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Glasoval sem proti odločitvi, s katero je Ustavno sodišče zavrnilo ustavno pritoţbo A. A. iz Ţ. 

Prepričan sem namreč, da ima pritoţnik prav, ko zatrjuje, da sodišča ne bi smela zahtevati plačila taks 

za delo, ki jim ga ni bilo treba opraviti, ker je pritoţnik toţbo pravočasno umaknil in ni bilo treba 

razpisati glavne obravnave. S tem, ko je sodišče od pritoţnika terjalo plačilo celotne takse, je poseglo 

v njegove ustavne pravice. 

 

Senat Ustavnega sodišča je pritoţbo sprejel v obravnavo (7. maja 2001) s posebnim Sklepom, v 

katerega je zapisal, da bo Ustavno sodišče "presodilo, ali so bile z izpodbijanima sklepoma pritoţniku 

kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine". Kljub temu se Ustavno sodišče ni opredelilo 

do vprašanja, ki ga zastavlja ustavni pritoţnik v zvezi s kršitvijo svojih ustavnih pravic. Pol leta po 

sprejemu ustavne pritoţbe (13. novembra 2001) je prišlo do spremembe Zakona o sodnih taksah, na 

podlagi katerih se stranki vrne polovica sodne takse, kadar pravočasno umakne svojo vlogo (pred 

razpisom obravnave oziroma pred izdajo odločbe). Po stališču Ustavnega sodišča, s katerim se 

osebno ne morem strinjati, je s spremembo zakona nastopila okoliščina, ki jo določa 55. člen Zakona 

o Ustavnem sodišču, po katerem se ustavna pritoţba ne sprejme, če od odločitve o njej ni pričakovati 

rešitve pomembnega pravnega vprašanja. 

 

S spremembo zakona ni bilo razrešeno vprašanje, ki ga v ustavni pritoţbi zastavlja A. A., ki zatrjuje, 

da predstavlja sklep sodišča o plačilu sodne takse protiustavni poseg v njegove pravice, ker je toţbo 

pravočasno umaknil. Res je sicer, da je sprememba zakona omogočila vračilo polovice takse za 

primer pravočasnega umika vloge, toda s tem ni odločeno o ustavnosti dotedanje ureditve. Teoretično 

je moţno celo, da bi prišlo ponovno do uvedbe prejšnje ureditve, iz česar je očitno, da vprašanje, ki ga 

zastavlja pritoţnik, ni niti nepomembno, niti ne moremo zanj trditi, da "ni več aktualno" (kot je zapisano 

v 7. točki Odločbe). Še zlasti ostaja aktualno za ustavnega pritoţnika. 

 

Opozoriti velja, da sprememba zakona nima nobenega učinka na pritoţnikov pravni poloţaj, saj se 

nanaša na bodoče primere in ne na njegov primer, ki se je zgodil pred spremembo zakona. Iz ustavne 

pritoţbe je očitno, da ni bila vloţena (samo) zato, da se drugim bodočim toţnikom ne bi zgodila ista 

krivica, kot se je njemu, ampak predvsem zato, ker meni, da pomeni plačilo takse v njegovem primeru 

neupravičen poseg v njegove ustavne pravice. 

 

Skratka, za ustavnega pritoţnika je pravno vprašanje, ki ga je z ustavno pritoţbo zastavil, ostalo 

aktualno in pomembno tudi po spremembi zakona. 

 

Ustavno sodišče se je odločilo, da zavrne ustavno pritoţbo na podlagi 55. člena ZUstS, ker ne gre za 

reševanje pomembnega pravnega vprašanja in morebitna kršitev ni imela pomembnejših posledic za 

pritoţnika. Čeprav bi bilo bolj normalno in smiselno, da bi to storil ţe senat ob preizkusu ustavne 

pritoţbe, je v konkretnem primeru do neke mere razumljivo, da je to storilo Ustavno sodišče v celotni 

sestavi, ker je do spremembe Zakona o sodnih taksah prišlo šele po sprejemu ustavne pritoţbe v 

senatu. Namen 55. člena ZUstS je, da omogoči Ustavnemu sodišču, ki je vsestransko 

preobremenjeno, da opravi nujno selekcijo ustavnih pritoţb tako, da se ne bo ukvarjalo z 

nepomembnimi zadevami. Toda v obravnavanem primeru je bila ustavna pritoţba leta 1998 sproţena 

o pomembnem pravnem vprašanju, ki je po stališču Ustavnega sodišča postalo nepomembno šele s 

spremembo Zakona o sodnih taksah v novembru 2001, torej več kot tri leta po vloţitvi ustavne 

pritoţbe. Če bi Ustavno sodišče ustavno pritoţbo rešilo pred novembrom 2001, kot je to storilo pri 

veliki večini ustavnih pritoţbo iz leta 1998, ne bi prišlo do njene zavrnitve, ampak bi Ustavno sodišče 

vsebinsko presodilo, ali so bile toţniku kršene ustavne pravice. Čeprav velja priznati, da gre za 
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zahtevno ustavnosodno presojo, ker ni povsem jasno, ali gre za poseg v pravico dostopa do sodišča 

ali kakšno drugo ustavno pravico pritoţnika (pritoţnik navaja pravico do socialne varnosti), bi moralo 

Ustavno sodišče takšno presojo opraviti. Po mojem mnenju bi moral biti končni odgovor na vprašanje, 

ali so bile pritoţniku kršene ustavne pravice, pritrdilen. Menim namreč, da ni bila skladna z Ustavo 

ureditev v Zakonu o sodnih taksah, kolikor v njem ni bilo urejeno vprašanje sodnih taks za primere, ko 

je toţba pravočasno umaknjena (protiustavna pravna praznina), izterjava celotne sodne takse kljub 

pravočasnemu umiku toţbe pa predstavlja prekomeren poseg v ustavne pravice pritoţnika. Pokaţe 

se, da je dolgotrajno reševanje zadeve privedlo do bistvenega poslabšanja poloţaja ustavnega 

pritoţnika, namesto da bi si ga s spremembo Zakona o sodnih taksah, za katero se je zavzemal, 

izboljšal. 

 

Tudi utemeljitev v 8. točki Odločbe, ki govori o tem, da morebitna kršitev ustavnih pravic za pritoţnika 

"ni imela pomembnejših posledic", je vprašljiva. Ne gre le za to, da znesek 68.150,00 SIT, ki mu je 

treba prišteti še stroške opomina in prisilne izterjave, v posameznem primeru lahko ima pomembne 

posledice za posameznika (pritoţnik zatrjuje kršitev pravice do socialne varnosti iz 50. člena Ustave) 

glede na socialne razmere, v katerih ţivi, višino prejemkov itd. Zastavlja pa se tudi vprašanje, ali je 

izključena moţnost, da bi moral ustavni pritoţnik poleg navedenega zneska plačati še zamudne 

obresti, s katerimi bi dolg nesorazmerno močno narasel. 

 

Glede na to, da po mojem mnenju v obravnavanem primeru nista podana pogoja, ki ju predpisuje 55. 

člen ZUstS, nisem mogel glasovati za zavrnitev ustavne pritoţbe. 

 

 

         dr. Ciril Ribičič 

 
 

 

 

 


