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SKLEP 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe A. A. iz Ţ. na seji senata dne 22. aprila 

2003 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 

15/94) 

 

sklenilo: 

 

1. Ustavna pritoţba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 597/2000 z dne 12. 12. 2000 se 

zavrţe. 

 

2. Ustavna pritoţba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 597/2000 z dne 12. 12. 2000 v 

zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 90/99 z dne 16. 3. 2000 se sprejme v obravnavo. 

 

Obrazloţitev 

 

A. 

 

1. Okrajno sodišče v Piranu je z izpodbijano sodbo razsodilo, da je pritoţnik (v pravdnem postopku 

toţenec) dolţan opustiti vsakršno poseganje v parcelo št. 2357 - pot, ki je javno dobro, vpisano v 

zemljiškoknjiţni vloţek št. JD k.o. Z., še posebej pa, da je dolţan opustiti vsa ravnanja, ki merijo na 

preprečevanje voţnje z motornimi vozili po navedeni poti, ter vzpostaviti tako stanje te poti, kot je bilo, 

preden je to pot spodkopal, in sicer tako, da bo ta pot tudi na sedaj spodkopanem delu prevozna z 

motornimi vozili. Pritoţnik je zoper tako sodbo vloţil pritoţbo, Višje sodišče v Kopru pa je pritoţbi 

delno ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje v delu, ki se nanaša na vzpostavitev prejšnjega stanja 

poti, razveljavilo ter v tem obsegu vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje. V ostalem delu je 

pritoţbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. 

 

2. Pritoţnik v ustavni pritoţbi zatrjuje kršitev pravic iz drugega odstavka 14. člena, prvega, tretjega in 

četrtega odstavka 15. člena, 22., 23., 25., 26., 33., 40. in 69. člena, prvega in drugega odstavka 71. 

člena ter kršitev 125. člena Ustave. Sodišču prve stopnje očita, da ni upoštevalo njegovega predloga 

za postavitev drugega izvedenca niti mu ni dalo moţnosti postavljati vprašanja ţe imenovanemu 

izvedencu, prav tako pa tudi ni upoštevalo njegovega predloga za postavitev izvedenca za nizke 

gradnje, ki bi podal strokovno mnenje o vrsti in namenu rabe poti. Po mnenju pritoţnika je sodišče 

prve stopnje s tem bistveno kršilo določbe pravdnega postopka. Višje sodišče naj bi napačno povzelo 

njegove navedbe v pritoţbi in zmotno ugotovilo, da je pritoţnik dolţan opustiti vsa ravnanja, ki merijo 

na preprečevanje voţnje z motornimi vozili po sporni poti. Pritoţnik se ne strinja s stališčem sodišča, 

da je rok za vloţitev izbrisne toţbe iz 101. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95 in 

nasl. - ZZK) zamujen. Meni, da je sodišče o toţbenem zahtevku odločilo preuranjeno, saj bi moralo 

najprej odločiti o zahtevku iz nasprotne toţbe, s katero je pritoţnik zahteval, da sodišče ugotovi 

neveljavnost vknjiţbe lastninske pravice na parceli št. 2357 k.o. Z. v korist toţeče stranke in lastninsko 

pravico na navedeni parceli vknjiţi na ime pritoţnika. Pritoţnik tudi zatrjuje, da naj bi sodišče 

zavlačevalo postopek in pritoţnika neenako obravnavalo v razmerju do toţeče stranke. Meni, da sta 

sodišči prve in druge stopnje v tem postopku ščitili toţečo stranko "pri kršitvah zakonitosti postopkov". 
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B. 

 

3. Po določbi prvega odstavka 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se 

ustavna pritoţba lahko vloţi šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. V obravnavanem primeru je 

Višje sodišče s sklepom delno ugodilo pritoţbi pritoţnika in razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje v 

delu, ki se nanaša na vzpostavitev prejšnjega stanja sporne poti, in v tem obsegu zadevo vrnilo 

sodišču prve stopnje v novo sojenje. To pomeni, da o tem delu toţbenega zahtevka še ni bilo 

pravnomočno odločeno, in bo sodišče prve stopnje o njem ponovno odločalo. Ustavno sodišče 

pojasnjuje, da pritoţnikovih očitkov, ki se nanašajo na razveljavljeni del sodbe sodišča prve stopnje (tj. 

na vzpostavitev prejšnjega stanja sporne poti), ni mogoče obravnavati v tej ustavni pritoţbi, ker v tem 

delu postopek še teče in zato še niso bila izčrpana niti redna pravna sredstva. Iz tega razloga je 

Ustavno sodišče ustavno pritoţbo v tem delu zavrglo (1. točka izreka). 

 

4. Ustavno sodišče se v postopku z ustavno pritoţbo ne more spuščati v presojo materialnopravne ali 

procesnopravne pravilnosti izpodbijane sodne odločbe in tudi ne v dokazno oceno sodišč, saj ni 

instanca sodiščem, ki odločajo v pravdnem postopku. V skladu s 50. členom ZUstS preizkusi 

izpodbijano sodbo le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne 

svoboščine. Zato Ustavno sodišče navedb, ki se nanašajo na pravilnost izpodbijanih odločb, ne more 

upoštevati. 

 

5. Z ustavnopravnega stališča pa je lahko pomemben očitek pritoţnika, da mu sodišče prve stopnje ni 

dalo moţnosti, da bi postavljal vprašanja izvedencu geodetske stroke, Višje sodišče pa na ta njegov 

pritoţbeni očitek ni odgovorilo, kar bi lahko pomenilo kršitev pravice iz 22. člena Ustave. Senat 

Ustavnega sodišča je zato odločil, da se ustavna pritoţba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I 

Cp 597/2000 z dne 12. 12. 2000 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 90/99 z dne 16. 3. 

2000 sprejme v obravnavo (2. točka izreka). O njeni utemeljenosti bo odločilo Ustavno sodišče, ki bo 

presodilo, ali je bila s tem, ko pritoţniku ni bila dana moţnost postavljati vprašanja izvedencu, kršena 

njegova pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. 

 

C. 

 

6. Ta sklep je senat Ustavnega sodišča sprejel na podlagi prvega odstavka 54. člena in druge alineje 

prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter 

člana Joţe Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritoţbe 

zoper sklep Višjega sodišča v Kopru ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. 

člena ZUstS predloţena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso 

izrekli trije od njih, ustavna pritoţba v tem delu ni bila sprejeta v obravnavo. 

 

 

Predsednica senata 

          mag. Marija Krisper Kramberger 

 

 


