoče 

več povrniti. Vsak naslednji sodnik, ki bi bil sicer izbran po vnaprej predpisanih 

pravilih, v resnici ni zakoniti/naravni sodnik, saj v primeru ne bi nikoli sodil, če bi le v 



  

postopku dodelitve zadeve zakonitemu/naravnemu sodniku ne prišlo 

do zlorabe. Tako je tudi rezultat sojenja, v katerem bi v resnici sodil zakoniti/naravni 

sodnik, za vselej onemogočen,1 vir tega prikrajšanja za stranko pa je zloraba s strani 

sistema samega. V trenutku, ko je bilo drevo pravila o zakonitem/naravnem sodniku 

zastrupljeno (sodnik, ki ga je določil zakon in sodni red, zavoljo lastne zlorabe ne 

sodi), so po mojem prepričanju vnaprej zastrupljene tudi veje in sadeži, ki iz takšne 

podlage neobhodno rastejo, pa čeprav same ne nosijo krivde predhodne zlorabe. 

Povrnitev zakonitega/naravnega sodnika ni več mogoča. Iz teh razlogov bi bilo v 

primerih zlorab absolutnega pravila s strani sodstva samega po mojem mnenju edino 

ustavno skladno odločiti o zadevi in spoznati nepovratno kršitev pravice do 

neodvisnega, poštenega sojenja. Nasprotno stališče je po mojem mnenju nevzdržno, 

saj pomeni, da lahko sodnik to absolutno ustavno pravilo zlorabi kolikor in kolikokrat 

hoče, pa za stranko in njeno zadevo, četudi bo dokazala tovrstno kršitev, ne bi bilo 

prav nobene razlike. Pretvarjali bi se, da ji tako ali tako zdaj sodi njen naslednji 

"zakoniti/naravni" sodnik, pa čeprav to ne bi bilo res in bi stranko v resnici postavljalo 

v povsem drugačen položaj od drugih, ki jim je sojenje po zakonitem/naravnem 

sodniku v resnici zagotovljeno.  

 

Pritožnik v tem primeru zatrjuje prav takšno, neobičajno zlorabo pravila o 

zakonitem/naravnem sodniku s strani sodstva samega.2 Sodnica, ki ji je bil primer 

dodeljen, naj bi predlagala svojo izločitev na podlagi neresničnih razlogov. Prav tako 

pa naj ne bi predlagala svoje izločitve v nekem drugem primeru istega pritožnika, kar 

samo po sebi prav tako zaseje dvom v pravilnost vsaj enega od obeh ravnanj 

sodnice, kar bi bilo za ugotovitev dejanske kršitve oz. nekršitve v tem primeru treba 

razčistiti. Tudi Višje sodišče ugotavlja, da "ni mogoče oporekati pritožnikom, da je 

(vsaj) dvomljiva resničnost okoliščin, navedenih v predlogu zakonite sodnice, ki so 

bile podlaga za njeno izločitev" (str. 4 sodbe Višjega sodišča). Ker pa gre po mojem 

mnenju v primeru zlorabe predmetnega pravila s strani sodstva samega za kršitev, ki 

je kasneje ni mogoče popraviti brez omajanja zaupanja v neodvisnost sodnega 

varstva ter v enako obravnavanje v razmerju do drugih državljank in državljanov, bi 

bilo o vprašanju (ali je v resnici prišlo do zlorabe absolutnega pravila o 

zakonitem/naravnem sodniku ali ne) treba meritorno odločiti. 

 

Ker Ustavno sodišče ni del rednega sodstva in je torej od sodišča, ki naj bi zagrešilo 

očitano zlorabo, najbolj oddaljeno, je glede na naravo specifične nepopravljive 

                                            
1 Ker sodniki niso računalniki oz. zgolj »usta zakona«, pa ima vsak sodnik neizbežno svojo 

lastno s pravom skladno oceno glede vprašanj konkretnega primera, s tem pa je rezultat v 

istem primeru lahko od sodnika do sodnika drugačen.  

2 Vsak sodnik oz. sodnica je v okviru svojih pristojnosti predstavnik/ca sodstva. Zato morebitni 

argument, da četudi je konkretna sodnica zlorabila absolutno ustavno pravilo, posledične 

kršitve pravila o zakonitem/naravnem sodniku ni mogoče pripisati predsedničini izločitvi 

sodnice, in s tem sodstvu kot instituciji v razmerju do stranke postopka, v kontekstu 

konkretnega primera seveda ne vzdrži. 



  

pravice najbolj primeren institucionalni forum za odločitev o tovrstnem vprašanju. 

To nenazadnje izhaja tudi iz 60. člena Zakona o Ustavnem sodišču, ki določa, da 

lahko Ustavno sodišče ne le razveljavi ali odpravi posamični akt, ampak lahko samo 

"odloči tudi o sporni pravici oziroma svoboščini" in sicer med drugim takrat, ko tako 

"terja narava ustavne pravice oziroma svoboščine", kar je ravno primer pred nami. Za 

meritorno odločitev o spornem vprašanju bi bilo po mojem mnenju treba razpisati 

javno obravnavo, kar sem tudi predlagal. Ker pa do take odločitve ni prišlo, mi ne 

preostane drugega, kot da ravnam po načelu in dubio pro reo, torej v korist navedb 

stranke, v delu izrecno potrjenih s strani Višjega sodišča (kjer slednje zapiše, da je 

"(vsaj) dvomljiva resničnost okoliščin, navedenih v predlogu zakonite sodnice" (str. 4 

sodbe Višjega sodišča)). Zaključek, ki se vsiljuje sam po sebi, je torej nepopravljiva 

kršitev sicer absolutne garancije do zakonitega/naravnega sodnika, ki bi zaradi 

narave pravice morala imeti za posledico oprostitev pritožnika.   

 

Druga možnost, za katero bi tudi glasoval, pa zaradi opisanih razlogov ni moja 

prioritetna možnost, bi bila razveljavitev in prenos krajevne pristojnosti drugemu 

prvostopenjskemu sodišču, da odloči o spornem vprašanju (ali je v resnici prišlo do 

zlorabe absolutne ustavne garancije).  

 

Vrhovno sodišče je sicer kot razlog za zavrnitev pritožnikovih očitkov navedlo tudi, da 

neutemeljena izločitev sodnika ni bistvena kršitev določb kazenskega postopka po 2. 

točki prvega odstavka 371. člena ZKP, na podlagi česar je mogoče sklepati, da bi 

moral pritožnik po določbah ZKP izkazati, da je zatrjevana kršitev vplivala ali mogla 

vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe (drugi odstavek 371. člena ZKP). Tákšno 

stališče Vrhovnega sodišča spregleda, da neutemeljena izločitev zakonitega sodnika 

pomeni kršitev ustavno določene pravice obdolženca do nepristranskega sojenja iz 

23. člena Ustave. Vpliva te kršitve na zakonitost in pravilnost sodbe zato pritožniku ni 

bilo treba izkazati. Za odgovor na vprašanje, ali je bila pritožniku kršena garancija 

zakonitega/naravnega sodnika in s tem pravica do nepristranskega sojenja, je torej 

ključno zgolj, ali je bila zakonita sodnica iz sojenja nepravilno izločena; vse druge 

okoliščine, ki sta jih s tem vprašanjem povezovali pritožbeno in Vrhovno sodišče, so 

nepomembne. 
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