
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Z A G R E B 

Ured predsjednika 

 

Broj: Su-IV-359/2018-2 

Zagreb, 19. rujna 2018. 

 

 

R J E Š E N J E 

 

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa, odlučujući o zahtjevu koji 

je podnio optuženi Z. T. H. putem branitelja, odvjetnika G. M., za izuzeće predsjednika 

Županijskog suda u Zagrebu I. T., u kaznenom postupku koji se vodi pred Županijskim sudom 

u Zagrebu broj K-Us-50/14., protiv optuženog I. S. i optuženog Z. T. H., zbog kaznenog djela 

iz članka 347. stavka 1. Kaznenog zakona (Narodne novine broj 110/97., 27/98., 50/00., 

129/00., 51/01., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11., dalje: KZ/97.), 

 

 

r i j e š i o   j e: 

 

Odbacuje se zahtjev optuženog Z. T. H. za izuzeće predsjednika Županijskog suda u 

Zagrebu I. T. 

 

 

Obrazloženje 

 

U kaznenom postupku koji se vodi pred Županijskim sudom u Zagrebu broj K-Us-

50/14. protiv optuženog I. S. i optuženog Z. T. H., zbog kaznenog djela iz članka 347. stavka 

1. KZ/97., optuženi Z. T. H. je putem branitelja, odvjetnika G. M. podnio zahtjev za izuzeće 

(otklon) predsjednika Županijskog suda u Zagrebu. 

 

U zahtjevu se optuženi Z. T. H. nije pozvao na zakonsku odredbu na temelju koje traži 

izuzeće. Naveo je „da je sudac I. T. otklonjen iz postupanja u predmetu koji je sastavni dio 

ovosudnog spisa“ te se „postavlja zahtjev za izuzeće suca I. T. kao potpisnika rješenja s obzirom 

da nije bilo ovlašten postupati u odnosnom predmetu“. 

 

Rješenje o kojem je riječ u zahtjevu za izuzeće je rješenje koje je predsjednik 

Županijskog suda I. T. donio prije podnošenja ovog zahtjeva, a kojim je predsjednik 

Županijskog suda odbio zahtjev optuženog Z. T. H. za otklon od obavljanja sudske dužnosti M. 

Š. S., predsjednice (raspravnog) vijeća u predmetu K-Us-50/14. 

 

Prema članku 35. stavku 1. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine broj 152/08., 

76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 

70/17. - dalje: ZKP/08.) o zahtjevu za izuzeće suca ili suca porotnika odlučuje predsjednik suda, 

a ako se traži izuzeće i predsjednika suda, o zahtjevu za izuzeće predsjednika vijeća, suca ili 

suca porotnika odluku donosi zamjenik predsjednika suda ili sudac kojeg predsjednik odredi. 
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Prema članku 35. stavku 2. ZKP/08. o izuzeću predsjednika suda odluku donosi predsjednik 

neposredno višeg suda. Odredbe propisuju mjerodavnost za odlučivanje kada su predsjednik 

suda i predsjednik vijeća dvije osobe. O tome je ovdje riječ jer se traži izuzeće samo 

predsjednika suda, a o izuzeću predsjednice vijeća je predsjednik suda već odlučio. 

 

Iz zakonskog teksta, a i po prirodi stvari, izuzeće se traži radi isključenja ili otklona od 

budućeg postupanja u predmetu. Ovdje je zahtjev stavljen nakon što je predsjednik suda već 

odlučio, a upravo zato što je odlučio. Stoga, u trenutku kada je zahtjev stavljen, on nije pravno 

odlučan jer je odluka zbog koje se traži izuzeće već donesena. 

 

Zato je odbačen zahtjev optuženog Z. T. H. za izuzeće predsjednika Županijskog suda 

u Zagrebu I. T. 

 

 

P r e d s j e d n i k 

 

Đuro Sessa 

 

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovoga rješenja posebna žalba nije dopuštena (članak 35. stavak 4. ZKP/08.). 

 

 

Rješenje dostaviti: 

- Županijski sud u Zagrebu na broj 29 Su-1204/2018 uz povrat spisa broj 29 Su-1204/2018 

- optuženi Z. T. H. po branitelju G. M., ..., Z. – 

  putem Županijskog suda u Zagrebu 


