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1. V obravnavani zadevi je Ustavno sodišče zaradi smrti pobudnika in pritožnika ob 

analogni uporabi tretjega odstavka 55.b člena ZUstS ustavilo postopek za preizkus 

ustavne pritožbe, ob analogni uporabi prve alineje četrtega odstavka 25. člena ZUstS pa 

je ustavilo tudi postopek za preizkus pobude. Čeprav ne more biti dvoma o tem, da se ob 

smrti pritožnika oziroma pobudnika, ki nima dedičev, postopek pred sodiščem ne more 

nadaljevati, sem glasoval proti sklepu, h kateremu dajem to ločeno mnenje. Menim 

namreč, da je procesna pot, po kateri je šlo Ustavno sodišče v tej zadevi, napačna in 

upam, da bom s tem ločenim mnenjem prispeval k razmisleku o spremembi stališča 

Ustavnega sodišča v prihodnjih tovrstnih zadevah. 

 

2. Ustavno sodišče je v svoji dosedanji presoji v primeru smrti ustavnega pritožnika že 

ravnalo na način, kot je opisan v prejšnji točki tega ločenega mnenja.1 Ob analogni 

uporabi 55.b člena ZUstS je postopek z ustavno pritožbo ustavilo. V predmetni zadevi pa 

je tej poti sledilo tudi glede preizkusa pobude. S tem je utrdilo dosedanjo presojo glede 

postopanja v primeru smrti pritožnika oziroma pobudnika med postopkom, če ta nima 

dedičev. 

 

3. Obe v prvi točki tega ločenega mnenja citirani določbi ZUstS, na kateri se je oprlo 

Ustavno sodišče v predmetni zadevi, se nanašata na postopanje Ustavnega sodišča v 

primeru umika pritožbe oziroma pobude. Nobenega dvoma torej ne more biti o tem, da bi 

bila odločitev Ustavnega sodišča o ustavitvi postopka skladna z določbami ZUstS, če bi 

pritožnik oziroma pobudnik umaknil pobudo oziroma pritožbo. Procesni položaj, v katerem 

pritožnik oziroma pobudnik umre, pa se od navedenega v bistvenem razlikuje. 

 

                                            
1 Glej npr. sklep Ustavnega sodišča št. Up-608/14 z dne 14. 3. 2019. 
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4. Umik pritožbe oziroma pobude je ena od oblik razpolaganja z zahtevo za sodno 

varstvo. V primeru umika take zahteve za sodno varstvo mora sodišče slediti odločitvi 

stranke, ki je sprožila postopek, naj se ta postopek ustavi, torej naj se več ne nadaljuje. 

Po strankini volji namreč pride do prenehanja spora kot predpostavke za vodenje 

sodnega postopka. 

 

5. Če stranka med postopkom umre, pa gre za povsem drugačno situacijo. V takem 

primeru pride do prenehanja stranke oziroma do izgube njene procesne sposobnosti. 

Tudi v takem primeru torej pride do prenehanja spora pred sodiščem, vendar ne kot 

posledica uveljavitve strankine pravice do razpolaganja z zahtevo za sodno varstvo v 

okviru (pretežno) dispozitivnega postopka, ampak zaradi prenehanja pravne subjektivitete 

stranke, ki je postopek sprožila. 

 

6. V primerih, ko ustavni pritožnik oziroma pobudnik umre, preden Ustavno sodišče 

sprejme odločitev, torej ni mogoče analogno uporabiti določb ZUstS glede umika pritožbe 

oziroma pobude, ker gre v slednjem primeru za povsem drugačen procesni položaj, ki ga 

ZUstS ne ureja. V smislu 6. člena ZUstS bi zato moralo Ustavno sodišče v obravnavanem 

primeru uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ki 

opredeljujejo tovrstne procesne položaje. 

 

7. Sposobnost biti stranka je ena od procesnih predpostavk za vodenje postopka, na 

obstoj katere mora sodišče paziti ves čas postopka po uradni dolžnosti. V skladu s prvim 

odstavkom 76. člena ZPP je lahko stranka vsaka fizična ali pravna oseba. Sposobnost 

fizične osebe biti stranka se pridobi z rojstvom in izgubi s smrtjo.2 S smrtjo tožnik izgubi 

sposobnost biti stranka in v primeru, če nima dedičev, se ta procesna pomanjkljivost ne 

da odpraviti. V takem primeru mora sodišče v smislu petega odstavka 81. člena ZPP 

tožbo v pravdnem postopku zavreči. V smislu 6. člena ZUstS mora enako veljati tudi za 

ustavno pritožbo oziroma pobudo v postopku pred Ustavnim sodiščem. 

 

8. Glede na navedeno menim, da procesna pot, po kateri je Ustavno sodišče v predmetni 

zadevi prišlo do ustavitve postopka, ni ustrezna. V primeru smrti pritožnika oziroma 

pobudnika, ki nima dedičev, bi moralo Ustavno sodišče ravnati v skladu s 6. členom 

ZUstS in nato vlogo zavreči v skladu z v prejšnji točki tega ločenega mnenja citiranima 

določbama ZPP. 

 

 

 

dr. Rok Čeferin, l.r. 

         Sodnik 

 

                                            
2 Glej npr. A. Galič, Osebna sposobnost fizične osebe v civilnem pravu, Podjetje in delo, št. 6–7 

(2003). 


