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POVZETEK
Magistrska naloga izhaja iz ugotovitve, da v primeru obstoja več istovrstnih ali različnih knjižnih
pravic na nepremičnini prihaja do konkurence med njimi. Od vsebine posamezne pravice oziroma
vrste materialnopravnih upravičenj, vključenih v posamezni pravici, pa je odvisno njihovo
medsebojno učinkovanje. Pri tem izhajam iz stališča, da v slovenskem pravnem redu v odnosu med
več pravicami na nepremičnini velja prednostno načelo, da imajo prej pridobljene pravice prednost
pred kasnejšimi.
V začetnem delu magistrske naloge so posledično najprej predstavljena pravna pravila oziroma
norme, ki v slovenskem pravnem redu operacionalizirajo oziroma konkretizirajo zgoraj navedeno
načelo oziroma odnose med različnimi knjižnimi pravicami na nepremičnini. Predstavljena je tudi
ureditev tega načela v nemškem in avstrijskem pravnem redu.
Stvarne pravice so absolutne pravice in v skladu s 5. členom SPZ1 učinkujejo zoper vsakogar,
učinkujejo pa tudi v razmerju med seboj. Najširši krog materialnopravnih upravičenj je zajet v
lastninski pravici, zaradi česar je njen učinek izključujoč. Navedeno pomeni, da na nepremičnini ne
moreta hkrati obstajati dve lastninski pravici.
Na nepremičnini pa lahko hkrati obstoji več istovrstnih ali različnih izvedenih stvarnih pravic, kot
tudi obligacijskih pravic, ki se v skladu z veljavno pravno ureditvijo vpisujejo v zemljiško knjigo.
Le-te na različne načine učinkujejo na lastninsko pravico. Prav tako prihaja do konkurence med
njimi. Predmet preučevanja in analize magistrske naloge so posledično učinki teh pravic na
lastninsko pravico, nadalje konkurenca med več izvedenimi stvarnimi pravicami, konkurenca med
izvedenimi stvarnimi pravicami in posameznimi obligacijskimi pravicami, ki se v skladu z veljavno
pravno ureditvijo vpisujejo v zemljiško knjigo, ter konkurenca med več obligacijskimi pravicami,
ki se v skladu z veljavno pravno ureditvijo vpisujejo v zemljiško knjigo.
V nalogi posebej analiziram vprašanje možnosti in posledice vknjižbe več istovrstnih ali različnih
izvedenih pravic na nepremičnini v zemljiško knjigo, ki se po vsebini materialnopravnih upravičenj
povsem prekrivajo in posledično izključujejo.
Posebej pomemben in osrednji del magistrske naloge pa predstavlja poglavje, ki predstavi in
analizira posledice oziroma vpliv uveljavitve zemljiških zastav v izvršbi ter prodajo nepremičnine v
stečajnem postopku na knjižne pravice na nepremičnini. Veljavna ureditev po ZIZ2 in ZFPPIPP3 v
odnosu med izvedenimi stvarnimi pravicami na nepremičnini določa, da osebne služnosti, stvarna
bremena in stavbne pravice, ustanovljene za zastavnimi pravicami in zemljiškimi dolgovi, v
primeru prisilne prodaje nepremičnine ugasnejo. Izjema je določena za stvarne služnosti. V
magistrski nalogi tako analiziram ustreznost navedene ureditve, predvsem glede posledic prisilne
prodaje na stavbne pravice in stvarna bremena ter tudi glede stvarnih služnosti. Pri tem domačo

1

Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/2013).
Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS, št. 51/1998, 72/1998 – skl. US, 11/1999 – osl. US, 89/1999 –
ZPPLPS, 11/2011 – ZRacS-1, 75/2002, 87/2002 – SPZ, 70/2003 – odl. US, 16/2004, 132/2004 – odl. US, 46/2005 – odl.
US, 96/2005 – odl. US, 17/2006, 30/2006 – odl. US, 69/2006, 115/2006, 93/2007, 121/2007, 45/2008 – ZArbit, 37/2008
– ZST-1, 28/2009, 51/2010, 26/2011, 14/2012, 17/2013 – odl. US, 45/2014 – odl. US, 58/2014 – odl. US, 53/2014,
50/2015, 54/2015, 76/2015 – odl. US).
3
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št.
126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010 – ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011 – ORZFPPIPP21-1, 87/2011 –
ZPUOOD, 23/2012 – odl. US, 48/2012 – odl. US, 47/2013, 100/2013, 10/2015 – popr., 27/2016, 31/2016 – odl. US).
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VI

ureditev primerjam z ureditvijo v nemškem ter avstrijskem pravnem redu ter ponudim možnosti za
njeno dopolnitev oziroma prenovitev.
Posebno poglavje je v nalogi namenjeno tudi t. i. razpolagalnemu upravičenju kot odločilni
predpostavki pravnoposlovne pridobitve stvarnih pravic na nepremičnini v povezavi z
»rangiranjem« pravic na nepremičnini.
Na koncu magistrske naloge pa je predstavljena še možnost pravnega varstva pravic, katerih vrstni
red je bil prizadet. Pravno varstvo je zagotovljeno z institutom izbrisne tožbe, ki varuje pred
materialnopravnimi nepravilnimi vknjižbami v zemljiški knjigi, ter t. i. actio Paulijana, institutom
izpodbijanja pravnih dejanj dolžnika (v in izven stečaja). V nalogi predstavim položaje varstva z
navedenima institutoma ter razlike med njima, tudi s predstavitvijo praktičnih primerov tožbenih
zahtevkov.
Ključne besede: prednostno načelo, vrstni red pravic na nepremičnini, absolutni učinek stvarnih
pravic, materialnopravno upravičenje, »rangiranje« pravic, posledice prisilne prodaje nepremičnine
na knjižne pravice, razpolagalno upravičenje, izbrisna tožba, izpodbijanje dolžnikovih pravdnih
dejanj.

ABSTRACT
The following master’s thesis stems from the realization that when several registration rights in
immovable property of the same or different nature exist, these rights are in competition. Their
interaction depends on the content of individual rights or on the type of substantive justifications
included in a particular right. My initial position was that, pursuant to Slovenian law, when there
are several rights related to one immovable property, priority principle (first-come, first-served)
applies. That is to say, previously acquired rights take precedence.
First, I present legal rules or norms, which in Slovenian acquis operationalize or actualize the
above-mentioned principle, and relations among various registration rights in immovable property.
I also examine the regulation of this principle in German and Austrian acquis.
Rights in rem are absolute rights, which, pursuant to Article 5 of SPZ4, affect everybody and have a
reciprocal effect in relation to each other. The widest range of substantive justifications is included
in the ownership right, which excludes its effect. That means that two rights of ownership cannot
exist simultaneously for one immovable property.
However, several secondary rights in rem of the same or different nature, or contractual rights,
registered in the land register in accordance with the applicable legislative regulation, can apply to
one immovable property. These rights have different effects on the ownership right and are
normally in competition. The objective of this thesis is to study and analyse the effects of these
rights on the ownership right, as well as the competition among different rights in rem and between
secondary rights in rem and individual contractual rights, which are registered in the land register
in accordance with the applicable legislative regulation. Furthermore, I examine the competition
among different contractual rights, which are registered in the land register in accordance with the
applicable legislative regulation.

4

Law of Property Code – Stvarnopravni zakonik, SPZ (Official Gazzete RS, Nos 87/2002, 91/2013).
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I also analyse the possibility and consequences of registering several secondary rights of the same
or different nature in immovable property, which can, based on the contents of substantive
justifications, completely overlap and consequentially cancel each other out.
The central part of my master’s thesis is covered in the chapter that introduces and analyses the
consequences or the effect of the enforcement of pledges in an execution and sale of property in
bankruptcy proceedings on registration rights in immovable property. In regards to the relationship
among secondary rights in rem in immovable property, ZIZ 5 and ZFPPIPP6 stipulate that personal
easements, encumbrances and building titles, established secondary to pledge rights and land debt,
cease to apply in case of a forced sale. An exception is made for easement. In my master’s thesis, I
analyse the adequacy of such regulation, particularly when it comes to the consequences of a forced
sale for building titles, encumbrances and easements. I compare our regulation to those in German
and Austrian acquis, and offer ideas for its completion or reform.
A special chapter centres on the so-called disposal justification, which functions as a decisive
supposition of the acquisition of rights in rem in immovable property in relation to “ranking” rights
in immovable property.
In the last segment, I present options for legal protection of those rights, for which order of
succession was affected. Legal protection is guaranteed with two remedies: cancellation action,
which protects from irregular substantive registrations to the land register, and the so-called Actio
Pauliana, the challenging of legal actions of the debtor (in and out of bankruptcy). In my thesis, I
present various protection possibilities using the remedies mentioned. I also explore the differences
between the two and include a presentation of actual claims.
Keywords: priority principle, order of rights in immovable property, the absolute effect of rights in
rem, substantive justification, “ranking” of rights, consequences of forced sale of immovable
property for registration rights, disposal justification, cancellation action, challenging the debtor’s
legal actions.
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1 UVOD
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Načela so pomemben del vsakega pravnega področja, tako tudi stvarnega prava. Eno izmed
temeljnih načel stvarnega prava je tudi prednostno načelo (načelo prioritete). Ima dolgo pravno
zgodovino, saj ga je poznalo že rimsko pravo (prior tempore, potior iure; zgodnejši po času,
močnejši po pravici).7
Tesno je povezano z absolutnim učinkom stvarnih pravic. Prednostno načelo je namreč eden izmed
vidikov načela absolutnosti.8 Absolutnost stvarnih pravic se odraža na dva načina, in sicer tako, da
stvarne pravice učinkujejo zoper vsakogar, ter tako, da imajo zgodnejše oziroma starejše stvarne
pravice prednost pred kasnejšimi oziroma mlajšimi stvarnimi pravicami.9 Navedeno predstavlja
izhodišče, iz katerega je potrebno izhajati pri preučevanju tematike učinkovanja stvarnih pravic na
nepremičnini med seboj.
Temeljna pravica stvarnega prava je lastninska pravica, ki daje svojemu imetniku popolno oblast
nad stvarjo. Iz same narave in vsebine lastninske pravice izhaja, da na isti stvari oziroma
nepremičnini ne moreta obstajati dve lastninski pravici različnih imetnikov (razen seveda v primeru
solastnine, skupne lastnine). Ko pridobi lastninsko pravico novi lastnik, nanj preide lastninska
pravica prejšnjega lastnika, čigar lastninska pravica na stvari preneha oziroma jo le-ta izgubi.10
Drugačna situacija pa nastane, ko na nepremičnini obstojijo poleg lastninske pravice še druge
izvedene oziroma omejene stvarne pravice. V slovenskem pravu so to: zastavna pravica, zemljiški
dolg, služnosti, stavbna pravica in stvarno breme. V takšni situaciji, ko obstaja na nepremičnini več
stvarnih pravic, prihaja do konkurence med njimi. Povsem se strinjam s stališčem Plavšakove,11 da
vsaka pravica vključuje določena materialnopravna upravičenja, od vsebine katerih pa je odvisno,
kako posamezne pravice na nepremičnini medsebojno učinkujejo.
Lastninska pravica, kot temeljna in najmočnejša pravica na nepremičnini, vključuje tri temeljna
materialnopravna upravičenja, opredeljena v 37. členu SPZ, in sicer pravico do posesti, pravico do
uporabe in uživanja ter pravico do razpolaganja s stvarjo. Z ustanovitvijo izvedene stvarne pravice
pa lastnik prenese na imetnika te pravice del svojih (lastninskih) upravičenj.12 Posledično te
ustanovljene izvedene stvarne pravice na različne načine učinkujejo na lastninsko pravico na
nepremičnini oziroma na materialnopravna upravičenja, vključena v njej. Lahko jo obremenjujejo
ali omejujejo ali pogojno izključujejo. Izvedene pravice, ki obremenjujejo lastninsko pravico,
vključujejo upravičenje od vsakokratnega lastnika nepremičnine zahtevati, da opravi določeno
izpolnitveno ravnanje, ki je lahko po načinu izpolnitve negativno (opustitev ali dopustitev) ali
7

Krajnc, Rimsko pravo, GV Založba, Ljubljana, 2008, str. 613.
Drugačno stališče zavzema Plavšakova: »Prednostno načelo je izjema od načela absolutnih učinkov stvarnih pravic
(erga omnes), saj zaradi prednostnega načela pozneje pridobljene stvarne pravice ne učinkujejo na zgodnejše izvedene
stvarne pravice.« Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in
stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-FinLex, Ljubljana, 2016, str. 292.
9
Vrenčur, Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic v primeru stečaja lastnika nepremičnine, Gospodarski
subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016, Pravna fakulteta Maribor, Inštitut za
gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju, 2016, str. 1.
10
Povzeto po: Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 79.
11
Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju –
pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-Fin-Lex,
Ljubljana, 2016, str. 287.
12
Povzeto po: Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 79, 618, 619.
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pozitivno (dajatev ali storitev). Izvedene pravice, ki lastninsko pravico omejujejo, pa omejujejo
izvrševanje posameznih upravičenj, vključenih v lastninski pravici. Izvedene pravice, ki lastninsko
pravico pogojno izključujejo, so tiste, katerih uveljavitev vključuje prenos pravice razpolaganja na
imetnika izvedene pravice v obsegu, potrebnem za uresničitev upravičenja, vsebovanega v izvedeni
pravici. Gre za pravice, ki vključujejo upravičenje prednostnega poplačila.13 Predstavljena
izhodišča predstavljajo podlago za preučevanje učinkov zgoraj naštetih izvedenih pravic na
lastninsko pravico.
Predvsem pa je z vidika prednostnega načela pomembno medsebojno učinkovanje izvedenih pravic
na nepremičnini. Zastavlja se vprašanje, kakšen je odnos med njimi. Tako lahko na nepremičnini
obstoji več stvarnih pravic, ki si po vsebini med seboj niti ne konkurirajo in je oblast nad stvarjo
razdeljena mednje. Denimo, če sta na nepremičnini ustanovljeni dve istovrstni stvarni sužnosti, ki
potekata vsaka po svojem delu nepremičnine.14 Drugačna situacija pa nastane že, če dve istovrstni
stvarni služnosti potekata po istem delu nepremičnine, torej če si po vsebini medsebojno
konkurirata. Tudi tukaj je medsebojno učinkovanje odvisno od vsebine materialnopravnih
upravičenj, vključenih v posamezni izvedeni stvarni pravici. Če se vsebina materialnopravnih
upravičenj izvedenih stvarnih pravic v celoti ali zgolj deloma prekriva, se le te izključujejo in jih ni
mogoče uresničevati hkrati. Med njimi velja prednostni princip, prednost ima tista izvedena stvarna
pravica, ki je bila pridobljena prej. Tudi pri konkurenci izvedenih pravic iste vrste ali različnih vrst
lahko pride do učinkovanja na način, da se le-te omejujejo (delno izključujejo), izključujejo v celoti
ali pogojno izključujejo. Tako se, denimo, delno izključujeta dve izvedeni pravici, ki se po vsebini
delno prekrivata, npr. pozitivna stvarna služnost in služnost rabe, ki obe vključujeta upravičenje
uporabe (prednost med njima ima prej pridobljena pravica). Povsem izključujejo se izvedene
stvarne pravice, katerih upravičenja se po vsebini povsem prekrivajo (npr. stvarna služnost in
užitek). Zastavna pravica ali druga izvedena pravica, ki vključuje upravičenje do prednostnega
poplačila zavarovane terjatve iz vrednosti zastavljenega premoženja, pa pogojno izključuje pozneje
pridobljeno izvedeno pravico (stavbno pravico, osebno služnost, stvarno breme), in sicer zgolj v
primeru uresničitve poplačilnega upravičenja.15
V primeru, ko sta na nepremičnini ustanovljeni dve izvedeni stvarni pravici, ki se po vsebini
povsem izključujeta, npr. stavbna pravica in užitek, se pojavi zelo pomembno vprašanje možnosti
in učinka oziroma posledic vpisa teh dveh pravic v zemljiško knjigo. Ali vpis prej pridobljene
stavbne pravice predstavlja oviro za vpis kasneje ustanovljenega užitka? Če te ovire ni in je vpisana
najprej stavbna pravica v korist A-ja in s kasnejšim vrstnim redom užitek B-ja, materialnopravna
upravičenja, ki jih vključuje A-jeva stavbna pravica, začasno izključujejo izvrševanje
materialnopravnih upravičenj B-ja. B torej vse dokler bo na nepremičnini obstajala A-jeva
izvedena stvarna pravica svojih materialnopravnih upravičenj ne bo mogel izvrševati.
Ker so lahko na nepremičnini ustanovljene tudi posamezne obligacijske pravice, za katere je v
ZZK-116 določeno, da se lahko vpisujejo v zemljiško knjigo (pogodbena prepoved odtujitve in
13

Povzeto po: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in
stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-FinLex, Ljubljana, 2016, str. 288, 290.
14
Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 81.
15
Povzeto po: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in
stečaju – pomen prednostnega načela, v Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-FinLex, Ljubljana, 2016, str. 291–294.
16
Zakon o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Uradni list RS, št. 58/2003, 45/2008, 37/2008 – ZST-1, 28/2009, 25/2011, 14/2015
– ZUUJFO).
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obremenitve, pogodbena predkupna pravica in odkupna pravica, pravica do najema in zakupa,
posebna pravica uporabe javnega dobra), je potrebno v okviru tematike »rangiranja« pravic na
nepremičnini preučiti tudi učinke navedenih pravic na lastninsko in izvedene stvarne pravice.
Pomembno je vprašanje, ali imajo tudi navedene pravice izključujoč učinek v razmerju do kasneje
pridobljenih izvedenih stvarnih pravic ter tudi v medsebojnem razmerju.
Temeljno vodilo pri »rangiranju« pravic na nepremičnini je torej prednostno načelo, ki je v
slovenskem pravem redu na splošno opredeljeno v 6. členu SPZ, ki določa: »Če obstaja na isti
stvari več stvarnih pravic, ima prej pridobljena stvarna pravica iste vrste prednost pred pozneje
pridobljeno stvarno pravico.« Ureditev v navedenem določilu SPZ ni dosledna. Prednostno načelo
namreč, upoštevaje zgoraj navedeno, ne velja zgolj za kolizijo več istovrstnih pravic, temveč tudi
za kolizijo različnih stvarnih pravic.17
Za celovito analizo obravnavane tematike pa je potrebno preučiti tudi konkretizacijo navedenega
načela v slovenskem pravnem redu v drugih določbah (drugih določbah ZIZ ter tudi v določilih
drugih zakonov18).
Na tem mestu naj izpostavim zgolj konkretizacijo prednostnega načela v 173. in 174. členu ZIZ (v
zvezi z usodo stvarnih pravic na nepremičnini pri prisilni prodaji nepremičnin v izvršbi) ter v 342.
členu ZFPPIPP (v zvezi z usodo stvarnih pravic na nepremičnini pri prisilni prodaji nepremičnin v
stečaju). Vrstni red stvarnih pravic na nepremičnini se namreč pokaže kot zelo pomemben v
primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju.
Vsa navedena določila določajo vrstni red oziroma prednostni princip med različnimi izvedenimi
stvarnimi pravicami. Tako ZIZ19 določa konkurenco med hipoteko in zemljiškim dolgom v
razmerju do osebnih služnosti, stavbno pravico in stvarnim bremenom. Glede na prednostni princip
osebne služnosti, stavbna pravica in stvarno breme, ki so bili v zemljiško knjigo vpisani pred
hipoteko ali zemljiškim dolgom, s prisilno prodajo ne ugasnejo. Pozneje pridobljene zgoraj
navedene stvarne pravice pa s prisilno prodajo ugasnejo, razen če se imetniki teh pravic s kupcem
drugače dogovorijo (174. člen ZIZ).20 Prav tako s prisilno prodajo ugasnejo vknjižene zastavne
pravice in zemljiški dolgovi, četudi zastavni upniki in upniki zemljiškega dolga niso v celoti
poplačani, razen če se s kupcem sporazumejo, da ostanejo, kupec pa prevzame toliko dolžnikovega
dolga proti temu upniku, kolikor bi mu ga pripadlo v izvršilnem postopku (173. člen ZIZ).
Izjema od prednostnega načela pa je v ZIZ določena za stvarne služnosti, slednje namreč v primeru
prisilne prodaje ne ugasnejo, ne glede na trenutek njihovega nastanka. Glede na dejstvo, da gre za
izjemo, se postavi vprašanje, ali tovrstna izjema velja za vse vrste stvarnih služnosti, npr. tudi za
neprave stvarne služnosti. Vrenčur,21 denimo, zagovarja stališče, da izjema velja zgolj za tiste prave
pozitivne služnosti, ki so po vsebini »nujne« poti ter za služnost v javno korist.

17

Tako tudi: Vrenčur, Stavbna pravica v poslovni praksi, Podjetje in delo, 2013, št. 5, str. 801.
Predvsem 136., 147., 153., 169., 176. člen SPZ, 171., 173., 174. člen ZIZ, 342. člen ZFPPIPP, 10., 87., 89. in drugi
členi ZZK-1.
19
Smiselno enaka je tudi določba 342. člena ZFPPIPP.
20
Tako tudi: Vrenčur, Stavbna pravica v poslovni praksi, Podjetje in delo, 2013, št. 5, str. 801, 802.
21
Vrenčur, Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic v primeru stečaja lastnika nepremičnine, Gospodarski
subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016, Pravna fakulteta Maribor, Inštitut za
gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju, 2016, str. 2.
18
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V teoriji22 se je tudi že pojavilo vprašanje o ustreznosti zgoraj predstavljene ureditve glede
obstanka stvarnega bremena na nepremičnini pri prisilni prodaji v izvršbi in stečaju, če je le to
ustanovljeno pred zastavnimi pravicami in zemljiškimi dolgovi. Stvarno breme je v 249. členu SPZ
opredeljeno kot pravica, na podlagi katere je lastnik obremenjene nepremičnine zavezan k bodočim
dajatvam in storitvam. Temeljna značilnost stvarnega bremena pa je, ravno tako kot pri hipoteki, da
nepremičnina jamči za posamične izpolnitve in je torej ustanovljeno z namenom poplačila. Položaj
imetnika stvarnega bremena je torej podoben položaju hipotekarnega upnika, zato bi bilo morda
ustrezneje, da bi tudi stvarno breme v primeru prisilne prodaje nepremičnine prenehalo, ne glede na
trenutek njegovega nastanka.23
Za določitev vrstnega reda stvarnih pravic na nepremičnini je torej zelo pomemben čas njihovega
nastanka, to je čas začetka učinkovanja vknjižbe stvarne pravice v zemljiški knjigi.24 ZZK-1 pozna
posamezne vpise, ki izključujejo uporabo splošnega pravila o začetku učinkovanja vpisov in
omogočajo varstvo vrstnega reda stvarnih pravic oziroma možnost kasnejšega vpisa stvarne pravice
z učinkom predhodnega (varovalnega) vpisa.25 Posledično je predstavitev le teh pomembna v zvezi
z obravnavano tematiko.
V primeru pravnoposlovne pridobitve stvarne pravice na nepremičnini morajo biti izpolnjeni
določeni pogoji (veljaven zavezovalni pravni posel, veljaven razpolagalni pravni posel,
razpolagalno upravičenje odsvojitelja ter vpis v zemljiško knjigo). Postavi se vprašanje, katera
izmed navedenih predpostavk je odločilna za vzpostavitev »ranga« pravic na nepremičnini. V
teoriji je zavzeto stališče,26 da ima odločilen pomen pri nastanku stvarnih pravic v razmerju do
tretjih razpolagalno upravičenje. Trenutek nastanka stvarne pravice pa, kot že navedeno, je
najpomembnejši za določitev vrstnega reda oziroma ranga stvarnih pravic v razmerju erga omnes.
Glede na dejstvo, da je vrstni red stvarnih pravic na nepremičninah pomemben, je pomembna tudi
analiza, na kakšen način slovenski pravni red zagotavlja imetnikom stvarnih pravic varstvo le-tega.
Vrstni red stvarnih pravic se varuje z izbrisno tožbo in z institutom izpodbijanja pravnih dejanj, s t.
i. Paulijansko tožbo.27
Izbrisna tožba je opredeljena v 243. členu ZZK-1. Gre za posebno vrsto stvarnopravne tožbe, s
katero se varujejo knjižne pravice na nepremičnini pred omejevanjem ali oškodovanjem, ki ga
povzroči materialnopravno neveljavna vknjižba pravice koga drugega, zaradi česar varovana
pravica preneha, se spremeni ali omeji.28
Z izbrisno tožbo lahko imetniki stvarnih pravic, katerih pravice so bile s takšnim vpisom prizadete,
pri čemer je lahko prizadet tudi njihov vrstni red, uveljavljajo zahtevek za vzpostavitev prejšnjega
22

Keresteš, Vpisi v zemljiško knjigo v povezavi z izvršbo, v: Zbornik 6. dnevi stvarnega, zemljiškoknjižnega,
nepremičninskega in izvršilnega prava, Kranjska Gora, 5. in 6. junij 2014, GV Založba, Ljubljana, 2014, str. 149, 150.
23
Prav tam, str. 149, 150.
24
V skladu s 5. členom ZZK-1 vpisi pravic in pravnih dejstev v zemljiški knjigi učinkujejo od trenutka, ko je
zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis oziroma ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo listino, na podlagi katere
o vpisu odloča po uradni dolžnosti, če ta zakon ne določa drugače.
25
Povzeto po: Plavšak, Vrenčur, Kako pravna pravila, ki operacionalizirajo načelo zaupanja v zemljiško knjigo, varujejo
poštenega, dobrovernega pridobitelja, Pravnik, 2015, št. 11–12, str. 772, 773.
26
Tako: Vrenčur, Plavšak, Pomen razpolagalnega upravičenja pri razpolaganju z lastninsko pravico na nepremičnini,
Pravnik, 2015, št. 9–10, str. 601, 629.
27
Slovenski pravni red ureja izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj izven stečaja na podlagi določb od 255. do 260.
člena OZ, izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju na podlagi določb od 269. do 278. člena ZFPPIPP. Prav tako
ZIZ v 201. členu določa specifičnosti ureditve izpodbijanja izven stečaja v izvršilnem postopku.
28
Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 202, 203.
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zemljiškoknjižnega stanja in si s tem zagotovijo varstvo vrstnega reda svoje pravice. Vrstni red
pravice je, denimo, lahko prizadet, ker materialnopravno neveljavna vknjižba imetniku pravice, ki
se šele vpisuje, onemogoča vpis njegove pravice ali pa je bila njegova pravica neutemeljeno
prenesena na drugega, izbrisana ali pa celo dodatno obremenjena.29
V zvezi s t. i. actio Pauliana je potrebno poudariti, da se izpodbijanje po OZ30 in po ZFPPIP
razlikuje predvsem glede na učinek, ki ga tožnik z uspešnim izpodbijanjem doseže. Pri
izpodbijanju izven stečaja je le-ta relativne narave, saj izgubi pravno dejanje učinek le proti tožniku
in le toliko, kolikor je potrebno za izpolnitev njegovih terjatev (260. člen OZ). V primeru
uveljavljanja izpodbojnega zahtevka tako ne pride v poštev razveljavitev pravnega dejanja dolžnika
ter s tem absolutno prenehanje izpodbojnega pravnega dejanja. Drugače pa je v primeru
izpodbijanja v stečaju po ZFPPIPP. Tu ima izpodbijanje za posledico »absolutno« razveljavitev
pravnega dejanja.31 Izpodbojni zahtevek, predmet katerega je pravno dejanje, na podlagi katerega je
bila opravljena vknjižba lastninske ali druge stvarne pravice v korist določene osebe, je namreč
potrebno uveljavljati z izbrisno tožbo (tretji odstavek 275. člena ZFPPIPP) v skladu s 1. točko
drugega odstavka 243. člena ZZK-1,32 razen če izbris izpodbijanih vpisov ni dovoljen po tretjem
odstavku 244. člena ZZK-1 (zoper dobroverne tretje).
Postavi se vprašanje podlage oziroma razlogov za tovrstno razlikovanje ter pomena tovrstnega
učinkovanja. Prav tako se postavi vprašanje, ali obstoječa pravna ureditev zagotavlja tistemu, čigar
pravica oziroma vrstni red je bil kršen, ustrezno pravno varstvo. Prav tako je za učinkovito pravno
varstvo zelo pomembno, da imetnik prizadete pravice izbere ustrezno pravno varstvo glede na
kršitev ter da temu primerno oblikuje tožbeni zahtevek.
1.2 CILJI IN HIPOTEZE MAGISTRSKEGA DELA
Cilj moje magistrske naloge je preučiti odnose različnih knjižnih pravic na nepremičnini med seboj
v luči prednostnega načela skozi analizo pravnih norm, ki v slovenskem pravnem redu
operacionalizirajo prednostno načelo, strokovno literaturo ter sodno prakso.
Na nepremičnini lahko obstoji zgolj ena lastninska pravica (izključujoč učinek med njimi). Lahko
pa je lastninska pravica obremenjena z eno ali več izvedenimi stvarnimi pravicami, pri čemer
prihaja do konkurence med njimi. Bistvo moje magistrske naloge bo preučevanje učinkov med
izvedenimi stvarnimi pravicami na nepremičnini. Izhajala bom iz teze, da v slovenskem pravnem
redu velja prednostno načelo pri razvrščanju istovrstnih in različnih izvedenih stvarnih pravic na
nepremičnini (prej pridobljena pravica ima prednost pred kasneje pridobljeno). Od vsebine
materialnopravnih upravičenj, vključenih v posamezno izvedeno stvarno pravico, je odvisno, na

29

Primerjaj: Krofič, Prenovljena ureditev izbrisne tožbe s pregledom aktualne sodne prakse, magistrsko delo, Maribor,
2015, str. 35.
30
Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 – odl. US,40/2007).
31
Tako tudi: Vrenčur, Izbris pravic iz zemljiške knjige, Pravosodni bilten, 2016, št. 1, str. 136, 137.
32
Zaradi spremembe ZZK-1C določba 1. točke drugega odstavka 234. člena ZZK-1 ustreza 2. točki tretjega odstavka
234. člena ZZK-1 in določa, da je mogoče z izbrisno tožbo zahtevati tudi izpodbijanje vknjižbe, ki je postala neveljavna
šele po trenutku začetka učinkovanja izpodbijane vknjižbe, če izbrisni upravičenec z izbrisno tožbo poleg zahtevka za
izbris izpodbijane vknjižbe uveljavlja tudi zahtevek za razveljavitev ali razvezo zavezovalnega pravnega posla, na
podlagi katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je bilo podlaga za izpodbijano vknjižbo.
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kakšen način si izvedene stvarne pravice med seboj konkurirajo. Lahko se povsem izključujejo,
omejujejo ali pogojno izključujejo.33
Glede na dejstvo, da lahko prej ustanovljena izvedena stvarna pravica povsem izključuje kasneje
ustanovljeno izvedeno stvarno pravico z vidika izvrševanja materialnopravnih upravičenj, ki jih
vključuje (npr. prej ustanovljena stavbna pravica, kasneje ustanovljen užitek), bom v magistrski
nalogi skušala potrditi oziroma ovreči tezo, da je po pravilih zemljiškoknjižnega prava vpis dveh
takšnih izvedenih stvarnih pravic na nepremičnini možen. Posledica takšnega zemljiškoknjižnega
stanja je zgolj, da imetnik kasneje vpisane pravice, dokler ostane v zemljiški knjigi vpisana
predhodna pravica, ne more uresničevati upravičenj, vključenih v njegovo pravico. Takšen
izključujoč učinek izvedenih stvarnih pravic tudi ne more biti predmet izbrisne tožbe.34
V skladu z določili 174. člena ZIZ in 342. člena ZFPPIPP stavbna pravica v primeru prisilne
prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju ugasne, v kolikor je bila ustanovljena za najzgodnejšo
hipoteko ali zemljiškim dolgom. V magistrski nalogi bom izhajala iz teze, da takšna ureditev ni
ustrezna, saj imetniku stavbne pravice ne zagotavlja stabilnega pravnega položaja, ki bi mu ga
glede na vsebino te izvedene stvarne pravice moral nuditi. Tudi v nemškem in avstrijskem pravnem
redu, po katerem se slovenski pravni red zgleduje, ni moč ustanoviti stavbne pravice na
nepremičnini, ki je že pred tem obremenjena s hipoteko, zemljiškim dolgom ali stvarnim
bremenom. Imetnik stavbne pravice tako lahko po domači pravni ureditvi ostane popolnoma
praznih rok pri prodaji nepremičnine v izvršbi ali stečaju. V primeru prodaje nepremičnine v
izvršbi ima ugasnitev stavbne pravice na podlagi prvega odstavka 263. člena SPZ za posledico, da
postane sestavina nepremičnine. Imetnik stavbne pravice, ki je prenehala, pa je v skladu s 198.
členom ZIZ zgolj upravičen do nadomestila za izgubljeno stvarno pravico, ki se poplača iz kupnine
v vrstnem redu, kot je bila stavbna pravica vpisana v zemljiško knjigo.35 Če kupnina zadošča zgolj
za poplačilo prej pridobljenih pravic in prejšnji lastnik nima drugega premoženja, lahko imetnik
takšne stavbne pravice ostane brez nadomestila. To še toliko bolj velja v stečajnem postopku.
Upoštevaje navedeno, bi bilo smiselno razmisliti o spremembi navedenih določil zakonov, pri
čemer pa je potrebno poudariti, da takšna sprememba ne bi mogla imeti retroaktivnih učinkov.
V konkurenci med izvedenimi stvarnimi pravicami v primeru prisilne prodaje nepremičnine je
določena izjema od prednostnega načela za stvarne služnosti (174. člen ZIZ in 342. člen ZFPPIPP).
Določeno je, da le-te v primeru prisilne prodaje nepremičnine ne ugasnejo, ne glede na čas
njihovega nastanka (tudi tiste, ki so pridobljene kasneje kot hipoteke in zemljiški dolgovi). V tej
zvezi bom izhajala iz teze, da navedena izjema ne velja za vse vrste stvarnih služnosti, temveč velja
zgolj za prave stvarne služnosti, ki so po vsebini nujne poti, ter za služnosti v javno korist. Torej
izjema tudi ne velja za t. i. neprave stvarne služnosti.36

33

Tako tudi: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in
stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-FinLex, Ljubljana, 2016, str. 288–290.
34
Smiselno enako: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi
in stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, TaxFin-Lex, Ljubljana, 2016, str. 288–290.
35
Smiselno enako: Vrenčur, Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic v primeru stečaja lastnika
nepremičnine, Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016, Pravna fakulteta
Maribor, Inštitut za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju, 2016, str. 6.
36
Enako stališče zavzema Vrenčur v: Vrenčur, Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic v primeru stečaja
lastnika nepremičnine, Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016, Pravna
fakulteta Maribor, Inštitut za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju, 2016, str. 2.
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Nadalje želim v magistrski nalogi potrditi oziroma ovreči tezo, da bi bilo primerneje, če bi
zakonska določila v okviru posledic prisilne prodaje na pravico stvarnega bremena določala, da se
le-to glede na vsebino njegovega upravičenja (prednostnega poplačila) obravnava analogno
hipoteki (torej da v primeru prisilne prodaje ugasne ne glede na čas njegovega nastanka). Pri
dokazovanju navedene teze je potrebno predvsem upoštevati vsebino ostalih upravičenj, vključenih
v pravici stvarnega bremena, ter dejstvo, da se stvarno breme v slovenskem prostoru ustanavlja
predvsem v zvezi z izročilno pogodbo ter pogodbo o preužitku, pri čemer si želi izročevalec z
ustanovitvijo stvarnega bremena zagotoviti jamstvo za dogovorjene izpolnitve.
Poleg izvedenih stvarnih pravic lahko na nepremičnini obstojijo tudi posamezne obligacijske
pravice (predkupna pravica, odkupna pravica, prepoved odtujitve in obremenitve, pravica do
najema oziroma zakupa), ki z vpisom v zemljiško knjigo pridobijo publicitetni učinek. V
magistrski nalogi bom tako ovrgla oziroma potrdila tezo, da tudi v konkurenci med izvedenimi
stvarnimi pravicami in navedenimi obligacijskimi pravicami velja prednostni princip ter imajo
izključujoč učinek na kasneje pridobljene izvedene stvarne pravice.
Ker je vrstni red izvedenih stvarnih pravic na nepremičnini zaradi izključujočih učinkov vsebine
posamezne izmed njih zelo pomemben, je cilj moje magistrske naloge tudi preučiti možnosti
pravnega varstva le-tega. Izhajala bom iz teze, da si lahko imetnik izvedene stvarne pravice, čigar
pravica je bila z vidika izgube oziroma oškodovanja vrstnega reda prizadeta, zagotovi varstvo s t. i.
Paulijansko tožbo (po pravilih OZ ter v primeru stečaja po pravilih ZFPPIPP) ter z izbrisno tožbo.
Ob tem bom predstavila tudi primere ustreznih tožbenih zahtevkov za zagotovitev uspešnega
pravnega varstva glede na zatrjevane kršitve pravic.
Skozi celotno magistrsko nalogo bom ob posameznih vprašanjih slovensko ureditev primerjala z
avstrijsko in nemško, pri čemer bom izhajala iz teze, da tudi v teh dveh pravnih sistemih velja
prednostni princip v odnosu med stvarnimi pravicami.
1.3 METODE DELA
V magistrski nalogi bom uporabila metodo deskripcije (opisovanja), s katero bom opisala teorijo,
pojme (posamezne knjižne pravice) ter spoznanja. Temeljna metoda, ki jo bom pri svojem delu
uporabila, pa bo metoda analize. Z uporabo navedene metode bom analizirala vsebino posameznih
knjižnih pravic (materialnopravna upravičenja, ki jih vključujejo) ter preučevala učinkovanje
posameznih pravic med seboj. Prikaz ugotovite teh učinkov bo prikazan z metodo klasifikacije
(razvrščanja).
Nadalje bom z metodo sistematične analize preučila pravne norme, ki v slovenskem pravnem redu
operacionalizirajo t. i. prednostno načelo oziroma urejajo učinke knjižnih pravic med seboj. Pri
analizi pravnih norm bom uporabila namensko, logično ter sistematično razlago pravnih norm, in
sicer zaradi lažjega razumevanja ter presoje ustreznosti obstoječe normativne ureditve v splošnem
in področnih zakonih (predvsem glede usode knjižnih pravic v primeru prodaje nepremičnine v
izvršbi in stečaju). Pri tej analizi si bom pomagala tudi z ugotovitvami iz predhodnega poglavja o
učinkih knjižnih pravic med seboj. Bistvo moje magistrske naloge je namreč poudariti pomen
prednostnega načela oziroma vrstnega reda stvarnih pravic na nepremičnini in posledično
pomembnosti, da pravni red zagotavlja primerno oziroma ustrezno pravno varstvo le-tega.
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Skozi celotno nalogo bom uporabila tudi metodo kompilacije s povzemanjem stališč drugih
avtorjev, ki bo vodila v sintezo magistrske naloge. Prav tako bom z metodo komparacije obstoječo
pravno ureditev (opredelitev prednostnega načela ter posledic na knjižne pravice v primeru prodaje
nepremičnine v izvršbi in stečaju) primerjala z ureditvama v Avstriji in Nemčiji.
Na podlagi tako pridobljenih ugotovitev bom nato v zaključnem delu naloge podala tudi možne
rešitve izboljšanja normativne ureditve na področju »rangiranja« pravic.

2 PRAVNA KONKRETIZACIJA PREDNOSTNEGA NAČELA
2.1 SPLOŠNA OPREDELITEV PREDNOSTNEGA NAČELA V STVARNOPRAVNEM
ZAKONIKU
Splošna opredelitev prednostnega načela je v slovenskem pravu zapisana v 6. členu SPZ, ki določa:
»Če obstaja na isti stvari več stvarnih pravic, ima prej pridobljena stvarna pravica iste vrste
prednost pred pozneje pridobljeno stvarno pravico.«
Ureditev v navedenem določilu SPZ ni dosledna. Do kolizije namreč ne prihaja zgolj med več
istovrstnimi pravicami, temveč tudi med različnimi stvarnimi pravicami. Tudi v tem primeru velja
prednostno načelo.37
2.2 KONKRETIZACIJA OZIROMA
NAČELA V DRUGIH DOLOČBAH

OPERACIONALIZACIJA

PREDNOSTNEGA

2.2.1 Opredelitev prednostnega načela v drugih določbah Stvarnopravnega zakonika
Še posebej je prednostno načelo pomembno pri zastavni pravici (hipoteki), zato ni naključno, da v
SPZ pri določbah v zvezi z navedeno pravico najdemo še dodatno opredelitev prednostnega načela.
Tako 136. člen SPZ določa, da se v primeru, da je predmet zastavljen več zastavnim upnikom,
vrstni red njihovega popolnega poplačila določa po trenutku nastanka zastavne pravice.
Prav tako je v 147. členu SPZ urejena konkurenca več hipotek na isti nepremičnini. V prvem
odstavku navedenega člena je določeno, da se na isti nepremičnini lahko ustanovi več hipotek,38 pri
čemer se lahko v skladu s tretjim odstavkom šele, ko je prvi upnik poplačan v celoti, poplača
naslednji upnik in tako po vrsti. Velja torej prednostno načelo.
Zastavna pravica je namenjena varstvu določene terjatve oziroma njenega poplačila, pri čemer je
prednostno načelo ključno za določanje vrstnega reda poplačila. Hipoteka učinkuje proti drugim
zastaviteljevim upnikom tako, da hipotekarnemu upniku zagotavlja prednost pri poplačilu
zavarovane terjatve iz vrednosti nepremičnine. Zato poplačilno upravičenje hipotekarnega upnika,
ki ga vključuje hipoteka, izključuje upravičenje drugih upnikov zastavitelja za poplačilo njihove
terjatve iz vrednosti (kupnine), dosežene s prodajo nepremičnine. Tovrstnega učinka pa seveda
hipoteka nima do hipoteke, ki je bila na nepremičnini ustanovljena pred njo.39

37

Tako tudi: Vrenčur, Stavbna pravica v poslovni praksi, Podjetje in delo, 2013, št. 5, str. 801.
V skladu z drugim odstavkom 147. člena SPZ je ničen dogovor, s katerim se zastavitelj zaveže, da na nepremičnini ne
bo ustanavljal nadaljnjih hipotek.
39
Plavšak, Notarska prodaja zaradi zunajsodne uveljavitve hipoteke, Pravna praksa, 2013, št. 45, priloga str. IV.
38
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Kadar je eden izmed več zastavnih upnikov poplačan, njegova hipoteka preneha, ostali kasnejši
zastavni upniki pa se pomaknejo za izpraznjeno oziroma eno mesto navzgor (četrti odstavek 147.
člena SPZ).
V tretjem odstavku 153. člena SPZ je določeno tudi posebno pravilo v zvezi z učinkom prisilne
prodaje nepremičnine kot posledice uveljavitve hipoteke na pogodbo o rabi, in sicer je določeno, da
sme kupec nepremičnine ne glede na zakonske ali pogodbene roke pisno odpovedati pogodbo o
rabi nepremičnine (zlasti najem in zakup), ki je nastala po ustanovitvi hipoteke, z odpovednim
rokom enega meseca.
Nadalje je v SPZ urejena možnost ustanovitve več zastavnih pravic na stvari tudi v okviru ročne
zastavitve premičnin. Tako je v prvem odstavku 169. člena SPZ določeno, da lahko zastavitelj isto
premičnino zastavi več zastavnim upnikom. Drugi in naslednji zastavni upniki pridobijo zastavno
pravico v trenutku, ko zastavitelj o tem obvesti zastavnega upnika, ki ima stvar v neposredni
posesti oziroma za katerega ima stvar v neposredni posesti tretji.
Prav tako je v 176. členu SPZ urejena možnost večkratne neposestne zastavitve iste premičnine. V
skladu s prvim odstavkom navedenega člena se lahko premičnina pod pogoji iz 172. člena SPZ40
večkrat neposestno zastavi. Zastavitelj pa mora o vsaki kasnejši neposestni zastavitvi obvestiti vse
prejšnje upnike.
Če je premičnina predmet registrske neposestne zastavne pravice, ne more biti tudi predmet
navadne neposestne zastavne pravice. Zato lahko pride zgolj do konkurence več navadnih ali več
registrskih neposestnih zastavnih pravic na posamezni premičnini. Vrstni red navadnih neposestnih
zastavnih pravic se ravna po trenutku sklenitve sporazuma o ustanovitvi neposestne zastavne
pravice v obliki notarskega zapisa. Vrstni red registrskih zastavnih pravic pa se določa po trenutku,
ko AJPES41 prejme predlog za vpis.42
Določila drugega in tretjega odstavka 176. člena SPZ določajo posebna pravila poplačila v primeru
večkratne neposestne zastave iste premičnine. Poplačilo se opravi ob zapadlosti prve zavarovane
terjatve preko enega od njih (zastavnega upnika) ali tretje osebe (pooblaščenca za prodajo), ki jo
sporazumno določijo. Če sporazum med zastavnimi upniki ni mogoč, osebo določi na predlog
katerega koli zastavnega upnika sodišče v nepravdnem postopku. Zastavitelj mora izročiti
zastavljeno premičnino pooblaščencu za prodajo, ki jo opravi v skladu s 167. členom tega zakona.
Po odbitju stroškov prodaje pooblaščenec izkupiček razdeli med zastavne upnike, upoštevaje vrstni
red pridobitve neposestnih zastavnih pravic in zapadlost zavarovanih terjatev, pri čemer se pri
poplačilu nezapadle terjatve upoštevajo obresti v višini bančne eskontne stopnje v kraju izpolnitve
zavarovane terjatve, od dneva plačila do dneva zapadlosti zavarovane terjatve.
2.2.2 Zakon o izvršbi in zavarovanju
V ZIZ je prednostno načelo konkretizirano v okviru določb, ki določajo pravne posledice za stvarne
pravice na nepremičnini v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku.

40

172. člen SPZ določa: »Zastavitelj lahko uporablja zastavljeno premičnino v skladu z njenim ekonomskim namenom
oziroma dogovorom z zastavnim upnikom in je nima pravice odtujiti ali obremeniti brez soglasja zastavnega upnika.«
41
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
42
Tratnik, Neposestna zastavna pravica na premičninah, 2. del, Pravna praksa, 2012, št. 41–42, str. 26.
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Določena je kolizija med hipoteko (prisilno in pravnoposlovno) in zemljiškim dolgom na eni strani
ter osebnimi služnostmi (tudi neprave stvarne), stavbno pravico in stvarnim bremenom na drugi
strani.43
Tako je v 173. členu ZIZ določeno, da zastavna pravica in zemljiški dolg z dnem pravnomočnosti
sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu ugasneta, čeprav zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega
dolga niso popolnoma poplačani. Navedeno pa ne velja v primeru sporazuma med kupcem
nepremičnine in zastavnim upnikom oziroma upnikom zemljiškega dolga, da ostane zastavna
pravica oziroma zemljiški dolg na nepremičnini tudi po pravnomočnosti sklepa o izročitvi
nepremičnine kupcu. Kupec v tem primeru prevzame toliko dolžnikovega dolga proti upniku,
kolikor bi mu ga pripadlo v izvršilnem postopku (drugi odstavek 173. člena SPZ).
Drugače pa je z osebnimi služnostmi, stavbno pravico in stvarnim bremenom. Za ostanek oziroma
prenehanje teh pravic na nepremičnini po prisilni prodaji v izvršilnem postopku je odločilen
trenutek njihovega nastanka in zanje velja prednostno načelo, ki je določeno v drugem in tretjem
odstavku 174. člena ZIZ. Osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne pravice, ki so bile vpisane v
zemljiški knjigi pred zastavnimi pravicami upnikov oziroma upnika, na čigar predlog je sodišče
dovolilo izvršbo ter upniki zemljiškega dolga, s prodajo nepremičnine v izvršilnem postopku ne
ugasnejo. Upoštevaje prednostno načelo pa osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne pravice,
ki so bile pridobljene kasneje, kot hipoteka ali zemljiški dolg, prenehajo, razen seveda, če se
imetniki teh pravic s kupcem ne dogovorijo drugače.44
Izjema od prednostnega načela je v prvem odstavku 174. člena ZIZ določena za stvarne služnosti,
le-te s prisilno prodajo nepremičnine v izvršilnem postopku ne ugasnejo, četudi so pridobljene za
zastavnimi pravicami ali zemljiškimi dolgovi.
Vrstni red je v izvršilnem postopku varovan tudi z določilom 171. člena ZIZ. Po zaznambi sklepa o
izvršbi sodišče ne more za poravnavo kakšne druge terjatve istega ali drugega upnika opraviti
posebnega postopka izvršbe na isto nepremičnino. Upniki, za katerih terjatve sodišče kasneje izda
sklep o izvršbi na isto nepremičnino, zgolj pristopijo k že začeti izvršbi. Pristop je možen vse do
pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.
2.2.3 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
Enako kot v ZIZ je tudi v ZFPPIPP prednostno načelo konkretizirano v okviru določb, ki določajo
pravne posledice za stvarne pravice na nepremičnini v primeru prisilne prodaje nepremičnine v
stečajnem postopku.
Z novelo ZFPPIPP-G,45 ki je vstopila v veljavo 26. 4. 2016, je bila odpravljena nedoslednost,
določena v predhodni 3. točki prvega odstavka 342. člena ZFPPIPP, ki je pred spremembo
določala, da s plačilom kupnine v stečajnem postopku prenehajo osebne služnosti, stvarno breme in

43

Vrenčur, Stavbna pravica v poslovni praksi, Podjetje in delo, 2013, št. 13, str. 801, 802.
Povzeto po: Juhart, Berden, Keresteš, Rijavec, Tratnik, Vlahek, Vrenčur, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV
Založba, Ljubljana, 2004, str. 80.
45
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju – ZFPPIPP-G (Uradni list RS, št. 27/16).
44
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stavbna pravica na predmetu prodaje, če so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 244. členu
ZFPPIPP učinkuje začetek stečajnega postopka.46
Navedeno določilo je zavajalo oziroma lahko pripeljalo do napačnega zaključka, da pozneje
pridobljene (pridobljene za hipoteko oziroma zemljiškim dolgom, ki sta bila v zemljiško knjigo
vpisana pred zaznambo začetka stečajnega postopka) osebna služnost, stvarno breme in stavbna
pravica ne prenehajo.47 Vendar pa že pred spremembo tovrstna razlaga ni bila pravilna oziroma
ustrezna. Zgoraj citirano določilo je bilo namreč potrebno razlagati v povezavi s 96. členom ZZK-1
in 89. členom ZZK-1, kar pomeni, da učinkuje zaznamba stečaja enako kot zaznamba izvršbe, že
od vpisa prve oziroma najzgodnejše hipoteke. Tako stavbna pravica, osebna služnost in stvarno
breme v primeru, da so bili ustanovljeni pred dnem začetka stečajnega postopka s prodajo
prenehajo, če so bili ustanovljeni za hipoteko (pogodbeno, prisilno) ali zemljiškim dolgom. V
primeru vpisa hipoteke na nepremičnini pred stavbno pravico namreč nastopi učinek ekstenzivnosti
hipoteke, prej pridobljena hipoteka se namreč razteza tudi na kasnejšo stavbno pravico, ki zaradi
takšnega položaja s prisilno prodajo preneha. Hipotekarni upnik se v takšnem primeru poplača iz
celotne vrednosti nepremičnine, ki zajema tudi vrednost stavbne pravice.48
V prvem odstavku 342. člena ZFPPIPP z vključeno novelo ZFPPIPP-G spremenjeno določbo 3.
točke prvega odstavka 342. člena ZFPPIPP je sedaj jasno določeno:
» (1) S plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne
pogodbe:
1. zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
2. pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
3. naslednje osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica:
- če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet prodajne pogodbe, omejena s hipoteko ali
zemljiškim dolgom: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega učinkuje vpis najzgodnejše
hipoteke ali zemljiškega dolga v zemljiško knjigo,
- v drugih primerih: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 244. členu tega zakona
učinkuje začetek stečajnega postopka.«
Poudariti je potrebno tudi, da prenovljena določba 3. točke prvega odstavka 342. člena ZFPPIPP ne
vsebuje prehodne določbe, ker gre le za zapis pravilne uporabe prednostnega pravila. Ta pomeni, da
se spremenjena določba uporablja tudi za postopke, ki so bili 26. aprila 2016 že v teku.49

46

V prvem odstavku 244. člena ZFPPIPP je določeno, da pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z
začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic o začetku stečajnega postopka.
47
Besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju 5. 2. 2016, Vlada RS, str. 36 – https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE6A1C1257F50004640FB&db=kon_za
k&mandat=VII&tip=doc.
48
Povzeto po: Vrenčur, Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic v primeru stečaja lastnika nepremičnine,
Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016, Pravna fakulteta Maribor, Inštitut
za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju, 2016, str. 4, 5.
49
Tako tudi: Vrenčur, Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic v primeru stečaja lastnika nepremičnine,
Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016, Pravna fakulteta Maribor, Inštitut
za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju, 2016, str. 5.
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Torej, enako kot po ostalih predpisih, se ohranijo tiste osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne
pravice, ki so bile ustanovljene pred vknjižbo najzgodnješe hipoteke oziroma zemljiškega dolga
oziroma pred zaznambo stečaja.
2.2.4 Zakon o zemljiški knjigi
2.2.4.1 Pravna opredelitev prednostnega načela v širšem smislu (načelo vrstnega reda)
Prednostno načelo v širšem smislu pa je urejeno v 10. členu ZZK-1, ki opredeljuje t. i. načelo
vrstnega reda kot eno izmed temeljnih načel zemljiškoknjižnega prava. Pravilo je širše, saj zajema
položaje oziroma vrstni red stvarnih pravic, ki se medsebojno izključujejo.50 Načelo vrstnega reda
je pomembno za nastanek stvarnih pravic. Pridobitev stvarne pravice namreč začne učinkovati z
vpisom v zemljiško knjigo, zato je zelo pomembno natančno določiti trenutek, ko vpis začne
učinkovati. Vpis pravic v zemljiško knjigo v skladu s 5. členom ZZK-1 ne prične učinkovati šele,
ko je o njem odločeno, temveč že od trenutka, ko zemljiškoknjižno sodišče prejme predlog za vpis
oziroma ko prejme listino, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni dolžnosti. Tako se, denimo,
hipoteka pridobi že v trenutku, ko je vložen predlog za njen vpis, in ne šele, ko je o njem
odločeno.51
V skladu z načelom vrstnega reda se namreč vrstni red pridobitve stvarne pravice določi po
trenutku, od katerega začne učinkovati ta vpis (drugi odstavek 10. člena ZZK-1). Zemljiškoknjižno
sodišče pa odloča o vpisih in jih opravlja po vrstnem redu, ki se določi po trenutku, ko je
zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis, oziroma ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo
listino, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni dolžnosti (prvi odstavek 10. člena ZZK-1).
Trenutek prejetja predloga za vpis se v zemljiški knjigi javno objavi s plombo.52 Informacijski
sistem e-ZK mora zagotavljati, da plombe vpisujejo po vrstnem redu, ki se določi po trenutku
začetka zemljiškoknjižnega postopka in da je plomba vidna na rednem izpisu iz zemljiške knjige
najpozneje do začetka uradnih ur delovanja informacijskega sistema e-ZK naslednjega delovnega
dne po dnevu začetka zemljiškoknjižnega postopka (drugi odstavek 135. člena ZZK-1). Plomba se
vpiše tako, da se navedejo naslednji podatki: 1. oznaka, da gre za plombo, 2. opravilna številka,
pod katero se vodi zemljiškoknjižni postopek, 3. trenutek (dan, ura in minuta) začetka
zemljiškoknjižnega postopka, 4. trenutek (dan, ura in minuta) začetka učinkovanja vpisa, 5. vrsta
vpisa, ki se z zemljiškoknjižnim predlogom zahteva ali o katerem zemljiškoknjižno sodišče odloča
po uradni dolžnosti, 6. podatki o stanju postopka in 7. podatki o tem, ali je bil vpis dovoljen ali pa
je bilo o vpisu odločeno negativno (tretji odstavek 135. člena ZZK-1). Plomba pa se ne vpiše: 1. če
je zemljiškoknjižni predlog vložen v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 125.a člena tega
zakona, 2. če je obvestilo sodišča ali drugega državnega organa, ki je podlaga za vpis v zemljiško
knjigo po uradni dolžnosti, vloženo v nasprotju s prvim odstavkom 125.a člena tega zakona,
3. če je obvestilo geodetske uprave, ki je podlaga za poočitev iz 1. ali 2. točke 114. člena tega
zakona, poslano v nasprotju s sedmim odstavkom 115. člena tega zakona, 4. v zvezi s poočitvami

50

Povzeto po: Tratnik, Vrenčur, Zakon o zemljiški knjigi – ZZK-1 z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom, 2.
spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list, 2015, str. 40.
51
Povzeto po Tratnik, Hipoteka, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 35.
52
Plomba je pomožni vpis, s katerim se javno objavi, da je bil glede določene nepremičnine začet zemljiškoknjižni
postopek, v katerem zemljiškoknjižno sodišče o vpisu še ni pravnomočno odločilo.
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spremembe podatkov o osebi iz 3. točke 114. člena tega zakona (drugi odstavek 135. člena ZZK1).53
Pred sprejetjem novele ZZK-1C54 je 190. člen ZZK-1 urejal tudi situacijo, kadar je bilo več
zemljiškoknjižnih predlogov vloženih istočasno oziroma je sodišče prejelo več listin, ki so bile
podlaga za vpis po uradni dolžnosti. Ti vpisi so imeli isti vrstni red. Če je sodišče v teh primerih
opravilo vpise pravic z istim vrstnim redom, ki so se medsebojno izključevale, je lahko vsak
imetnik take pravice s tožbo od sodišča zahteval, da odredi izbris pravice drugega imetnika, ki je
vpisana z istim vrstnim redom. Z uvedbo elektronske zemljiške knjige in elektronskim vlaganjem
predlogov za vpis je navedena določba postala nepotrebna, saj do situacije istočasno vloženih
predlogov za izvršbo več ne more priti.
Drugače pa je v avstrijskem oziroma predvsem nemškem pravnem redu. Zlasti v slednjem še vedno
velja, da imajo vknjižene pravice v zemljiški knjigi lahko isti vrstni red.55
Procesna določila, ki določajo, na kakšen način pa se vrstni red pravic na nepremičnini v nemškem
pravnem redu oblikuje, so določena v nemškem Zemljiškoknjižnem redu (GBO56).
17. člen GBO tako določa, da se morajo v primerih, da prispe na zemljiško knjigo več predlogov za
vpis pravic na isti nepremičnini, le-ti reševati po vrstnem redu. Dokler predhodni predlog ni rešen,
se kasneje prejeti predlog ne sme reševati. Nadaljnja pravila v zvezi z vrstnim redom vpisovanja
pravic določa 45. člen GBO. V primeru predlaganih več vknjižb pravic na nepremičnini v istem
delu zemljiškoknjižnega lista je odločilen čas vložitve predloga. Če sta predloga vložena istočasno,
je potrebno navedeno dejstvo v zemljiški knjigi označiti.57 Če se v različnih delih
zemljiškoknjižnega lista na isti dan opravijo vknjižbe (rešijo predlogi za vknjižbo), ki v zemljiško
knjigo niso prispele istočasno, je ravno tako potrebno v zemljiški knjigi označiti, da ima pravica,
katere vpis je bil predlagan kasneje, slabši vrstni red.58 Ta pravila pa se ne uporabljajo, če se stranke
dogovorijo drugače.59
Materialnopravna opredelitev vrstnega reda (Rangordnung) več stvarnih pravic na nepremičnini je
v nemškem pravnem redu urejena v 879. členu nemškega Državljanskega zakonika (BGB60). Za
določitev vrstnega reda stvarnih pravic na nepremičnini veljata dva različna principa,
»Locusprinzip«61 ter »Tempusprinzip«.62 Katerega izmed njiju je potrebno uporabiti, je odvisno od
dejstva, v katerem delu zemljiškoknjižnega lista63 so posamezne pravice vknjižene.64
53

Tratnik, Vrenčur, Zakon o zemljiški knjigi – ZZK-1 z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom, 2. spremenjena in
dopolnjena izdaja, Uradni list, 2015, str. 41, 42.
54
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1C z dne 23. 3. 2011 (Uradni list RS, št.
25/2011). Novela je pričela veljati dne 5. 4. 2011.
55
V nemškem pravnem redu se namreč zemljiška knjiga še vedno vodi vzporedno, kot ročna in tudi kot elektronska
zemljiška knjiga.
56
Grundbuchordnung (GBO) z dne 24. 3. 1897 (RGBl. S. 139, nazadnje spremenjen 3. 12. 2015; BGBl. I S. 2161).
57
Prvi odstavek 45. GBO.
58
Drugi odstavek 45. člena GBO.
59
Tretji odstavek 45. člena GBO.
60
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) z dne 18. 8. 1896 (RGBl. S 195, nazadnje spremenjen 24. 5. 2016; BGBl. I S. 1190,
1896).
61
T. i. prostorski princip glede na mesto, na katerem se posamezna vknjižena pravica v posameznem zemljiškoknjižnem
listu nahaja oziroma na katerem je vpisana v zemljiško knjigo.
62
T. i. časovni princip glede na čas vknjižbe pravice v zemljiško knjigo.
63
V nemški zemljiški knjigi se za vsako nepremičnino vodi poseben zemljiškoknjižni list, ki je razdeljen na tri dele. V
prvi del se vpisujejo podatki o lastniku in pravnem temelju pridobitve. V drugi del se vpisujejo omejene stvarne pravice
razen zemljiških zastavnih pravic, torej se vanj vpisujejo dedna stavbna pravica, služnosti, realna bremena in predkupna

13

V konkurenci med več pravicami na nepremičnini, vknjiženimi v istem delu zemljiškoknjižnega
lista, velja »Locusprinzip«, torej se vrstni red med njimi določa glede na mesto, na katerem je
posamezna pravica v zemljiškoknjižnem listu vpisana (pravice se v zemljiškoknjižni list vpisujejo
po vrsti in se med njimi ne sme puščati praznih mest za naknadne vpise drugih pravic). Pravica
vknjižena prej, ima prednost. V primeru kolizije več pravic na nepremičnini, vknjiženih v različnih
delih zemljiškoknjižnega lista (npr. drugem in tretjem), pa se vrstni red ravna po
»Tempusprinzipu«, odločilen je datum vknjižbe pravice. Pravice, ki so vknjižene z zgodnejšim
datumom, imajo prednost pred tistimi, vknjiženimi s kasnejšim datumom. Pravice, ki so vknjižene
istega dne, imajo isti vrstni red.65
Primer: Na nepremičnini so vknjižene naslednje pravice:
- v drugem delu zemljiškoknjižnega lista: dne 1. 1. 2013 užitek A-ja,
- v tretjem delu zemljiškoknjižnega lista: dne 1. 1. 2012 zemljiški dolg B-ja,
dne 1. 1. 2013 hipoteka v korist C-ja ter
dne 1. 4. 2014 hipoteka v korist D-ja.
Prednost pred vsemi ostalimi vknjiženimi pravicami na nepremičnini ima zemljiški dolg B-ja,
užitek A-ja in hipoteka C-ja imata isti vrstni red, pri čemer pa imata prednost pred hipoteko D-ja, ki
ima najslabši vrstni red.66
V primeru drugačne določitve vrstnega reda oziroma dogovora o drugačnem vrstnem redu pa je
potrebno to dejstvo zaznamovati v zemljiški knjigi.67
V nemški pravni teoriji se kot primerjava, kakšno je razmerje med določili BGB in GBO, ki se
nanašajo na določanje vrstnega reda, uporablja primerjava z zemljevidom. GBO tako določa, kako
se zemljevid oblikuje, nariše, BGB pa, kako ga moramo brati.68
V avstrijskem pravnem redu je vrstni red pravic na nepremičnini oziroma prioritetno načelo
opredeljeno v 29. členu avstrijskega Zemljiškoknjižnega zakona – GBG.69 Navedeni člen določa,
da se vrstni red vknjižb določi glede na trenutek vložitve predloga za vknjižbo pravice v zemljiško
knjigo. Vknjižbe, za katere je bil predlog podan istočasno, pa imajo isti vrstni red. V povezavi z
navedenim določilom je v 440. členu ABGB70 določeno, da ima v primeru, kadar lastnik
nepremičnino odsvoji dvema različnima osebama, prednost tisti, ki prej uveljavi svojo pravico,
torej tisti, ki prej predlaga vpis svoje pravice v zemljiško knjigo.71
pravica, v tretji del pa se vpisujejo zastavna pravica, zemljiški dolg in rentni dolg (Tako tudi: Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi Vlada RS, prva obravnava 2010–2011 http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjktpPP3MzNAhWDvhQKHeVK
BnoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vlada.si%2Ffileadmin%2Fdokumenti%2Fsi%2Fsklepi%2Fseje_vlade%2F
89_seja%2F89sv5.doc&usg=AFQjCNFYcavwUfjXYQ0Bvp-xIejj-6ZoA&sig2=RYG6mImGBFWDQZ27V1ewOA).
64
Baur, Baur, Stürner, Sachenrecht, 18. neu bearbeitete Auflage, Beck, München, 2009, str. 211.
65
Prvi odstavek 879. člena BGB.
66
Primerjaj: Baur, Baur, Stürner, Sachenrecht, 18. neu bearbeitete Auflage, Beck, München, 2009, str. 211.
67
Tretji odstavek 879. člena BGB.
68
Baur, Baur, Stürner, Sachenrecht, 18. neu bearbeitete Auflage, Beck, München, 2009, str. 212.
69
Allgemeines Grundbuchsgesetz (GBG) z dne 2. 2. 1955, (BGBl. Nr. 39/1955, nazadnje spremenjen v letu 2015; BGBl.
I Nr. 87/2015.
70
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) z dne 1. 6. 1811, (JGS Nr. 946/1811, nazadnje spremenjen v letu 2016;
BGBl. I Nr. 43/2016).
71
Rummel, Aicher, Kommentar zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch : mit IPR-Gesetz, Ehegesetz,
Mietrechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Landpachtgesetz, Konsumentenschutzgesetz, Produkthaftungsgesetz, UNkaufrecht: in zwei Bänden, 1. Band, 1 bis 1174 ABGB, 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage, Manz und
Universitätsbuchhandlung, Wien, 1990, str. 508.
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2.2.4.2 Sprememba vrstnega reda
Vrstni red stvarnih pravic se lahko spremeni samo pod pogoji, določenimi v ZZK-1 (tretji odstavek
10. člena ZZK-1). Institut odstopa vrstnega reda je bil v našem pravu urejen v 191. in 192. členu
ZZK-1 in je omogočal spremembo vrstnega reda hipotek in zemljiških dolgov na nepremičnini ob
soglasju vseh prizadetih imetnikov pravic. S sprejetjem novele ZZK-1C sta bila navedena člena
ZZK-1 črtana zaradi spoznanja, da spremembe vrstnega reda hipotek in zemljiških dolgov v praksi
zasledujejo zgolj špekulativne namene.72
Kljub črtanju navedenih določb pa je v praksi podana možnost doseganja enakega učinka, kot je bil
dosežen z zamenjavo vrstnega reda vknjiženih hipotek, in sicer z odpovedjo boljšemu vrstnemu
redu poplačila terjatev v prid poplačila terjatve upnika s slabšim vrstnim redom glede na vknjižene
hipoteke. Takšen učinek je mogoče doseči z zaznambo odpovedi prednostnega poplačila pri
hipoteki. V skladu s sedmim odstavkom 13.a člena ZZK-1 se namreč kot pravna dejstva pri
izvedeni pravici lahko (tudi hipoteki) vpišejo pravice in pravna dejstva, ki pogojno omejujejo ali
izključujejo to pravico, torej tudi odpoved prednostnemu poplačilu terjatve. Vendar pa je
sprememba vrstnega reda glede poplačila določene terjatve možna zgolj pri akcesornih
zavarovanjih, pri katerih je terjatev, glede katere se odstopa vrstni red, vpisana v zemljiško knjigo.
Navedena ureditev pa ne pride v poštev za neakcesorna zavarovanja, za maksimalno hipoteko in
zemljiški dolg.73
V zvezi s spremembo vrstnega reda je potrebno omeniti še t. i. ius offerendi, pravico vsakega
kasnejšega hipotekarnega upnika, da brez privolitve ostalih hipotekarnih upnikov izplača upnika, ki
zahteva realizacijo zastave ter je v vrstnem redu pred njim. Hipotekarni upnik, ki izkoristi to
pravico, s tem vstopi na mesto hipotekarnega upnika, kateremu je izplačal terjatev. Hipotekarni
upnik tako odkupi terjatev predhodnega upnika, zaradi česar pride do subrogacije na podlagi
zakona.74 S takšno možnostjo upnik s kasnejšim vrstnim redom lahko prepreči, da bi bila
nepremičnina prodana ob neugodnem času, pod ceno, kar bi lahko ogrozilo možnost poplačila
njegove terjatve.75
T. i. institut spremembe oziroma odstopa vrstnega reda pa poznata tudi nemški in avstrijski pravni
red.
Možnost naknadne spremembe vrstnega reda je v nemškem pravnem redu določena v 880. členu
BGB. Za spremembo vrstnega reda je potreben sporazum med imetniki pravic, katerih vrstni red se
spreminja, ter vpis tega dejstva v zemljiško knjigo.76
Če se pomaknejo nazaj oziroma pridobijo slabši vrstni red hipoteka, zemljiški dolg ali rentni dolg,
je potrebno tudi soglasje lastnika nepremičnine. Soglasje mora biti podano zemljiškoknjižnemu
uradniku ali eni izmed strank dogovora o spremembi vrstnega reda. Soglasje lastnika je
72

Vrenčur, Razmerje med zemljiškoknjižnim in izvršilnim postopkom (ob uvedbi popolne informatizacije v
zemljiškoknjižnem postopku), LeXonomica, Revija za pravo in ekonomijo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru,
Inštitut za ekonomsko analizo prava, let. II, december 2010, št. 2, str. 364.
73
Povzeto po: Kuzma, (Ne) spremenljivost vrstnega reda hipotek, Pravna praksa, 2011, št. 46, str. 9.
74
Če izpolni obveznost kdo, ki ima pri tem kakšen pravni interes, preide nanj ob izpolnitvi po samem zakonu upnikova
terjatev z vsemi stranskimi pravicami (275. člen OZ). V drugem odstavku 271. člena OZ pa je določeno, da je upnik
dolžan sprejeti izpolnitev od vsakogar, ki ima kakšen pravni interes, da bi bila obveznost izpolnjena, celo če dolžnik tej
izpolnitvi nasprotuje.
75
Tratnik, Vrenčur, Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi, Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor, 2008, str. 93.
76
Brehm, Berger, Sachenrecht, 2. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2006, str. 220.
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nepreklicno.77 Če je pravica, ki se pomakne nazaj, v vrstnem redu obremenjena s pravicami tretjih,
je potrebno tudi njihovo soglasje.78
Sprememba vrstnega reda vodi v takšno spremembo, ki ne prizadene pravic, ki obstajajo v vrstnem
redu med pravicama, ki zamenjata vrstni red. Če je pravica, ki se pomakne nazaj, ustanovljena za
varstvo terjatve z višjim zneskom, ohrani nasproti imetnikom pravic v vmesnem vrstnem redu
varstvo v enakem obsegu. Če je pravica, ki se je zaradi spremembe vrstnega reda pomaknila nazaj,
izbrisana na podlagi pravnega posla, pravica, ki je pridobila prednost, ohrani svoj vrstni red (četrti
odstavek 880. člena BGB). Navedeno pravilo je določeno zato, da pravica pridobljene prednosti ne
bi izgubila z naknadno odtujitvijo pravice, ki se je pomaknila nazaj.79
V avstrijskem pravnem redu pa je možnost naknadne spremembe vrstnega reda določena v 30.
členu GBG. Ureditev je podobna nemški. V navedenem členu je določeno, da se lahko vrstni red
knjižnih pravic spremeni na podlagi dogovora med imetniki pravic, katerih vrstni red se spreminja.
Potrebno je tako soglasje imetnika pravice, ki se bo pomaknila v vrstnem redu naprej, kot tudi
imetnika pravice, ki bo pridobila slabši vrstni red. Tudi tukaj je določeno, da v kolikor je pravica, ki
z dogovorom pridobi slabši vrstni red, hipoteka, je potrebno tudi soglasje lastnika nepremičnine.
Imetnik pravice, ki pridobi slabši vrstni red, soglaša s spremembo le, če v zameno prejme določeno
denarno nadomestilo. Soglasje lastnika nepremičnine je potrebno, saj je s takšnim dogovorom
prizadeta njegova pravica do razpolaganja. Vrstni red oziroma upravičenja, vključena v drugih
pravicah na nepremičnini, z zamenjavo vrstnega ne smejo biti prizadeta. Zaradi navedenega ima
obravnavan institut popoln učinek le, če med pravicami ne obstojijo pravice tretjih oziroma če se
imetniki vseh obstoječih vmesnih pravic z zamenjavo strinjajo. Če se imetniki vmesnih pravic z
zamenjavo ne strinjajo, pridobi pravica, ki se pomakne v vrstnem redu naprej, prednost zgolj v
obsegu in v vsebini pravice, katere mesto zasede. Poglejmo primer zamenjave hipoteke A-ja,
ustanovljene za zavarovanje terjatve v višini 100.000 EUR, in hipoteke, ustanovljene v korist B-ja
za zavarovanje terjatve v višini 150.000 EUR. Hipoteka B-ja se pomakne naprej zgolj za
zavarovanje terjatve v višini 100.000 EUR, za razliko pa ohrani prvotno mesto.80 Če ni drugače
dogovorjeno, ima pravica, ki pridobi prednost, glede preostanka tudi na svojem prvotnem mestu
prednost pred pravico, ki se pomakne nazaj na njeno mesto (v konkretnem primeru ima hipoteka v
korist B-ja za preostanek 50.000 EUR prednost pred hipoteko A-ja).81
2.2.4.3 Konkretizacija prednostnega načela v zvezi z zaznambo izvršbe
Prednostno načelo je v ZZK-1 konkretizirano tudi v poglavju, ki določa pravila zemljiškoknjižnega
postopka v zvezi z zaznambo izvršbe pri vpisih zemljiškoknjižnega sodišča na podlagi sklepa o
izročitvi nepremičnine kupcu. Tako je v drugem oziroma tretjem odstavku 89. člena ZZK-1
določeno, da zemljiškoknjižno sodišče, če na podlagi pravnomočnega sklepa o izročitvi
nepremičnine kupcu dovoli vknjižbo lastninske pravice v korist kupca, hkrati dovoli tudi izbris
sledečih vpisov, ne glede na to, od katerega trenutka učinkujejo: vseh zaznamb izvršbe na
nepremičnini in morebitne zaznambe stečaja, vseh vknjiženih oziroma predznamovanih hipotek
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Drugi odstavek 880. člena BGB.
Tretji odstavek 880. člena BGB
79
Povzeto po: Brehm, Berger, Sachenrecht, 2. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2006, str. 209.
80
Povzeto po: Koziol, Welser, Bollenberger, Klečka, Bürgerliches Recht, Grundriss des bürgerlichen Rechts, Brand I,
Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht, 13. Auflage, Manzsche Verlangs- und Universitätsbuchhandlung, Wien,
2006, str. 368.
81
Četrti odstavek 30. člena GBG.
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oziroma vknjiženega zemljiškega dolga, če ni v sklepu o izročitvi nepremičnine kupcu določeno,
da posamezne od teh pravic ostanejo, vseh vknjiženih oziroma predznamovanih pravic prepovedi
odtujitve in obremenitve in zaznamb prepovedi odtujitve in obremenitve, vseh vknjiženih
predkupnih in odkupnih pravic. Prav tako zemljiškoknjižno sodišče hkrati po uradni dolžnosti
dovoli izbris tistih pravic, ki učinkujejo od trenutka, od katerega učinkuje zaznamba izvršbe.82 To je
torej podobno, kot ZIZ določa izbris vseh vknjiženih oziroma predznamovanih osebnih služnosti,
stvarnih bremen in stavbnih pravic, katerih vpisi učinkujejo po trenutku, od katerega učinkuje
zaznamba izvršbe, razen če v sklepu o izročitvi nepremičnine kupcu ni določeno, da posamezne od
teh pravic ostanejo. Prav tako velja izjema za stvarne služnosti, ki ostanejo vpisane ne glede na
trenutek njihovega nastanka.
V skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZIZ pa so ovira za dovolitev vpisov na podlagi
pravnomočnega sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu naslednji vpisi, če učinkujejo pred
trenutkom, od katerega po drugem oziroma tretjem odstavku 87. člena tega zakona učinkuje
zaznamba izvršbe: 1. vknjižena oziroma predznamovana lastninska pravica v korist osebe, ki ni
dolžnik v izvršilnem postopku, 2. zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice, 3. zaznamba
vrstnega reda za prenos lastninske pravice, 4. zaznamba izrednega pravnega sredstva.
Iz primerjave zgoraj navedenih določil izhaja, da se glede določila o izbrisu osebnih služnosti,
stvarnih bremen in stavbnih pravic ZIZ in ZZK-1 ne skladata povsem. V skladu s 174. členom ZIZ
je odločilen trenutek, po katerem presojamo, katere izmed navedenih pravic bodo izbrisane,
trenutek vpisa teh pravic v zemljiško knjigo. Izbrišejo se pravice, ki so vpisane za pravicami
zastavnega upnika oz. upnika, na čigar zahtevo je sodišče dovolilo izvršbo, oziroma upniki
zemljiškega dolga. Po ZZK-1 pa so to trenutki: 1. trenutek učinkovanja zaznambe izvršbe (drugi
odstavek 87. člena ZIZ), 2. trenutek učinkovanja predznamovane hipoteke po predhodni odredbi
(tretji odstavek 87. člena ZZK-1 v povezavi s prvim odstavkom 81. člena ZZK-1) in 3. trenutek
učinkovanja vknjižene hipoteke (tretji odstavek 87. člena ZZK). Ne predvideva pa upoštevanja prej
obstoječih zemljiških dolgov kot ZIZ.83 To bi ob nepravilni razlagi pomenilo, da, denimo, osebna
služnost, ki je bila pridobljena po vknjižbi zemljiškega dolga, v skladu z 89. členom ZZK-1 ostane
vpisana na nepremičnini.84
Besedilo tretjega in četrtega odstavka 87. člena ZZK-1 je prav tako redakcijsko nedosledno, saj ne
upošteva položaja, pri katerem izvršba ni bila zaznamovana pri najzgodnejši hipoteki oziroma
zemljiškem dolgu. Vendar pa je potrebno upoštevati, da se prodaja nepremičnine v izvršilnem
postopku opravi zaradi uveljavitve vseh hipotek in zemljiških dolgov, ki omejujejo lastninsko
pravico na tej nepremičnini, zato pričnejo vpisi na podlagi pravnomočnega sklepa o izročitvi
nepremičnine kupcu učinkovati od trenutka, od katerega učinkuje najzgodnejša hipoteka oziroma
zemljiški dolg.85
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Po drugem odstavku 87. člena ZZK-1 zaznamba izvršbe učinkuje od trenutka oprave zaznambe izvršbe. Po tretjem
odstavku 87. člena ZZK-1 pa zaznamba izvršbe učinkuje od trenutka učinkovanja predznambe hipoteke na podlagi
predhodne odredbe oziroma od trenutka učinkovanja predhodno vpisane hipoteke.
83
Povzeto po: Keresteš, Vpisi v zemljiško knjigo v povezavi z izvršbo, v: Zbornik 6. dnevi stvarnega,
zemljiškoknjižnega, nepremičninskega in izvršilnega prava, Kranjska Gora, 5. in 6. junij 2014, GV Založba, Ljubljana,
2014, str. 152, 153.
84
Enako: Kerseteš, Učinki izvršbe na stvarne pravice na nepremičnini, 1. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava,
Portorož, 8. in 9. junij 2009, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 179.
85
Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju –
pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-Fin-Lex,
Ljubljana, 2016, str. 300.
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2.2.4.4 Konkretizacija prednostnega načela v zvezi z zaznambo stečaja
Prednostno načelo je v ZZK-1 konkretizirano tudi v poglavju, ki določa pravila zemljiškoknjižnega
postopka v zvezi z zaznambo stečaja pri odločanju o vpisih na podlagi sklepov stečajnega sodišča.
Za odločanje o vpisih na podlagi pravnomočnega sklepa stečajnega sodišča o izročitvi
nepremičnine kupcu in na podlagi pravnomočnega sklepa stečajnega sodišča, s katerim to sodišče
nepremičnino prenese na upnike zaradi razdelitve premoženja upnikom, je določena smiselna
uporaba določb o zaznambi izvršbe (smiselna uporaba določb 89. člena ZZK-1).86 Pri tem pa se
učinek zaznambe izvršbe nadomesti, pri nepremičninah brez vknjiženih hipotek in zemljiških
dolgov s trenutkom učinkovanja stečaja87 in pri nepremičninah z vknjiženo hipoteko ali zemljiškim
dolgom s trenutkom, od katerega učinkuje vknjižba tiste hipoteke oziroma zemljiškega dolga, ki je
po vrstnem redu pridobitve te pravice prva.88
Tudi s tem določilom ZZK-1 določa izbris osebnih služnosti, stvarnih bremen in stavbnih pravic, ki
so bile pridobljene za najzgodneje ustanovljeno hipoteko oziroma zemljiškim dolgom oziroma za
zaznambo stečaja. Ravno tako tudi tu velja izjema za stvarne služnosti, ki ostanejo vpisane ne glede
na čas njihovega nastanka.
2.2.4.5 Vpisi, ki varujejo čas začetka učinkovanja (pridobitve) stvarnih pravic in s tem vrstni
red stvarnih pravic na nepremičninah
V zvezi s prednostnim načelom oziroma vrstnim redom pravic na nepremičnini je potrebno
poudariti tudi, da zemljiškoknjižno pravo pozna posamezne vpise, ki varujejo vrstni red poznejše
pridobitve stvarne pravice. Tudi ti vpisi so pomembni pri kasnejšem oblikovanju vrstnega reda
stvarnih pravic na nepremičnini. Zanje je značilno, da so opravljeni v zvezi s prejšnjim vpisom ter
učinkujejo že od trenutka, od katerega je pričel učinkovati prejšnji vpis. Zanje v teoriji poznamo
tudi izraz varovalne pravice. Razvrstimo jih lahko v dve skupini: predznambe in zaznambe.89
Predznamba je posebna vrsta glavnega vpisa v zemljiško knjigo, na podlagi katerega se knjižne
pravice90 pridobijo, vendar pod pogojem, da se predznamba pravočasno91 opraviči. Če se
predznamba pravočasno opraviči (vloži predlog za vpis pridobitve stvarne pravice v vrstnem redu
predznambe), se pridobitev stvarne pravice šteje za pridobljeno od trenutka, od katerega učinkuje
predznamba te pravice. Predznamba za razliko od zaznambe služi pogojnemu vpisu knjižnih pravic
in ne pravnih dejstev.92
Zaznambe so ravno tako glavni vpisi, s katerimi se opravi vpis oziroma izbris pravnih dejstev, za
katera zakon določa, da se vpisujejo v zemljiško knjigo (prvi odstavek 63. člena ZZK-1). Tudi v
tem primeru vknjižba ali predznamba pravice v vrstnem redu zaznambe učinkuje že od trenutka, od
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Prvi odstavek 96. člena ZZK-1.
Po prvem odstavku 94. člena ZZK-1 učinki začetka stečajnega postopka nastopijo z začetkom dneva, v katerem je bil
izdan sklep o začetku stečajnega postopka, tudi če stečaj ni zaznamovan v zemljiški knjigi.
88
Drugi odstavek 96. člena ZZK-1.
89
Povzeto po: Plavšak, Vrenčur, Kako pravna pravila, ki operacionalizirajo načelo zaupanja v zemljiško knjigo, varujejo
poštenega, dobrovernega pridobitelja, Pravnik, 2015, št. 11–12, str. 772, 773.
90
Predlaga se lahko glede vseh knjižnih pravic (stvarnih in obligacijskih), razen za zemljiški dolg.
91
Rok za opravičitev predznambe je dva oziroma en mesec , odvisno od odločbe, na podlagi katere je bila predznamba
dovoljena (glej 53. člen ZZK-1).
92
Povzeto po: Tratnik, Vrenčur, Nepremičninsko pravo I. del, Zemljiškoknjižno pravo, Inštitut za nepremičninsko pravo,
Maribor, 2005, str. 292.
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katerega učinkuje ta zaznamba in ne šele od trenutka vložitve predloga za vknjižbo pravice v
vrstnem redu predzaznamovane pravice. Zaznambe, ki varujejo vrstni red, so:
- zaznamba vrstnega reda (četrti odstavek 74. člena ZZK-1),
- zaznamba spora (tretji odstavek 81. člena ZZK-1),
- zaznamba izrednega pravnega sredstva (drugi odstavek 105. člena ZZK-1),
- zaznamba izbrisne tožbe (drugi odstavek 245. člena v zvezi s tretjim odstavkom 81. člena ZZK1),
- zaznamba razlastitvenega (ali) komasacijskega postopka ter zaznamba spora o določitvi
pripadajočega zemljišča kot posebni vrsti zaznambe spora,
- zaznamba tožbe za izpodbijanje vpisa v postopku nastavitve zemljiške knjige (drugi in tretji
odstavek 228. člena ZZK-1),93
- zaznamba tožbe za izpodbijanje vpisa v postopku dopolnitve zemljiške knjige (prvi odstavek 230.
člena ZZK-1 v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 228. člena ZZK-1),
- zaznamba tožbe za izpodbijanje vpisa, ki je bil dovoljen s sklepom o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine in s sklepom, na podlagi katerega je sodišče po ugoditvi ugovoru v
postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine dovolilo vpis lastninske ali druge stvarne pravice v
korist vlagatelja ugovora (prvi odstavek 242. člena ZZK-1 s v zvezi z drugim in tretjim odstavkom
228. člena ZZK-1) in
- zaznamba izvršbe.94
Skupna značilnost vseh teh institutov je, da varujejo vrstni red kasnejših vpisov. Z vpisom pravice z
začetkom učinkovanja zgodnejšega vpisa (predznambe ali zaznambe) se določi tudi vrstni red
pridobitve te pravice. Stvarna pravica, ki se vknjiži v zemljiško knjigo na takšen način (v vrstnem
redu predznambe oziroma zaznambe), ima izključujoče učinke tudi na stvarne pravice, ki so bile v
zemljiško knjigo vpisane kasneje.95
Tako je pri predznambah v drugem odstavku 54. člena ZZK-1 določeno, da vsi vpisi, ki začnejo
učinkovati po trenutku, od katerega učinkuje predznamba, in so bili dovoljeni proti imetniku
vknjižene pravice oziroma proti nadaljnjim pridobiteljem pravic, pridobljenih glede na vknjiženo
pravico, učinkujejo pod razveznim pogojem. Vpisi, ki pa so bili dovoljeni proti imetniku
predznamovane pravice oziroma proti nadaljnjim pridobiteljem pravic, pridobljenih glede na
predznamovano pravico, učinkujejo pod odložnim pogojem, ki nastopi, če je dovoljena vknjižba
pravice v vrstnem redu predznamovane pravice, in pod razveznim pogojem, ki nastopi, če je
predznamba izbrisana, razen če je bila izbrisana zaradi vknjižbe pravice v vrstnem redu
predznamovane pravice ( tretji odstavek 54. člena ZZK-1). V skladu z drugim odstavkom 55. člena
ZZK-1 pa zemljiškoknjižno sodišče v primeru vpisa pravice v vrstnem redu predzaznamovane
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Tako tudi: Plavšak, Vrenčur, Kako pravna pravila, ki operacionalizirajo načelo zaupanja v zemljiško knjigo, varujejo
poštenega, dobrovernega pridobitelja, Pravnik, 2015, št. 11–12, str. 773.
94
Zaznamba izvršbe v skladu s prvim odstavkom 87. člena ZZK-1 ni ovira za nadaljnje vpise. Zaznamba izvršbe ima za
posledico, da upnik, na čigar predlog je bil izdan sklep o izvršbi, pridobi na nepremičnini hipoteko, ki učinkuje od
trenutka, od katerega učinkuje zaznamba izvršbe, če ni hipoteke pridobil že prej (drugi odstavek 87. člena ZZK-1).
Pridobitev hipoteke pa upniku zagotavlja vrstni red (prednost) v primeru nadaljnjih vpisov.
95
Tako tudi: Plavšak, Pravne lastnosti lastninske pravice na nepremičnini in varstvo vknjižene, resnične in pričakovane
lastninske pravice, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-Fin-Lex, Ljubljana,
2016, str. 46.
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pravice hkrati izbriše tudi vse vpise, ki začnejo učinkovati po trenutku, od katerega učinkuje
predznamba. Podobni določbi v ZZK-1 najdemo tudi pri zaznambi vrstnega reda.96
Tako bi bilo na primer, če bi A nepremičnino prodal tako B-ju kot tudi C-ju. Na C-jev predlog se
nato v zemljiški knjigi z dnem 1. 6. 2016 pri nepremičnini predzaznamuje pridobitev lastninske
pravice v korist C-ja. B dne 6. 6. 2016 nato poda predlog za vknjižbo lastninske pravice na svoje
ime. Lastninska pravica v korist B-ja bo v zemljiški knjigi vknjižena pod razveznim pogojem. C
potem pravočasno, dne 15. 6. 2016, predlaga vknjižbo svoje lastninske pravice v vrstnem redu
predznambe. Lastninska pravica v korist C-ja se vknjiži z učinkom od 1. 6. 2016. B-jeva lastninska
pravica pa se izbriše oziroma preneha.
V zgoraj navedenem primeru je šlo za konkurenco dveh stvarnih pravic (lastninskih pravic), ki se
medsebojno izključujeta. Drugače pa je, če se, denimo, s predznambo ali tudi zaznambo vrstnega
reda varuje vrstni red pridobitve hipoteke. Poglejmo primer, da bi bil v zemljiški knjigi
zaznamovan vrstni red za pridobitev hipoteke z učinki od 1. 6. 2016. B bi nato dne 6. 6. 2016
predlagal vpis svoje hipoteke. Dne 15. 6. 2016 pa bi nato A predlagal vpis svoje hipoteke v vrstnem
redu zaznambe hipoteke, torej z učinki od 1. 6. 2016. Hipoteki sta stvarni pravici na nepremičnini,
katerih upravičenja, ki jih vključujeta, se medsebojno ne izključujejo, temveč se rangirajo. Prej
pridobljena pravica ima prednost pred kasneje pridobljeno. B-jeva hipoteka bi v tem primeru ostala
vknjižena na nepremični, vendar v vrstnem redu za A-jevo hipoteko, v primeru prodaje
nepremičnine bi bil B poplačan zgolj v primeru, če bi po poplačilu A-jeve terjatve še ostalo kaj
kupnine. Vpis B-jeve hipoteke torej ne bi učinkovala pod razveznim pogojem. Drugačna pa bi bila
situacija, če bi bil zaznamovan vrstni red za pridobitev lastninske pravice z učinkom od 1. 6. 2016.
Če bi bila nato lastninska pravica vknjižena v vrstnem redu, torej z učinki od 1. 6. 2016, pa bi se ob
vknjižbi navedene lastninske pravice izbrisala hipoteka, ki bi bila vknjižena s kasnejšim učinkom
(npr. z dnem 6. 6. 2016) ali stavbna pravica (vknjižena z dnem 6. 6. 2016). Namen zaznambe je
namreč varstvo pridobitve neobremenjene lastninske pravice.97
Tudi v avstrijskem in nemškem pravnem redu so določeni posamezni vpisi, ki varujejo vrstni red
kasnejše pridobitve stvarne pravice. V obeh pravnih redih je tako urejena predznamba pravice
(Vermerkung).98
Prav tako je, denimo, v 53. členu avstrijskega GBG določena možnost zaznambe vrstnega reda.
Pravica zagotavlja predčasno varstvo knjižnih pravic. Enako kot v slovenskem pravnem redu jo
lahko ustanovi lastnik nepremičnine, ki ima namen v prihodnosti z njo razpolagati, jo odtujiti ali
obremeniti. Velja eno leto. V tem času pa se lahko v vrstnem redu zaznambe predlaga vknjižba
pravice ob hkratni predložitvi sklepa o dovolitvi zaznambe vrstnega reda.99
Kot zanimivost naj omenim še da je v BGB je v 881. členu opredeljen institut »Rangvorbehalt«
oziroma pridržek vrstnega reda, ki lastniku nepremičnine v primeru obremenitve oziroma ob
ustanovitvi izvedene stvarne pravice omogoča zadržanje najboljšega vrstnega reda za vpis druge
96

73. in 74. člen ZZK-1.
Primerjaj: Tratnik, Vrenčur, Nepremičninsko pravo I. del, Zemljiškoknjižno pravo, Inštitut za nepremičninsko pravo,
Maribor, 2005, str. 302, 303 in Vrenčur, Zemljiškoknjižni instrumenti varstva vrstnega reda pri prometu z
nepremičninami, v: Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, 2005, str. 154, 155.
98
V nemškem pravnem redu v 883. členu BGB in v avstrijskem pravnem redu v 453. členu ABGB.
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Povzeto po: : Koziol, Welser, Bollenberger, Klečka, Bürgerliches Recht, Grundriss des bürgerlichen Rechts, Brand I,
Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht, 13. Auflage, Manzsche Verlangs- und Universitätsbuchhandlung, Wien,
2006, str. 367.
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pravice. Pridržek vrstnega reda mora biti vpisan v zemljiški knjigi pri pravici, ki bo zaradi
slednjega vknjižena s slabšim vrstnim redom. Pravica do pridržka nastane na podlagi sporazuma
med lastnikom nepremičnine in imetnikom pravice, ki bo posledično pridobila slabši vrstni red na
nepremičnini.100 Prodaja nepremičnine ne vpliva na navedeno pravico lastnika.101 Uresničitev te
pridržane pravice se izvede na način, da se kasneje ustanovljena pravica vpiše v zemljiško knjigo z
učinkom pridržanega vrstnega reda. Posledično se obremenjena pravica pomakne za eno mesto
nazaj.102 Kot primer, v katerem je naveden institut uporaben, se v literaturi navaja: E proda stavbno
zemljišče K-ju, v zavarovanje za del kupnine ustanovita na nepremičnini zemljiški dolg v drugem
vrstnem redu. Prvi vrstni red je prepuščen novemu lastniku (K-ju), da si bo le ta lahko zagotovil
ugoden kredit, ki bo zavarovan s hipoteko z najboljšim vrstnim redom.103
Navedeni institut pozna tudi avstrijski pravni red in je urejen v 53. členu GBG. Določen je nekoliko
drugače kot v nemški ureditvi, in sicer daje zakon lastniku nepremičnine možnost, da se ob izbrisu
zastavne pravice na njenem mestu opravi zaznamba, ki v roku treh let omogoča vknjižbo nove
zastavne pravice v vrstnem redu izbrisane zastavne pravice. Če lastnik na izpraznjeno mesto ne želi
takoj vknjižiti nove hipoteke, mu torej zakon daje možnost, da to stori tudi kasneje.104 Možnost
takojšnjega prenosa hipoteke oziroma knjižbe hipoteke na izpraznjeno mesto pa v avstrijskem
pravnem redu lastniku daje 469. člen ABGB (Verfügungsrecht). Navedeno določilo predstavlja
izjemo od načela akcesornosti med terjatvijo in zastavno pravico. Poplačilo terjatve še ne zadošča
za prenehanje zastavne pravice, potreben je namreč še njen izbris iz zemljiške knjige. Vse dokler pa
zastavna pravica iz zemljiške knjige ni izbrisana, lahko lastnik nepremičnine le-to prenese v korist
novega upnika, za zavarovanje nove terjatve, ki pa ne sme presegati zneska zavarovanja s
predhodno zastavno pravico. Če je na nepremičnini vknjižena še kakšna zastavna pravica s
kasnejšim ali istim vrstnim redom, pa lahko lastnik prenese hipoteko le, če si je to pravico v
pogodbi z imetniki kasnejših pravic pridržal in je bilo to dejstvo vknjiženo v zemljiško knjigo.105
V avstrijskem pravnem redu je urejen še institut »Bedingte Pfandrechtseintragung« kot nekakšna
pogojna zastavna pravica. Najpogosteje je uporabljen v primerih, ko lastnik nepremičnine zaradi
reprogramiranja prvotnega kredita vzame nov kredit, zato da z njim poplača starega. Navedeni
institut namreč omogoča, za razliko od pravice po 469. členu ABGB, vknjižbo pogojne zastavne
pravice, namenjene zavarovanju novega kredita, še preden je prvotni kredit poplačan. Pravica
zagotavlja novemu upniku, da bo v primeru izplačila denarja pridobil zavarovanje svoje terjatve z
zastavno pravico v ustreznem vrstnem redu. Novi upnik nakaže znesek posojila šele po prejetju
soglasja za izbris stare hipoteke s strani lastnika nepremičnine ter po vknjižbi pogojne pravice v
zemljiški knjigi. Lastnik nepremičnine torej v tem primeru ustanovi na nepremičnini v vrstnem
redu in višini že vknjižene zastavne pravice novo zastavno pravico (pogojno zastavno pravico), ki
pridobi pravno veljavnost šele, če vključuje tudi odobritev, da se lahko v roku enega leta od
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Brehm, Berger, Sachenrecht, 2. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2006, str. 219.
Tretji odstavek 881. člena BGB.
102
Brehm, Berger, Sachenrecht, 2. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2006, str. 219.
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Tako tudi: Brehm, Berger, Sachenrecht, 2. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2006, str. 217.
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Koziol, Welser, Bollenberger, Klečka, Bürgerliches Recht, Grundriss des bürgerlichen Rechts, Brand I, Allgemeiner
Teil, Sachenrecht, Familienrecht, 13. Auflage, Manzsche Verlangs- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 2006, str. 400.
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Povzeto po: Koziol, Welser, Bollenberger, Klečka, Bürgerliches Recht, Grundriss des bürgerlichen Rechts, Brand I,
Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht, 13. Auflage, Manzsche Verlangs- und Universitätsbuchhandlung, Wien,
2006, str. 399, 400.
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vknjižbe hkrati ob vknjižbi nove zastavne pravice predlaga izbris stare zastavne pravice. Vknjižba
pogoja se v zemljiško knjigo vpiše hkrati z zaznambo izbrisa stare zastavne pravice.106

3 POMEN RAZPOLAGALNEGA UPRAVIČENJA
STVARNIH PRAVIC NA NEPREMIČNINAH

PRI

»RANGIRANJU«

Pri razvrščanju, »rangiranju« stvarnih pravic na nepremičnini je pomemben trenutek njihovega
nastanka (pridobitve, omejitve, prenehanja ali spremembe).
V svoji magistrski nalogi se bom osredotočila na pravno poslovno pridobitev stvarnih pravic na
nepremičnini. Za uspešno pridobitev stvarne pravice na nepremičnini na podlagi pravnega posla
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji oziroma predpostavke:
- veljaven zavezovalni pravni posel,
- veljaven razpolagalni pravni posel,
- razpolagalna sposobnost oziroma razpolagalno upravičenje odsvojitelja ter
- vpis pravice v zemljiško knjigo.
Pri tem je potrebno poudariti, da v slovenskem pravnem redu velja kavzalni sistem prenosa
oziroma ustanovitve pravic. To pomeni, da neveljavnost zavezovalnega pravnega posla povzroči
tudi neveljavnost razpolagalnega pravnega posla.
Postavi se vprašanje, katera izmed navedenih predpostavk je odločilna pri »rangiranju« stvarnih
pravic na nepremičnini.
Prva izmed predpostavk je torej zavezovalni pravni posel, ki je obligacijska pogodba, s katero se
posameznik zaveže prenesti oziroma ustanoviti pravico v korist druge pogodbene stranke
(pridobitelja). Torej gre za obligacijsko obveznost ustanoviti oziroma prenesti stvarno pravico na
nepremičnini na drugo pogodbeno stranko (nastane obligacijsko razmerje med pogodbenima
strankama). Za veljavnost zavezovalnega pravnega posla morajo biti izpolnjene splošne
predpostavke,107 za veljavnost pravnih poslov določene v OZ.108
Prav tako je potreben razpolagalni pravni posel, katerega predmet je prenos, omejitev, prenehanje
ali sprememba stvarne pravice. Razpolagalni pravni posel je dvostranski pravni posel, katerega
sestavni del je zemljiškoknjižno dovolilo. Slednji vsebuje izjavo dosedanjega imetnika pravice o
razpolaganju z njegovo pravico na način, da se le-ta prenese, omeji ali preneha. Dosedanji imetnik
pravice svojo voljo izjavi na način, da pridobitelju izroči zemljiškoknjižno dovolilo, na katerem
mora biti njegov podpis notarsko overjen. Pridobitelj pa svoje soglasje običajno izrazi na način, da
zemljiškoknjižno dovolilo sprejme, pri čemer za njegovo soglasje zakonsko ni predpisana posebna
oblika. Za veljavnost razpolagalnega pravnega posla morajo biti poleg predpostavk, določenih za
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Prav tam, str. 401.
To so predvsem resna in svobodna izjava volje, pravna in poslovna sposobnost, določnost, možnost in dopustnost
predmeta obveznosti ter za nekatere vrste poslov predpisana oblika.
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Smiselno enako: Plavšak, Vrenčur, Pomen razpolagalnega upravičenja pri razpolaganju z lastninsko pravico na
nepremičnini, Pravnik, 2015, št. 9–10, str. 606–609.
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veljavnost pravnih poslov v OZ, izpolnjene tudi posebne predpostavke, določene v SPZ in ZZK1.109
Tako je za veljavnost zemljiškoknjižnega dovolila v 23. členu SPZ izrecno določena njegova
obličnost. Določeno je, da mora biti podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu notarsko overjen. Prav
tako mora biti izjava tistega, čigar pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha, izrecna
in nepogojna.
Posebna predpostavka za prenos oziroma pridobitev stvarne pravice na nepremičnini je tudi
razpolagalno upravičenje odsvojitelja oziroma dosedanjega imetnika pravice.
Razpolagalno upravičenje110 je eno izmed upravičenj, vključenih v posamezni pravici. Gre za
pravno dejanje njenega imetnika, ki povzroči prenos, omejitev, spremembo ali prenehanje pravice.
Pravna možnost njenega imetnika je razpolagati s pravico na določen način. Pri tem razpolagalno
upravičenje ni nujna sestavina posamezne pravice, je pa od vsebine posameznega razpolagalnega
upravičenja odvisno, ali lahko s pravico (pravno učinkovito) razpolagamo in na kakšen način lahko
z njo razpolagamo (tako, da jo prenesemo na drugega, jo omejimo z ustanovitvijo izvedene pravice
ali pa se ji v celoti ali deloma odpovemo).111
Od vsebine posamezne stvarne pravice je torej odvisno, ali vključuje razpolagalno upravičenje. Če
stvarna pravica ne vključuje upravičenja z njo razpolagati, pa se z njo vseeno razpolaga na ta način,
je razpolaganje nemogoče in je posledično zemljiškoknjižno dovolilo nično. Razpolagalno
upravičenje, vključeno v posamezni pravici, se uresniči z razpolagalnim pravnim poslom.112
Najbolj je razpolagalno upravičenje izraženo pri lastninski pravici.113 Seveda pa je vključeno tudi v
posamezne ostale stvarne pravice, npr. tudi stavbna pravica vključuje pravico do razpolaganja s to
pravico (je prenosljiva).114
Pravna teorija loči učinke prenosa oziroma ustanovitve pravice na nepremičnini v notranjem in
zunanjem razmerju. Sklenitev razpolagalnega pravnega posla (izročitev in prevzem
zemljiškoknjižnega dovolila) ima za posledico prenos oziroma ustanovitev pravice v relativnem
razmerju med prvotnim odsvojiteljem oziroma ustanoviteljem in pridobiteljem. V relativnem
razmerju torej od navedenega trenutka pripadajo upravičenja, vključena v pravici pridobitelju (npr.
pridobitelj užitka lahko od prevzema zemljiškoknjižnega dovolila dalje v razmerju do odsvojitelja
uveljavlja upravičenja v prejeti stvarni pravici užitka). Pridobitelj pridobi t. i. pričakovano pravico,
ki pa nima izključujočega (absolutnega) učinka. To pomeni, da lahko hkrati obstoji več
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Povzeto po: Plavšak, Vrenčur, Kako pravna pravila, ki operacionalizirajo načelo zaupanja v zemljiško knjigo, varujejo
poštenega, dobrovernega pridobitelja, Pravnik, 2015, št. 11–12, str. 783.
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V literaturi se je za razpolagalno upravičenje predvsem uporabljal izraz razpolagalna sposobnost, vendar Plavšakova
poudarja, da takšno poimenovanje ni pravilno. Izraz sposobnost namreč označuje lastnosti same osebe, z
zemljiškoknjižnim dovolilom pa odsvojitelj razpolaga s stvarno pravico, ki je predmet razpolaganja. Pri presoji možnosti
razpolaganja s pravico se tako presojajo značilnosti pravice in ne lastnosti osebe (v Plavšak, Pravne lastnosti lastninske
pravice na nepremičnini in varstvo vknjižene, resnične in pričakovane lastninske pravice, v: Sodobno stvarno pravo,
izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-Fin-Lex, Ljubljana, 2016, str. 37, 38).
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pravice, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-Fin-Lex, Ljubljana, 2016, str. 24
ter 28–30.
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Tako: Plavšak, Vrenčur, Pomen razpolagalnega upravičenja pri razpolaganju z lastninsko pravico na nepremičnini,
Pravnik, 2015, št. 9–10, str. 628.
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Tudi zakonsko opredeljeno v 37. členu SPZ.
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V tretjem odstavku 256. člena SPZ je določeno, da je stavbna pravica prenosljiva.
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pričakovanih pravic.115 Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da se pričakovane pravice ne
rangirajo. Obstojijo torej ena poleg druge, saj učinkujejo zgolj v relativnem razmerju med
odsvojiteljem in posameznim pridobiteljem pravice, v razmerju med posameznimi pridobitelji pa
ne. Tako lahko odsvojitelj npr. hkrati sklene prodajni pogodbi z dvema različnima osebama ali pa
ustanovi na svoji nepremičnini užitek v korist dveh različnih oseb.
Absolutni učinek pridobitve stvarne pravice namreč nastopi šele z vpisom pravice v zemljiško
knjigo (s trenutkom, od katerega začne slednji učinkovati116), ki je ravno tako potreben za veljaven
prenos oziroma pridobitev pravice.117 S tem je razpolagalni posel javno objavljen ter prične
učinkovati v razmerju do vseh. V tem trenutku odsvojitelj izgubi razpolagalno upravičenje ter je leto preneseno na pridobitelja z učinkom erga omnes. Predpostavka za začetek učinkovanja
zemljiškoknjižnega dovolila na način, da povzroči pridobitev stvarne pravice s polnim učinkom, je
razpolagalno upravičenje odsvojitelja. V trenutku vložitve zemljiškoknjižnega predloga je
pomembno, ali je odsvojitelj po stanju vpisov v zemljiško knjigo upravičen razpolagati s to
pravico, kot je razpolagal z njo.118
Posledično pridemo do zaključka, da razpolagalno upravičenje ni predpostavka za veljavnost
zavezovalnega pravnega posla niti razpolagalnega pravnega posla. Je pa pomembno, da je
odsvojitelj v trenutku vpisa stvarne pravice v zemljiško knjigo v njej vknjižen kot lastnik (oziroma
imetnik katere izmed drugih pravic) in s tem imetnik razpolagalnega upravičenja »domnevnega«.119
Uresničitev razpolagalnega upravičenja je torej ključna za pridobitev stvarne pravice, kar pa
posledično privede do rangiranja stvarnih pravic. Trenutek nastanka stvarnih pravic je namreč
odločilen za določitev vrstnega reda oziroma prednosti posamezne izmed stvarnih pravic. Tu
nastopi ta absolutni učinek stvarnih pravic v razmerju do tretjih ter tudi do stvarnih pravic
pridobljenih na nepremičnini s kasnejšim vrstnim redom. V primeru ustanovitve več izvedenih
stvarnih pravic pride do rangiranja. V skladu s prednostnim načelom ima prej pridobljena pravica
prednost pred kasneje pridobljeno izvedeno stvarno pravico. V primeru t. i. dvojne prodaje
nepremičnine pa prej vknjižena lastninska pravica enega pridobitelja pomeni nemožnost za
vknjižbo lastninske pravice drugega pridobitelja (izključujoč učinek med njima). Razpolagalno
upravičenje odsvojitelja je namreč z vpisom lastninske pravice prvega pridobitelja prešlo nanj.
Upoštevaje zgoraj navedeno lahko, torej A kot lastnik nepremičnine v primeru t. i. dvojne prodaje
sklene prodajni pogodbi, s katerima se zaveže prenesti svojo lastninsko pravico na nepremičnini, z
B-jem in tudi s C-jem ter jima izroči notarsko overjeni zemljiškoknjižni dovolili. Odsvojitev je v
relativnem razmerju do obeh veljavna. Od tega, kdo bo prej predlagal vpis svoje lastninske pravice
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Tako tudi: Plavšak, Vrenčur, Pomen razpolagalnega upravičenja pri razpolaganju z lastninsko pravico na
nepremičnini, Pravnik, 2015, št. 9–10, str. 629–631.
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v zemljiško knjigo, pa je odvisno, kdo bo dejansko postal resnični lastnik120 nepremičnine. Ob
vložitvi predloga za vpis lastninske pravice B-ja ali C-ja (tistega, ki bo svoj predlog vložil prej) pa
lahko obstojita dve različni situaciji. Če je v zemljiško knjigo vknjižen lastnik (A) tudi resničen
lastnik nepremičnine, bo tisti, ki bo prvi predlagal vknjižbo svoje lastninske pravice v zemljiško
knjigo, pridobil resnično lastninsko pravico. Če pa A v tem trenutku ni resnični lastnik
nepremičnine (ne obstoji njegovo razpolagalno upravičenje) pa bo tisti, ki bo prvi predlagal
vknjižbo svoje lastninske pravnice na nepremičnini, postal resnični lastnik nepremičnine zgolj, če
bo dobroveren. To pomeni, da je v tem primeru potrebno upoštevati načelo zaupanja v zemljiško
knjigo.121,122
Strinjam se s stališčem Plavšakove,123 da mora biti pridobitelj dobroveren v trenutku izročitve
ustreznega zemljiškoknjižnega dovolila. Morebitna kasnejša seznanitev z obstojem nevknjižene
resnične pravice še pred vknjižbo v zemljiško knjigo mu ni v škodo.
Upoštevaje vse navedeno, velja enako tudi v primeru, če bi A na svoji nepremičnini ustanovil
užitek v korist B-ja in C-ja, s katerima je obakrat obremenil nepremičnino v celoti. Obremenitev
nepremičnine je v razmerju do obeh veljavna (v relativnem razmerju). Od tega, kdo (B ali C) bo
prej predlagal vpis svoje pravice v zemljiško knjigo, pa je odvisno, kdo bo imel pri uresničevanju
upravičenj, vključenih v svojo pravico, prednost ter jih bo zaradi izključujočih učinkov obeh pravic
dejansko lahko izvrševal. Zgolj eden izmed njiju se bo namreč lahko v zemljiško knjigo vknjižil z
najboljšim vrstnim redom. Če se bo na nepremičnini najprej vknjižil užitek v korist B-ja, bo slednji
v skladu s prednostnim principom izvrševal upravičenja, vključena v njegovo pravico v polnem
obsegu. C pa bo, glede na to, da se vsebini obeh pravic povsem prekrivata, pri uresničevanju
upravičenj, vključenih v njegovo pravico, povsem izključen. Oba pa bosta z vknjižbo pridobila
resnični pravici užitka. Če pa A ne bi bil lastnik nepremičnine, pa bi bila užitka pridobjena zgolj, če
bi bila B in C dobroverna. V tem primeru bi služnost užitka ostala vknjižena ter bi učinkovala tudi
zoper resničnega lastnika.
Pomen razpolagalnega upravičenja je potrebno poudariti tudi pri hipoteki oziroma drugi zemljiški
zastavi. Za uresničitev poplačilnega upravičenja na imetnika hipoteke ali druge zemljiške zastave
preide razpolagalno upravičenje. To se zgodi v trenutku, ko nastopijo pogoji za uresničitev
poplačilnega upravičenja, ko zavarovana terjatev zapade v plačilo in ni plačana. Razpolagalno
upravičenje omogoči zastavnemu upniku doseči poplačilo svoje terjatve iz vrednosti zastavljene
nepremičnine tako, da lahko predlaga sodno ali izvensodno prodajo nepremičnine.124 Razpolagalno
upravičenje posledično v postopku prisilne prodaje preide od zastavnega upnika na kupca.
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Pravna teorija loči pojma resnični lastnik in vknjiženi lastnik. Vknjiženi lastnik je oseba, ki je v zemljiški knjigi
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da obstajajo vse predpostavke za pridobitev lastninske pravice v njeno korist z učinkom proti vsakomur.
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zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic (10. člen ZZK-1).
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Smiselno enako: Plavšak, Vrenčur, Kako pravna pravila, ki operacionalizirajo načelo zaupanja v zemljiško knjigo,
varujejo poštenega, dobrovernega pridobitelja, Pravnik, 2015, št. 11–12, str. 785, 786.
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Plavšak, Pravne lastnosti lastninske pravice na nepremičnini in varstvo vknjižene, resnične in pričakovane lastninske
pravice, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-Fin-Lex, Ljubljana, 2016, str. 68,
69.
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Smiselno enako: Verčko, Uporaba pravil stvarnega prava pri varstvu vknjižene, resnične in pričakovane lastninske
pravice v praksi slovenskih sodišč, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-FinLex, Ljubljana, 2016, str. 104.
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Strinjam se s Plavšakovo,125 da sodi pridobitev lastninske pravice v postopku prisilne prodaje,
uvedene na podlagi pravnega posla hipotekarnega upnika, zaradi uveljavitve prednostnega
poplačilnega upravičenja, vključenega v hipoteki oziroma drugi pravici, med pravnoposlovne
načine pridobitve lastninske pravice. V sodni praksi je sicer zaslediti stališče,126 da predstavlja
pridobitev lastninske pravice kot posledice prisilne prodaje originarno pridobitev lastninske
pravice, vendar ni pravilno. Za originarno pridobitev lastninske pravice ali druge stvarne pravice je
namreč značilno, da se pridobi neodvisno od volje dotedanjega imetnika. Prisilna prodaja sicer
poteka neodvisno od volje dotedanjega imetnika pravice, vendar je potrebno upoštevati namen ter
pravne posledice prisilne prodaje, ki je namenjena uveljavitvi poplačilnega upravičenja,
vključenega v hipoteki oziroma drugi zemljiški zastavi. Da gre v tovrstnih primerih za poslovno
pridobitev lastninske pravice, kažejo med drugim tudi določila ZIZ in ZFPPIPP o pravnih
posledicah prisilne prodaje na stvarne pravice na nepremičninah (174. člen ZIZ in 342. člen
ZFPPIPP). Če bi šlo za originarno pridobitev, navedena določila namreč ne bi bila potrebna.
Tovrstno razlikovanje je pomembno predvsem s stališča, ali je tudi v teh primerih pridobitve
lastninske pravice potrebno upoštevati načelo zaupanja v zemljiško knjigo ter varstva dobrovernega
pridobitelja lastninske pravice na nepremičnini. Ker gre torej za pravnoposlovni pridobitni način,
tudi v teh primerih velja, da v primeru, ko vknjiženi lastnik nepremičnine ni njen resnični lastnik,
lahko kupec pridobi resnično lastninsko pravico le, če je bil vse do plačila kupnine dobroveren.127

4 PROBLEMATIKA
PRAVICAMI

RANGIRANJA

MED

RAZLIČNIMI

KNJIŽNIMI

Do konkurence oziroma rangiranja med stvarnimi pravicami prihaja, kadar obstoji na isti
nepremičnini več stvarnih pravic oziroma knjižnih pravic. Stvarne pravice namreč po vsebini
vključujejo različna materialnopravna upravičenja,128 ki pa se lahko medsebojno izključujejo.
Uresničevanje materialnih upravičenj, ki jih vključuje posamezna stvarna pravica, lahko namreč
delno ali v celoti izključi uresničevanje upravičenj, ki so vključena v drugi stvarni pravici.129
Temeljna pravica stvarnega prava je lastninska pravica, ki daje svojemu imeniku popolno oblast
nad stvarjo. Iz same narave in vsebine lastninske pravice izhaja, da na isti stvari ne moreta obstajati
dve lastninski pravici različnih imetnikov (razen seveda v primeru solastnine, skupne lastnine). Ko
pridobi lastninsko pravico novi lastnik, nanj preide lastninska pravica prejšnjega lastnika, čigar
lastninska pravica na stvari preneha oziroma jo le-ta izgubi.130 Odnos dveh lastninskih pravic je
torej izključujoč. Do konkurence med dvema lastninskima pravicama pa lahko, denimo, pride v
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Plavšak, Pravne lastnosti lastninske pravice na nepremičnini in varstvo vknjižene, resnične in pričakovane lastninske
pravice, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-Fin-Lex, Ljubljana, 2016, str. 53,
54.
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Tako tudi: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in
stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-FinLex, Ljubljana, 2016, str. 302, 303.
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Materialnopravno upravičenje je pravna možnost imetnika pravice, da ravna na določen način oziroma da od drugega
zahteva, da ravna na določen način. Opredeljuje, na kakšen način lahko imetnik pravico uveljavlja ter proti komu jo lahko
uveljavlja.
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Smiselno enako: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi
in stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, TaxFin-Lex, Ljubljana, 2016, str. 278.
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Primerjaj: Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 79.
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primeru dvojne prodaje, konkurence med več pričakovanimi lastninskimi pravicami ali pa v
primeru konkurence med vknjiženo in resnično lastninsko pravico.131
Poleg lastninske pravice lahko na nepremičnini obstojijo tudi druge stvarne pravice, t. i. izvedene
oziroma omejene stvarne pravice. Izvedene stvarne pravice se v teoriji delijo na primarne izvedene
pravice (le-te omejujejo oziroma obremenjujejo ali pogojno izključujejo lastninsko pravico, npr.
zastavna pravica, stavbna pravica, služnost, stvarno breme) in sekundarne izvedene stvarne pravice
(izvedene pravice, ki se oblikujejo na izvedeni stvarni pravici, npr. hipoteka na stavbni pravici).132
Lastninska pravica vključuje tri temeljna materialnopravna upravičenja, opredeljena v 37. členu
SPZ, in sicer pravico do posesti, pravico do uporabe in uživanja ter pravico do razpolaganja s
stvarjo. Z ustanovitvijo primarne izvedene stvarne pravice lastnik prenese na imetnika te pravice
del svojih (lastninskih) upravičenj.133 Posledično primarne izvedene pravice različno učinkujejo na
lastninsko pravico, učinkujejo tudi na kasneje pridobljene izvedene stvarne pravice. Sekundarne
izvedene pravice pa učinkujejo na vsakokratnega imetnika primarne izvedene pravice.134
Prav tako na stvarne pravice vplivajo tudi posamezne obligacijske pravice. Pri tem ravno tako
lahko na posamezni nepremičnini prihaja do konkurence med stvarnimi pravicami in posameznimi
obligacijskimi pravicami, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo (zakupna oziroma najemna pravica,
pravica prepovedi odtujitve in obremenitve, predkupna pravica, odkupna pravica), ter med samimi
navedenimi obligacijskimi pravicami.
4.1 UČINKI PRIMARNIH IZVEDENIH PRAVIC NA LASTNINSKO PRAVICO
Ustanovitev oziroma obstoj izvedenih stvarnih pravic na posamezni nepremičnini zaradi
materialnopravnih upravičenj, ki jih le-te vključujejo, različno učinkuje na lastninsko pravico
vsakokratnega lastnika nepremičnine, in sicer lahko le te lastninsko pravico:
- obremenjujejo ali
- omejujejo ali
- pogojno izključujejo. Pomembna je torej vsebina materialnopravnih upravičenj, ki jih posamezna
pravica vključuje.135
Lastninsko pravico obremenjujejo tiste izvedene stvarne pravice, ki vključujejo upravičenje od
vsakokratnega lastnika nepremičnine zahtevati, da opravi določeno izpolnitveno ravnanje. To
upravičenje s prenosom lastninske pravice preide tudi na novega lastnika nepremičnine. Ravnanje
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Tako tudi: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in
stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-FinLex, Ljubljana, 2016, str. 287.
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Vrenčur, Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic v primeru stečaja lastnika nepremičnine,
Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016, Pravna fakulteta Maribor, Inštitut
za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju, 2016, str. 1.
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Povzeto po: Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 618, 619.
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Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju –
pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-Fin-Lex,
Ljubljana, 2016, str. 288.
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Prav tam, str. 288.
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je lahko po načinu izpolnitve negativno (opustitev ali dopustitev), npr. stvarne in osebne služnosti,
ali pozitivno (dajatev ali storitev), npr. hipoteka in stvarno breme.136
Lastninsko pravico omejujejo tiste izvedene stvarne pravice, ki omejujejo izvrševanje posameznih
upravičenj, vključenih v lastninski pravici. Imetnik lastninske pravice je v teh primerih omejen pri
izvrševanju svojih materialnopravnih upravičenj, jih ne more izvrševati v polnem obsegu.137
Izvedene pravice, ki lastninsko pravico pogojno izključujejo, pa so tiste, katerih uveljavitev
vključuje prenos pravice razpolaganja na imetnika izvedene pravice v obsegu, potrebnem za
uresničitev upravičenja, vsebovanega v izvedeni pravici. Gre za pravice, ki vključujejo upravičenje
prednostnega poplačila. Šele z uresničitvijo odložnega pogoja (če zapadla terjatev ni poplačana)
imetnik izvedene pravice pridobi upravičenje prodati premoženje in se iz njega poplačati.138 Takrat
nastopi pogojno izključevalni učinek.
4.1.1 Učinek služnosti na lastninsko pravico
V SPZ je služnost opredeljena kot pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma
zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na
svoji stvari (služeča stvar). Služnosti odvisno od njihove vsebine učinkujejo na lastninsko pravico
tako, da omejujejo oziroma izključujejo uresničevanje pravice do posesti ter uporabe in/ali uživanja
stvari. Vsakokratni lastnik služeče nepremičnine je dolžan dopuščati izvrševanje služnosti in
opuščati določena ravnanja, ki bi jih sicer kot lastnik lahko izvrševal (negativno izpolnitveno
ravnanje/obremenitev).139
4.1.1.1 Učinek stvarnih služnosti na lastninsko pravico
Stvarne služnosti so omejene stvarne pravice ter urejajo odnos dveh nepremičnin (gospodujoče in
služeče nepremičnine). Ustanovljene so v korist vsakokratnega lastnika določene nepremičnine,
proti vsakokratnemu lastniku druge nepremičnine. Že po naravi stvari lahko obstajajo samo na
nepremičnini. Vsebino stvarne služnosti je potrebno zaradi njene abstraktnosti ob njeni ustanovitvi
natančno določiti. Za stvarne služnosti glede na njihovo naravo v dvomu velja, da niso časovno
omejene, vendar pa jih je z dogovorom mogoče tudi časovno omejiti.140
Omejena stvarna pravica seveda predstavlja za lastnika služeče nepremičnine določeno omejitev,
vendar pa njen namen ni, da si interesi med lastnikoma obeh nepremičnin konkurirajo, temveč da
se med njima vzpostavi skupno razmerje glede uporabe oziroma izvrševanja lastninskih upravičenj
na nepremičnini. Lastnikova lastninska upravičenja se omejijo zgolj toliko, kolikor je potrebno, da
se zagotovi koristnejše oziroma udobnejše izvrševanje lastninske pravice gospodujoče
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nepremičnine.141 Stvarna služnost mora biti nepremičnini v korist, izvrševati pa se mora tako, da
čim manj obremenjuje služečo nepremičnino (primerno in obzirno).142
Na kakšen način stvarne služnosti vplivajo na lastninsko pravico, je odvisno od njihove vsebine.
Vsebina stvarne služnosti je uporaba služeče nepremičnine (pozitivna služnost) ali pa zahteva po
opuščanju ravnanj, ki bi jih sicer lahko izvrševal lastnik služeče nepremičnine (negativna služnost).
Stvarne služnosti torej vplivajo na lastninsko pravico tako, da jo obremenjujejo ter omejujejo
uresničevanje lastnikovih upravičenj. Pozitivne služnosti (npr. potne služnosti) vsebujejo
upravičenje njihovega imetnika od vsakokratnega lastnika služeče nepremičnine zahtevati, da
dopusti uporabo oziroma uživanje svoje nepremičnine. Lastnik služeče nepremičnine pa mora
opustiti vsakršno dejanje, s katerim bi onemogočal ali oviral uporabo oziroma uživanje
nepremičnine. Lastnik je pri pozitivnih služnostih omejen pri izvrševanju upravičenj do uporabe,
uživanja in do posesti nepremičnine, v obsegu kot je potreben za izvrševanje služnosti. Negativne
stvarne služnosti pa vključujejo upravičenje njihovega imetnika od vsakokratnega lastnika služeče
nepremičnine zahtevati, da na služeči nepremičnini opusti določena dejanja v zvezi z njeno
uporabo (npr. opusti gradnjo stavbe na določenem delu parcele, s katero bi odvzel svetlobo
uporabnikom stavbe, stoječe na gospodujoči nepremičnini). Lastnik služeče nepremičnine je torej
omejen pri upravičenju uporabe svoje nepremičnine v obsegu ustanovljene služnosti. Ni pa
potrebna v tem primeru dejanska oblast nad nepremičnino služnostnega upravičenca, zato pravica
do posesti nanj ni prenesena.143
Lastnik pa pri stvarnih služnostih na služnostnega upravičenca ne prenese svojega razpolagalnega
upravičenja, prenos lastninske pravice na novega imetnika pa posledično na obstoj stvarnih
služnosti ne vpliva.
Primer: B ima na delu parcele A-ja, pasu v širini 4 metrov ob južni meji parcele, pašno služnost,
pravico do paše živine. A mora na tem delu B-ju dopustiti, da pase svojo živino, in na tem delu ne
sme izvrševati svojih upravičenj do uporabe nepremičnine. Njegova upravičenja so omejena,
pravica do uporabe, uživanja in pravica do posesti na nepremičnini je omejena, kolikor je potrebno
za izvrševanje upravičenj B-ja. A torej ni povsem izključen pri izvrševanju upravičenj na svoji
nepremičnini, ampak zgolj omejen na delu, kjer poteka stvarna služnost.
Stvarna služnost bremeni nepremičnino kot celoto, čeprav je lahko izvrševanje vsebine služnosti
omejeno samo na del služeče nepremičnine. Ne more obstajati na alikvotnem delu stvari ali
solastniškem deležu.144 Že iz zgoraj navedenih značilnosti stvarnih služnosti izhaja, da so le-te
pogosto omejene zgolj na del nepremičnine, zato je v 19. členu ZZK-1 tudi predvideno, da je
potrebno v teh primerih pri vpisu v zemljiško knjigo prostorske meje pri opisu vsebine služnosti
natančno opisati.
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4.1.1.1.1 Neprave stvarne služnosti
Neprava stvarna služnost je po vsebini stvarna služnost, ki pa se ustanovi v korist določene pravne
ali fizične osebe.145 Združuje elemente stvarne in osebne služnosti in jo je mogoče ustanoviti zgolj
na nepremičninah. Glede nastanka in prenehanja neprave stvarne služnosti se smiselno uporabljajo
pravila SPZ o osebnih služnostih, glede vseh ostalih vprašanj pa določbe o stvarnih služnostih.
Vsebina nepravih stvarnih služnosti mora biti v pogodbi o ustanovitvi natančno opredeljena. 146
Neprave stvarne služnosti obremenjujejo in omejujejo lastninsko pravico služnostnega zavezanca
na način, kot je zgoraj opredeljen za stvarne služnosti. Lahko se ustanovijo kot pozitivne ali
negativne neprave stvarne služnosti. Pozitivne neprave stvarne služnosti omejujejo lastnikova
upravičenja do uporabe, uživanja in neposredne posesti nepremičnine na delu nepremičnine, na
katerem so ustanovljene. Pri tem lastnika nepremičnine ne izključijo povsem iz uporabe
nepremičnine ter se morajo izvrševati na način, da ga čim manj obremenjujejo. Pri negativnih
nepravih stvarnih služnostih pa je lastnik omejen pri izvrševanju svojega upravičenja do uporabe.
4.1.1.2 Učinek osebnih služnosti na lastninsko pravico
Osebna služnost je pravica imetnika, da uporablja tujo stvar ali izkorišča pravico, in traja najdlje do
imetnikove smrti, če je ustanovljena v korist pravne osebe, čas njenega trajanja ne sme biti daljši od
trideset let.147 Osebne služnosti se ustanovijo v korist določene osebe (namenjene uresničevanju
interesov upravičenca). Ker so vezane na osebo, so osebne služnosti tudi neprenosljive, dopusten je
zgolj prenos izvrševanja, kar pride v poštev zgolj pri užitku.148 V slovenskem pravu so urejene tri
klasične pozitivne osebne služnosti:
- užitek,
- raba in
- služnost stanovanja.149
Vse tri osebne služnosti obremenijo lastninsko pravico služnostnega zavezanca na način, da je
dolžan služnostnim upravičencem dopustiti uporabo oziroma uživanje svoje nepremičnine. Prav
tako omejujejo lastnikovo upravičenje do posesti in uporabe, užitek pa tudi pravico do uživanja
stvari.150
Osrednja osebna služnost je užitek. V SPZ je opredeljen kot osebna služnost, ki daje pravico
uporabljati in uživati tujo stvar ali pravico tako, da se ohranja njena substanca.151 Lastnik z
ustanovitvijo užitka prenese na užitkarja pravico do uporabe in uživanja ter tudi neposredno posest.
Ostane mu zgolj pravica do razpolaganja s stvarjo, lahko odsvoji oziroma obremeni stvar, vendar
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Enako: Vrenčur, Pravne značilnosti osebnih služnosti, v: Zbornik 4. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava,
Kranjska Gora, 7. in 8. junij 2012, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 38.
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pa tudi sprememba lastništva ne vpliva na užitkarjev pravni položaj.152 Lastnik je torej v tem
primeru popolnoma izključen iz uporabe in uživanja nepremičnine.
Užitkarju posledično pripadejo tudi vsi donosi (plodovi), ki izvirajo iz služeče stvari oziroma
nepremičnine.153
Užitek se lahko ustanovi tudi na solastniškem deležu154 ali samo na delu nepremičnine.155 V
slednjem primeru nato nepremičnino skupaj uporabljata lastnik in užitkar, meje izvrševanja užitka
pa je potrebno v pogodbi o ustanovitvi užitka natančno določiti. Predvsem gre za takšen dogovor v
primerih, ko lastnik užitkarju odstopi točno določen del nepremičnine. Vendar v skladu z
zakonskim določilom navedena omejitev velja le v notranjem razmerju med lastnikom in
užitkarjem, v razmerju do tretjih pa velja, da je nepremičnina obremenjena kot celota. Užitek na
delu nepremičnine se torej v zemljiško knjigo vpiše kot užitek na celotni nepremičnini in v
razmerju do tretjih velja, da je obremenjena celota. Strinjam se z Vrenčurjem, da bi bila glede
užitka smiselna enaka ureditev, kot je v ZZK-1 že predvidena v primeru stvarnih služnosti
(natančen opis prostorskih mej služnosti v zemljiški knjigi, 19. člen ZZK-1).156
Raba je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati tujo stvar v skladu z njenim gospodarskim
namenom za potrebe imetnika služnosti tako, da se ohranja njena substanca.157 Je ožja osebna
služnost od užitka, usuar lahko namreč uporablja stvar le za osebne potrebe, izvrševanja pa tudi ne
more prenesti na tretje osebe. Prav tako naj niso prenesena vsa tista upravičenja kot pri užitku,
usuar namreč stvari ne more uživati. Nanj je preneseno upravičenje do uporabe in tudi pravica do
neposredne posesti. Na plodovih, ki jih daje stvar, pridobi usuar lastninsko pravico s percepcijo in
ne že z ločitvijo, kot užitkar. Prav tako je lastnik pri rabi v boljšem položaju, kot pri užitku, saj mu
pripadejo koristi od stvari, ki presegajo potrebe rabe imetnika.158
Služnost stanovanja je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati tuje stanovanje ali njegov del za
potrebe imetnika služnosti in njegove družine tako, da se ohranja njegova substanca.159 Tudi
služnosti stanovanja ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Dejansko gre za posebno vrsto rabe,
predmet katere pa je lahko samo nepremičnina, stanovanje oziroma del stanovanja. Prav tako na
upravičenca niso prenesena vsa tista upravičenja kot pri užitku, stvari namreč ne more tudi
uživati.160 Lastnik je tudi v primeru služnosti stanovanja omejen pri izvrševanju svojih upravičenj
do uporabe in neposredne posesti nepremičnine (stanovanja).
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Tako tudi: Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 619.
Vrenčur, Pravne značilnosti osebnih služnosti, v: Zbornik 4. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, Kranjska
Gora, 7. in 8. junij 2012, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 38.
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Povzeto po: Vrenčur, Pravne značilnosti osebnih služnosti, v: Zbornik 4. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava,
Kranjska Gora, 7. in 8. junij 2012, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 39.
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Prvi odstavek 244. člena SPZ.
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Povzeto po: Tratnik, Vrenčur, Odar, Simič, Štravs, Reich, Stavbna pravica in služnosti: stvarnopravni in davčni vidiki,
Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor, 2007, str. 175.
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Prvi odstavek 247. člena SPZ.
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Povzeto po: Tratnik, Vrenčur, Odar, Simič, Štravs, Reich, Stavbna pravica in služnosti: stvarnopravni in davčni vidiki,
Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor, 2007, str. 176.
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4.1.2 Učinek stavbne pravice na lastninsko pravico
Stavbna pravica je v SPZ opredeljena kot stvarna pravica, ki daje upravičencu pravico imeti v lasti
zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino.161 Pravilno opozarja Tratnik162 na nedoslednost
navedene določbe SPZ. Lastninska pravica se namreč lahko nanaša tudi na zgradbo, ki stoji na
obremenjeni nepremičnini. Lastninska pravica je torej obremenjena z dopustitvijo imetniku stavbne
pravice imeti v lasti stavbo na, nad ali pod tujo nepremičnino.
Imetnik stavbne pravice z njeno ustanovitvijo postane lastnik stavbe, imetnik zemljišča pa ostaja
lastnik zemljišča. Pri stavbni pravici gre za izjemo od načela enotnosti zemljišča in objekta
(superficies solo cedit)163 in načela specialnosti,164 saj se zgradba (ki je sicer sestavina
nepremičnine) z ustanovitvijo stavbne pravice v pravnem pogledu osamosvoji. Postane samostojen
predmet lastninske in drugih stvarnih pravic, vendar zgolj v omejenem trajanju. Stavbna pravica je
namreč časovno omejena in lahko traja največ devetindevetdeset let.165
Z ustanovitvijo stavbne pravice lastnik obremenjene nepremičnine prenese na imetnika stavbne
pravice poleg lastninske pravice na stavbi še pravico do uporabe in uživanja obremenjene
nepremičnine ter pravico do neposredne posesti te nepremičnine. Lastniku obremenjene
nepremičnine v primeru, če je vsebina stavbne pravice raba in uživanje celotne nepremičnine,
ostane zgolj gola lastninska pravica. Imetnik stavbne pravice ima v tem primeru pravico do
izključne rabe nepremičnine, kar pa mu zagotavlja tudi pravni temelj posesti. Prav tako ima pravico
do uživanja nepremičnine in do plodov, ki jih daje zemljišče. Pridobiva lahko tudi civilne plodove,
in sicer lahko odda v najem celotno nepremičnino (stavbo in zemljišče) ali pa le del. Seveda
pravica najema lahko traja le toliko časa, kolikor traja stavbna pravica. Razpolagalno upravičenje
ostane lastniku nepremičnine.166
Lahko pa se stranki v pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice dogovorita drugače in se pravica
uporabe in uživanja obremenjene nepremičnine s strani imetnika stavbne pravice omeji na določen
del zemljišča. Tudi v primeru, ko stavbna pravica daje imetniku pravico zgraditi zgradbo nad ali
pod tujo nepremičnino, le-ta ne potrebuje celotne nepremičnine. V tem primeru, ko nepremičnino
hkrati uporabljata oba, lastnik in imetnik stavbne pravice, je potrebno prostorske meje, znotraj
katerih imetnik stavbne pravice lahko izvršuje svoja upravičenja, natančno opredeliti.167
4.1.3 Učinek stvarnega bremena na lastninsko pravico
Stvarno breme oziroma realno breme je v SPZ opredeljeno kot pravica, na podlagi katere je lastnik
obremenjene nepremičnine zavezan k bodočim dajatvam in storitvam.168 Temeljna značilnost
stvarnega bremena je, da nepremičnina jamči za posamične izpolnitve in je torej ustanovljeno z
namenom poplačila. Predmet izpolnitve pri realnem bremenu so lahko naturalne dajatve, dajatve v
161

Prvi odstavek 256. člena SPZ.
Tratnik, Podnormiranost stavbne pravice v SPZ, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna
fakulteta, Tax-Fin-Lex, Ljubljana, 2016, str. 309.
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Temeljnega načela stvarnega prava, določenega v 8. členu SPZ.
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Temeljnega načela stvarnega prava, določenega v 7. členu SPZ.
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Povzeto po: Tratnik, Vrenčur, Odar, Simič, Štravs, Reich, Stavbna pravica in služnosti:stvarnopravni in davčni vidiki,
Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor, 2007, str. 15.
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Povzeto po: Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 672, 673.
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Povzeto po: Tratnik, Vrenčur, Odar, Simič, Štravs, Reich, Stavbna pravica in služnosti: stvarnopravni in davčni vidiki,
Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor, 2007, str. 20, 21.
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obliki periodičnega plačevanja določenega denarnega zneska ali pa v obliki določenih opravil ali
storitev. Stvarno breme je lahko ustanovljeno za nedoločen ali določen čas, ni pa ga mogoče
ustanoviti kot enkratno izpolnitev.169
Glede na upravičenost so lahko stvarna bremena osebna (personalna), ustanovljena v korist
določene fizične ali pravne osebe, ali zemljiška (predialna), ustanovljena v korist vsakokratnega
lastnika gospodujočega zemljišča.170 Zakonsko predvidena171 smiselna uporaba pravil o služnostih
pride v poštev predvsem za vprašanja, povezana z nastankom in trajanjem pravice.172 Tako za
predialna stvarna bremena pridejo v poštev predvsem pravila o stvarnih služnostih, za personalna
stvarna bremena pa pravila o osebnih služnostih. Stvarno breme se od služnosti loči predvsem po
tem, da od lastnika obremenjene nepremičnine zahteva aktivno ravnanje, aktivne storitve
(lastninska pravica, obremenjena z dajatvami). Pri služnostih namreč lastnik obremenjene
nepremičnine ni zavezan k aktivnemu delovanju, temveč je dolžan zgolj trpeti in dopustiti določena
dejanja na svoji nepremičnini oziroma opustiti določena dejanja. Prav tako pri stvarnem bremenu
stroške pobiranja plodov nosi lastnik obremenjene nepremičnine in ne upravičenec, kot pri
služnostih.173
Temeljni namen stvarnega bremena je zagotoviti poplačilo obveznosti, ki izvirajo iz stvarnega
bremena, s stvarnim jamstvom. Svojemu imetniku daje torej položaj, ki je podoben položaju
hipotekarnega upnika, zato je v SPZ za posamezne izpolnitve tudi predvidena smiselna uporaba
določil o hipoteki.174 Sprememba lastnika obremenjene nepremičnine ne vpliva na upravičenčev
pravni položaj, kar velja tako za predialno kot tudi personalno stvarno breme. V primeru
neizpolnitve s strani zavezanca daje nepremičnina zavezancu učinkovito pravno varstvo za
izpolnitev obveznosti v izvršbi in sili zavezanca k izpolnjevanju posameznih obveznosti (v izogib
izvršbi). V slovenskem pravu je predvideno realno jamstvo z nepremičnino, ki zadene
vsakokratnega lastnika nepremičnine tako za njegove zapadle in neizvršene obveznosti kot tudi za
zapadle in neizvršene posamične obveznosti njegovega predhodnika. Prvotni lastnik nepremičnine
odgovarja za obveznosti tudi osebno, iz naslova obligacijskega razmerja z upravičencem, vsi
nadaljnji pridobitelji oziroma lastniki nepremičnine pa za obveznosti več ne jamčijo osebno,
temveč zgolj s pridobljeno nepremičnino, realno.175
Stvarno breme torej enako kot hipoteka tudi pogojno izključuje lastninsko pravico (v primeru
uveljavitve poplačilnega upravičenja). V primeru uveljavitve poplačilnega upravičenja (uresničitve
odložnega pogoja), vsebovanega v pravici stvarnega bremena, preide na upravičenca iz stvarnega
bremena razpolagalno upravičenje. Vse do tedaj pa stvarno breme lastnika v njegovih upravičenjih
dejansko ne omejuje, lastnik lahko nepremičnino rabi, uživa, jo ima v posesti in z njo razpolaga.
Njegova lastninska pravica je zgolj obremenjena s storitveno oziroma dajatveno obveznostjo, ki je
vsebina stvarnega bremena.176
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Povzeto po: Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 651, 652.
Povzeto po: Berden, Zemljiškoknjižno pravo, Maribor, Studio Linea, 2002, str. 56.
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Juhart, Osebne služnosti in realna bremena po predlogu zakona o lastnini in stvarnih pravicah (1), Podjetje in delo,
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Povzeto po: Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 652–655.
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Smiselno enako: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi
in stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, TaxFin-Lex, Ljubljana, 2016, str. 290.
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Po uveljavitvi poplačilnega upravičenja se izvršba vodi kot pri hipoteki. Pri prodaji nepremičnine
se iz kupnine poplačajo zapadle terjatve in tudi nadomestila za stvarna bremena. Pri tem uživa
nadomestilo za stvarno breme skupaj s hipotekarnimi terjatvami in nadomestili za služnosti
prioritetno poplačilo, v notranjem razmerju pa si poplačila sledijo po vrsti, kot so bile pravice
vpisane v zemljiško knjigo.177
4.1.4 Učinek hipoteke na lastninsko pravico
Hipoteka, zastavna pravica na nepremičnini, je v SPZ opredeljena kot pravica zastavnega upnika,
da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški
iz vrednosti zastavljenega predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja.178 Hipoteka je omejena
stvarna pravica, ki pogojno izključuje lastninsko pravico na nepremičnini. Za razliko od določenih
ostalih stvarnih pravic (denimo užitka, stavbne pravice) hipoteka lastnika nepremičnine ne omejuje,
saj lahko lastnik nepremičnine kljub obremenitvi izvršuje vsa upravičenja, vsebovana v lastninski
pravici (pravico do posesti, pravico do rabe in uživanja ter pravico do razpolaganja), in sicer vse do
nastopa odložnega pogoja, t. j. do uveljavitve hipoteke.179
Temeljno upravičenje, ki ga vključuje hipoteka, je torej njeno poplačilno upravičenje, ki učinkuje
proti vsakokratnemu lastniku obremenjene nepremičnine. Poplačilno upravičenje daje imetniku
hipoteke pravno možnost doseči prednostno poplačilo zavarovane terjatve iz vrednosti premoženja,
ki je predmet hipoteke, pred drugimi upniki. Uveljavitev poplačilnega upravičenja je povezana z
uresničitvijo odložnega pogoja, t. j. neplačila zavarovane terjatve. Ob uveljavitvi hipoteke na
hipotekarnega upnika preide tudi razpolagalno upravičenje lastnika nepremičnine. Z uresničitvijo
hipoteke (prodajo) lastninska pravica dosedanjega lastnika preneha.180
4.1.5 Učinek zemljiškega dolga na lastninsko pravico
Ravno tako kot hipoteka je tudi zemljiški dolg181 omejena stvarna pravica na nepremičnini, ki
vključuje prednostno poplačilno upravičenje. V našem pravu je opredeljena kot omejena stvarna
pravica zahtevati poplačilo določenega denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi
upniki s slabšim vrstnim redom, pri čemer plačilo ne sme biti vezano na pogoj.182 Po svoji vsebini
in namenu je podoben hipoteki, zato SPZ predvideva tudi smiselno uporabo določil o hipoteki.183
Od hipoteke se razlikuje po tem, da ni akcesoren zavarovani terjatvi, je neodvisen od obstoja
določene terjatve in lahko nastane in obstaja ne glede na terjatev. Lahko nastane kot lastniški
oziroma kot nelastniški (v našem pravu zgolj v primeru spremembe hipoteke v zemljiški dolg). Če
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Povzeto po: Berden, Tratnik, Juhart, Keresteš, Vrenčur, Rijavec, Mikl, Zemljiškoknjižno pravo, Maribor, Studio
Linea, 2002, str. 59.
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zemljiškoknjižnega prava, Kranjska Gora, 7. in 8. junij 2012, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 51, 55.
180
Povzeto po: Verčko, Uveljavitev hipoteke v izvršilnem postopku, v: Zbornik 4. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega
prava, Kranjska Gora, 7. in 8. junij 2012, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 90.
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Z Zakonom o spremembah Stvarnopravnega zakonika – SPZ-A (Uradni list RS, št. 91/2013) je bil zemljiški dolg
ukinjen. Navedena sprememba je pričela veljati 6. 11. 2013. Vendar novela ni mogla razveljaviti že vpisanih zemljiških
dolgov, zato je v prehodni določbi SPZ-A v 5. členu določeno: »Za zemljiške dolgove, ki so bili ustanovljeni pred
uveljavitvijo tega zakona, in zemljiške dolgove, ki so vpisani v zemljiško knjigo po uveljavitvi tega zakona na podlagi
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je ustanovljen v zavarovanje določene terjatve, gre za zavarovalni zemljiški dolg, če pa ne, pa za
izolirani zemljiški dolg. Nastane na podlagi enostranskega pravnega posla, sklenjenega v obliki
notarskega zapisa, vpisa v zemljiško knjigo ter z izstavitvijo zemljiškoknjižnega pisma, prenaša pa
se skupaj z zemljiškoknjižnim pismom.184
Upoštevaje zgoraj navedeno v zvezi z učinki hipoteke na lastninsko pravico, tudi zemljiški dolg
obremenjuje lastninsko pravico z možnostjo uresničitve poplačilnega upravičenja ter jo pogojno
izključuje. Vse do uveljavitve poplačilnega upravičenja lahko lastnik uresničuje vsa upravičenja
vsebovana v svoji lastninski pravici, z njegovo uveljavitvijo pa preide razpolagalno upravičenje na
imetnika zemljiškega dolga.
4.1.6 Učinek obligacijskih pravic na lastninsko pravico
Na lastninsko pravico na podoben način kot primarne izvedene stvarne pravice učinkujejo tudi
posamezne obligacijske pravice. To so obligacijske pravice, ki z vpisom v zemljiško knjigo
pridobijo tudi omejeno absolutne učinke. Te obligacijske pravice na različne načine omejujejo
razpolagalno upravičenje, vsebovano v lastninski pravici (pravica do prepovedi odtujitve in
obremenitve, predkupna in odkupna pravica, posebna pravica uporabe javnega dobra), pri čemer pa
lastninske pravice hkrati ne obremenjujejo.185
4.1.6.1 Pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve
Pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve je obligacijska pravica, ki nastane, ko se lastnik
nepremičnine s pogodbo (oporoko) zaveže, da s stvarjo ne bo razpolagal na podlagi pravnega posla
(je prenesel) ali da je ne bo obremenil s pogodbeno hipoteko ali zemljiškim dolgom.186 V zemljiško
knjigo se lahko navedena pravica vpiše zgolj, če je sklenjena med zakoncem ali zunajzakonskim
partnerjem, starši in otroci ter posvojenci in posvojitelji ali če je dogovorjena s pogodbo o
dosmrtnem preživljanju.187
Prepoved razpolaganja zavezuje zgolj prvega lastnika in ne njegovih pravnih naslednikov, lahko se
časovno omeji, sicer pa ugasne s smrtjo upravičenca. Če je vpisana v zemljiško knjigo, je
nepremičnina izven pravnega prometa (»res extra commercium«). Kadar pa ni vpisana v zemljiško
knjigo, pa ima njena prekršitev za posledico odškodninsko odgovornost lastnika.188
Prepoved razpolaganja torej omejuje lastnikovo razpolagalno upravičenje na način, da le-ta ne
more prosto razpolagati s svojo nepremičnino. Za razpolaganje potrebuje soglasje imetnika te
obligacijske pravice.189
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Povzeto po:Tratnik, Vrenčur, Nepremičninsko pravo I. del, Zemljiškoknjižno pravo, Inštitut za nepremičninsko pravo,
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Maribor, 2008, str. 413.
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Vknjižena prepoved odtujitve v zemljiški knjigi predstavlja oviro za nadaljnje vpise, ki so
posledica pravnoposlovne razpolage (kasnejši prenos lastninske pravice, ustanovitev hipotek itd.),
ne pa tudi za dovolitev vpisa na podlagi sodbe, s katero sodišče ugotavlja obstoj, spremembo ali
prenehanje knjižne pravice (zakoniti načini pridobitve pravic, npr. priposestvovanje lastninske
pravice, služnostne pravice itd.), vpise na podlagi odločb v izvršilnem postopku na nepremičnino, v
postopku zavarovanja z zastavno pravico, v stečajnem postopku, v postopku razlastitve ipd.190
4.1.6.2 Odkupna pravica
Odkupna pravica je obligacijska pravica, ki se ravno tako lahko vpiše v zemljiško knjigo in je
opredeljena v SPZ v petem odstavku 38. člena SPZ, ki določa, da se lahko lastnik s pravnim
poslom zaveže, da bo drugi pogodbeni stranki pod dogovorjenimi pogoji na njeno zahtevo prodal
določeno stvar. Odkupna pravica se ne more prenesti. Lahko se časovno omeji, sicer pravica
preneha s smrtjo oziroma prenehanjem druge pogodbene stranke.
Na podlagi odkupne pravice sme upravičenec stvar odkupiti od zavezanca. Na podlagi njegove
izjave, da želi stvar odkupiti, mu mora zavezanec stvar prodati (prenesti nanj lastnino), upravičenec
pa mu mora zanjo plačati dogovorjeno kupnino. Lastnik lahko z nepremičnino še naprej razpolaga,
vknjižena odkupna pravica namreč ne predstavlja ovire za prenos lastninske pravice na
nepremičnini.191 Zavezančeva lastninska pravica ni obremenjena, upoštevaje zgoraj navedeno, je
delno omejena zgolj prometnost te nepremičnine.192 Če odkupni upravičenec uveljavi svojo
odkupno pravico, je dolžan zavezanec pod dogovorjenimi pogoji nanj prenesti lastninsko pravico
(zgolj v takšnem smislu vpliva na razpolagalno upravičenje lastnika, na ostala upravičenja, ki so
zajeta v lastninski pravici, ne vpliva).
4.1.6.3 Predkupna pravica
Predkupna pravica je obligacijska pravica, ki daje svojemu upravičencu pravico do prednostnega
nakupa stvari, če se lastnik odloči, da bo stvar prodal. Naše pravo pozna zakonito in pogodbeno
predkupno pravico, slednja se lahko tudi vpiše v zemljiško knjigo, s čimer nastanejo publicitetni
učinki. Pogodbena predkupna pravica je urejena v OZ, slednji v 507. členu določa: »S pogodbenim
določilom o predkupni pravici se lastnik stvari (prodajalec) zavezuje, da bo predkupnega
upravičenca obvestil o nameravani prodaji stvari določeni osebi ter o pogojih te prodaje ter mu
ponudil, naj jo on kupi pod enakimi pogoji.« Tudi tu lahko lastnik še naprej razpolaga z
nepremičnino in vknjižena predkupna pravica ne predstavlja ovire za prenos lastninske pravice na
tretjega v zemljiški knjigi. Ima pa predkupni upravičenec, ki ni bil obveščen o prodaji, možnost, da
zahteva razveljavitev prodajne pogodbe ter sklenitev le-te z njim pod enakimi pogoji. Enako lahko
predkupni upravičenec, katerega pravica je vpisana v zemljiško knjigo in ni bil povabljen na javno
dražbo, zahteva razveljavitev le-te. Oviro za promet nepremičnin pa po ZZK-1 predstavljajo
zakonite predkupne pravice, ki so določene v javnem interesu.193 Zavezančeva lastninska pravica ni
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Tratnik, Vrenčur, Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi, Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor, 2008, str.
414, 415.
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Povzeto po: Tratnik, Vrenčur, Nepremičninsko pravo I. del, Zemljiškoknjižno pravo, Inštitut za nepremičninsko
pravo, Maribor, 2005, str. 289.
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Smiselno enako: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi
in stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, TaxFin-Lex, Ljubljana, 2016, str. 289 in 291.
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Povzeto po: Tratnik, Vrenčur, Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi, Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor,
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obremenjena, upoštevaje zgoraj navedeno, je tudi v tem primeru le delno omejena prometnost te
nepremičnine.194 Če predkupni upravičenec uveljavi svojo predkupno pravico, je dolžan zavezanec
pod enakimi pogoji nanj prenesti lastninsko pravico (zgolj v takšnem smislu vpliva na razpolagalno
upravičenje lastnika, na ostala upravičenja, ki so zajeta v lastninski pravici, ne vpliva).
4.1.6.4. Zakupna in najemna pravica
V slovenskem pravu sta zakup in najem urejena enotno v OZ. Tako 587. člen OZ določa: »Z
zakupno (najemno) pogodbo se zakupodajalec (najemodajalec) zavezuje, da bo zakupniku
(najemniku) izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno
zakupnino (najemnino). Raba obsega tudi uživanje stvari (pobiranje plodov), če ni drugače
dogovorjeno ali drugačnega običaja.« Obe pravici se lahko vpišeta v zemljiško knjigo, s čimer se
zagotovi njun publicitetni učinek. Vendar pa že brez vpisa v zemljiško knjigo ti dve pravici
presegata zgolj relativne učinke obligacijskih pravic. Pravici sta namreč varovani že na podlagi
samega zakona, v 610. členu OZ je namreč določeno, da stopi pridobitelj v primeru odtujitve
nepremičnine na mesto prejšnjega zakupodajalca.195 Zakupno oziroma najemno razmerje torej v
primeru odtujitve nepremičnine ne preneha.196
Lastnik, upoštevaje zgoraj navedeno, z oddajo nepremičnine v najem oziroma zakup prenese na
najemojemalca del svojih upravičenj, in sicer pravico do uporabe in uživanja nepremičnine ter
neposredne posesti nepremičnine, ostane pa mu razpolagalno upravičenje (ni omejeno,
nepremičnino lahko proda, obremeni). Seveda pa mora lastnik v primeru oddaje nepremičnine v
najem najemniku tudi dopustiti uporabo te nepremičnine (na takšen način je lastninska pravica
obremenjena s pravico najemnika).197
4.1.6.5 Posebna pravica uporabe javnega dobra
V prvem odstavku 19. člena SPZ je določeno, da je javno dobro stvar, ki jo v skladu z njenim
namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo. Torej je stvar v splošni uporabi. Zanj velja
poseben pravni režim. Postavi se vprašanje, ali je javno dobro sploh lahko predmet lastninske
pravice.
Odgovor je pritrdilen. Javno dobro je lahko v Republiki Sloveniji v lasti osebe zasebnega ali
javnega prava.198 Pri tem je potrebno upoštevati, da je lastninska pravica na javnem dobru vselej
znatno omejena z dolžnostjo dopuščanja splošne rabe ter omejitvami pravnega prometa. Posledično
sta lastnika javnega dobra najpogosteje država in lokalna skupnost.199
Možnost pridobitve pravice do posebne rabe je določena v 70. členu Ustave kot tudi v tretjem
odstavku 19. člena SPZ. Pravico do posebne uporabe javnega dobra pridobi individualno določeni
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Tako tudi: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in
stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-FinLex, Ljubljana, 2016, str. 289.
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Povzeto po: Tratnik, Vrenčur, Nepremičninsko pravo I. del, Zemljiškoknjižno pravo, Inštitut za nepremičninsko
pravo, Maribor, 2005, str. 280.
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Smiselno enako: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi
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41/2004 – ZVO-1, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014, 56/2015).
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Tako tudi: Tratnik, Vrenčur, Javno dobro, Pravna praksa, 2010, št. 38, priloga št. II.
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subjekt z odločbo pristojnega organa. Z navedeno pravico posega v splošno rabo, pri čemer jo
lahko razširja, presega, omejuje ali celo onemogoča.200 Gre torej za pravico do uporabe javnega
dobra preko meja njegove splošne rabe. Denimo, gradnja na vodnem zemljišču predstavlja obliko
posebne rabe vodnega javnega dobra. Za to pravico pa je na podlagi ZV-1 potrebno pridobiti vodno
dovoljenje (šele s pridobitvijo slednjega je ustanovljena posebna raba javnega dobra).201
Prav tako se lahko na javnem dobru ustanovijo tudi omejene stvarne pravice, v kolikor le-te
bistveno ne posegajo v samo splošno rabo. Tako je mogoča ustanovitev služnosti in stavbne
pravice, izključena pa je ustanovitev hipoteke, zemljiškega dolga in stvarnega bremena
(nepremičnina je izven pravnega prometa, ne more biti predmet prisilne prodaje).202 Tu Vrenčur in
Tratnik203 zavzemata stališče, da je mogoče pravice zasebnega prava na javnem dobru ustanoviti le,
če zakon tako določa. Tako npr. ZCes-1204 omogoča ustanovitev posameznih služnosti205 in stavbne
pravice.206 265. člen SPZ pa določa, da se stavbna pravica lahko ustanovi tudi kot posebna pravica
uporabe, če se s tem ne posega v splošno rabo javnega dobra.
4.2 UČINKI PRIMARNIH IZVEDENIH PRAVIC NA POZNEJE PRIDOBLJENE
PRIMARNE IZVEDENE PRAVICE
Kadar na isti nepremičnini obstoji več stvarnih pravic, lahko prihaja do konkurence med njimi. Ali
si primarne izvedene stvarne pravice med seboj po vsebini konkurirajo ali ne, je odvisno od vsebine
materialnopravnih upravičenj, ki jih posamezna izvedena pravica vključuje. Če se vsebina
materialnopravnih upravičenj dveh izvedenih stvarnih pravic v celoti ali zgolj deloma prekriva, se
le-ta izključujejo in jih ni mogoče uresničevati hkrati. Med njimi velja prednostni princip,207
prednost ima materialno upravičenje tiste izvedene stvarne pravice, ki je bila pridobljena prej.208
Upoštevaje navedeno, je povsem logično, da do kolizije med več primarnimi izvedenimi stvarnimi
pravicami ne prihaja zgolj v primeru obstoja več istovrstnih pravic, temveč tudi v primeru obstoja
več različnih stvarnih pravic na nepremičnini. Tako je tudi v avstrijskem in nemškem pravnem
redu, kjer ravno tako v primeru kolizije več stvarnih pravic na nepremičnini velja prednostno
načelo, »Prioritätsprinzip«: »Der zeitlich Frühere ist auch der rechtlich Stärkere«.209 Iz literature
izhaja, da tudi v navedenih pravnih ureditvah prednostno načelo ne velja zgolj v primeru kolizije
istovrstnih stvarnih pravic, temveč tudi v primeru konkurence različnih stvarnih pravic na
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nepremičnini.210 Posledično bi bilo primerneje, če bi zakonodajalec pri splošni opredelitvi
prednostnega načela v 6. členu SPZ izpustil pridevnik »istovrstnih«.
Seveda pa ni nujno, da si izvedene stvarne pravice vselej konkurirajo, na nepremičnini lahko hkrati
obstoji več izvedenih stvarnih pravic, ki si po vsebini med seboj ne konkurirajo oziroma je oblast
na nepremičnini razdeljena mednje.211
Tako sta lahko na nepremičnini ustanovljeni dve stvarni služnosti, npr. potna služnost in pašna
služnost, ki potekata vsaka po svojem delu nepremičnine. Ena v pasu dveh metrov po zahodnem
delu parcele ter druga v pasu metra in pol po vzhodnem delu parcele. Upravičenji uporabe
nepremičnine iz obeh izvedenih stvarnih pravic se v tem primeru po obsegu ne prekrivata, zato se
njuno izvrševanje ne izključuje.212
Prav tako lahko na isti parceli obstajata dve stavbni pravici, pri čemer ima prvi upravičenec pravico
zgraditi stavbo nad nepremičnino, drugi pa pod njo ali pa vsak na svojem delu parcele. Prostorske
meje izvrševanja teh dveh stavbnih pravic je potrebno v pogodbi jasno določiti in v kolikor so le-te
določene, ravno tako ne prihaja do konkurence med upravičenji uporabe in uživanja nepremičnine,
vključenimi v stavbni pravici.
Enako velja, denimo, tudi v avstrijskem pravnem redu. V primeru, ko dve služnosti potekata vsaka
po svojem delu, ne prihaja do kolizije med njima. Avstrijski ABGB v 486. členu določa celo, da
lahko na nepremičnini obstoji več služnosti, pri čemer pa kasneje ustanovljena služnost ne sme
izključevati prej ustanovljene služnosti. To pomeni, da lahko imetnik kasneje ustanovljene služnosti
uresničuje svojo pravico zgolj v tolikšnem obsegu, kolikor je to združljivo z izvrševanjem
upravičenj, vključenih v služnosti z boljšim vrstnim redom, torej kolikor ne posega v to pravico.213
Že iz navedenega v prejšnjem odstavku pa je ugotoviti, da je drugače, kadar se materialnopravna
upravičenja, vsebovana v dveh ali več izvedenih stvarnih pravicah, prekrivajo (delno ali v celoti).
Tu pa nastopi prednostno načelo. Prej pridobljena izvedena stvarna pravica ima izključevalni
(absolutni) učinek na pozneje pridobljeno izvedeno stvarno pravico.214 Pri tem lahko pri konkurenci
izvedenih pravic iste ali različnih vrst pride do učinkovanja na način, da prej pridobljena izvedena
stvarna pravica izključuje pozneje pridobljeno stvarno pravico v celoti ali pa jo zgolj delno (jo
zgolj) omejuje, lahko pa jo tudi zgolj pogojno izključuje (kadar je upravičenje, vsebovano v prej
pridobljeni pravici, povezano z odložnim pogojem).215
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4.2.1 Situacije, ko prej pridobljena primarna izvedena pravica izključuje pozneje pridobljeno
izvedeno pravico
Kadar prej pridobljena in kasneje pridobljena izvedena stvarna pravica vključujeta upravičenji, ki
se po obsegu popolnoma prekrivata (izključujeta), imetnik kasnejše izvedene stvarne pravice v
skladu s prednostnim principom ne more izvrševati upravičenja, vključenega v njegovi izvedeni
pravici. Imetnik prej pridobljene izvedene pravice lahko namreč tudi zoper imetnika kasneje
pridobljene stvarne pravice zahteva, da opusti dejanja, ki ovirajo uresničevanje upravičenj,
vsebovanih v njegovi prej pridobljeni izvedeni pravici.216
Izvedene pravice, pri katerih lahko prihaja do celotnega ali delnega prekrivanja upravičenj,
vsebovanih v pravici, in posledično do izključevalnega učinka, so: stvarne služnosti, osebne
služnosti ter stavbna pravica. Upravičenja, vsebovana v navedenih izvedenih stvarnih pravicah, če
obstojijo na isti nepremičnini, se namreč po vsebini in obsegu deloma ali v celoti prekrivajo ter se
ne morejo sočasno izvrševati, se ne rangirajo. Vse navedene izvedene stvarne pravice namreč
vključujejo pravico do uporabe, do prekrivanja pa prihaja tudi glede ostalih upravičenj. Stvarne
služnosti (pozitivne) tako vključujejo pravico do uporabe, uživanja in pravico do neposredne
posesti. Osebna služnost užitka ravno tako vključuje pravico do uporabe, uživanja in pravico do
neposredne posesti. Osebni služnosti rabe in služnost stanovanja vključujeta pravico do uporabe in
pravico do neposredne posesti. Tudi stavbna pravica vključuje pravico do uporabe, uživanja in
pravico do neposredne posesti.
Kadar na isti nepremičnini obstojita tako stavbna pravica kot tudi užitek, ki obremenjujeta
nepremičnino kot celoto, pride do konkurence med njima. Za obe navedeni izvedeni stvarni pravici
je značilno, da lastnik obremenjene nepremičnine prenese na imetnika stavbne pravice oziroma
užitkarja upravičenje do rabe in uživanja ter upravičenje do neposredne posesti nepremičnine.
Torej so upravičenja enaka. Razlikujeta se zgolj po tem, da imetnik stavbne pravice pridobi na
stavbi lastninsko pravico ter da je stavbna pravica prenosljiva in podedljiva, užitek pa ne.217
Izvedene pravice, katerih upravičenja se po vsebini in obsegu v celoti prekrivajo, pa se izključujejo.
Prej pridobljena stavbna pravica, ki se po vsebini in obsegu prekriva s pravico užitka, izključuje
uresničevanje upravičenj, vključenih v kasneje pridobljeni stavbni pravici. Užitkar vse dokler bo na
nepremičnini obstajala stavbna pravica, svojih upravičenj ne bo mogel izvrševati.
Tudi iz avstrijske literature izhaja, da ustanovljen užitek na nepremičnini povsem izključuje
istočasno ali kasneje ustanovljene druge pravice do uporabe ali užitka v korist tretjega.218
4.2.2 Situacije, ko prej pridobljena primarna izvedena pravica omejuje pozneje pridobljeno
izvedeno pravico
Kadar tako prej pridobljena in kasneje pridobljena izvedena stvarna pravica vključujeta upravičenji,
ki se po obsegu delno prekrivata, imetnik kasnejše izvedene stvarne pravice v skladu s prednostnim

216

Prav tam, str. 294.
Smiselno enako: Tratnik, Vrenčur, Odar, Simič, Štravs, Reich, Stavbna pravica in služnosti: stvarnopravni in davčni
vidiki, Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor, 2007, str. 15.
218
Kodek, Hagleitner, Holler, Mahrer, Rassi, Verweijen, Weigand, Kommentar zum Grundbuchsrecht, Manzsche
Verlangs- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 2007, str. 172.
217

40

principom ne more izvrševati svojega delno izključenega upravičenja v obsegu, v kolikršnem bi s
svojim upravičenjem posegal v upravičenje, vsebovano v prej pridobljeni pravici.219
Takšna situacija bi bila podana, če bi bila na nepremičnini najprej ustanovljena osebna služnost
rabe, kasneje pa bi se na njej ustanovila še stavbna pravica. Obe navedeni pravici vključujeta
upravičenje uporabe nepremičnine. V tem primeru pa imetnik stavbne pravice ne bi mogel
uresničevati svojega upravičenja uporabe nepremičnine v polnem obsegu. Njegovo upravičenje
uporabe bi bilo omejeno z uresničevanjem upravičenja uporabe, vključenem v osebni služnosti.
Njegovo izvrševanje bi bilo omejeno v tolikšnem obsegu, kot je le-to zajeto v prej pridobljeni
pravici.220
4.2.3 Situacije, ko prej pridobljena primarna izvedena pravica pogojno izključuje pozneje
pridobljeno izvedeno pravico
Do drugačne situacije pa prihaja, kadar na isti nepremičnini obstojijo izvedene stvarne pravice, ki
vključujejo t. i. upravičenje do prednostnega poplačila terjatve, zavarovane s to pravico, iz
vrednosti premoženja, ki je predmet te pravice.221 Te pravice so zastavna pravica (hipoteka),
zemljiški dolg in stvarno breme. Torej so pravice, ki ne vključujejo upravičenja do uporabe in
uživanja nepremičnine.
Odnos med njimi ravno tako temelji na prednostnem načelu, prej pridobljena izvedena pravica
izključuje kasneje pridobljeno izvedeno pravico, vendar le pogojno. Te pravice se rangirajo.
Upravičenja prej pridobljene pravice imajo namreč prednost pred upravičenji pozneje pridobljene
pravice. Prej pridobljena zastavna pravica zagotavlja prednost pri poplačilu zavarovane terjatve
pred plačilom terjatve, zavarovane s kasnejšo zastavno pravico. Imetnik kasnejše zastavne pravice
bo poplačan le, če bo terjatev zgodnejše pravice v celoti poplačana. Pogojno izključujoč učinek pa
imajo zgoraj navedene izvedene stvarne pravice tudi do drugih izvedenih stvarnih pravic,
pridobljenih na nepremičnini po času za njimi (npr. na pozneje pridobljeno osebno služnost).222
Vrstni red zastavnih pravic je torej zelo pomemben. Hipoteka z najboljšim vrstnim redom
zagotavlja ustrezno pravno varstvo. Strinjam se s stališčem v nemški literaturi, da možnost
ustanovitve hipoteke z najboljšim vrstnim redom za zavarovanje terjatve omogoča tudi najetje
ugodnejšega kredita (nižje obrestne mere).223
Izključujoč učinek hipoteke ali druge pravice, ki vključuje poplačilno upravičenje, nastopi z
uresničitvijo odložnega pogoja (ko zavarovana terjatev ni plačana) in imetnik uveljavi poplačilno
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upravičenje (sodno ali izvensodno), ki učinkuje vse od vknjižbe pravice v zemljiško knjigo (od
trenutka pridobitve pravice).224
Podrobno o pogojno izključujočih učinkih izvedenih stvarnih pravic sledi v poglavju 5.
4.2.4 Posebej o problematiki vpisovanja primarnih izvedenih stvarnih pravic, ki se
medsebojno izključujejo, v zemljiško knjigo
Zemljiškoknjižno sodišče v skladu z načelom formalnosti postopka, opredeljenim v 124. členu
ZZK-1, odloča o pogojih za vpis pravic v zemljiško knjigo samo na podlagi listin, za katere zakon
določa, da so podlaga za vpis, in na podlagi stanja vpisov v zemljiški knjigi. Predmet presoje
zemljiškoknjižnega sodišča pri odločanju o vpisih so torej zgolj formalne predpostavke za vpis, ne
presoja pa materialnopravnih pogojev za vpis, razen popolnosti in ničnosti zemljiškoknjižnega
dovolila.225
Upoštevaje navedeno, tudi zemljiškoknjižno sodišče pri odločanju o vpisih izvedenih stvarnih
pravic v zemljiško knjigo ne presoja, ali se pravice med seboj po vsebini izključujejo, ali bo
imetnik kasneje pridobljene izvedene stvarne pravice sploh lahko izvrševal materialnopravna
upravičenja, vključena v njegovi izvedeni stvarni pravici glede na stanje zemljiške knjige.
Zemljiškoknjižno sodišče torej ne presoja izključujočih materialnopravnih učinkov med stvarnimi
pravicami.226
Tako je lahko v zemljiški knjigi na nepremičnini, denimo, vpisana najprej stavbna pravica v korist
A-ja. Kasneje oziroma s kasnejšim učinkom pa se na isti nepremičnini v zemljiško knjigo vknjiži še
užitek v korist B-ja, ki se ravno tako razteza na celotno nepremičnino. Materialnopravna
upravičenja, ki jih vključuje A-jeva stavbna pravica (pravica do uporabe in uživanja nepremičnine
ter pravica do neposredne posesti), začasno izključujejo izvrševanje materialnopravnih upravičenj,
vključenih v B-jevi pravici do užitka. Kasneje pridobljena osebna služnost užitka namreč ne
učinkuje proti imetniku prej pridobljene stavbne pravice. B torej, vse dokler bo na nepremičnini
obstajala B-jeva izvedena stvarna pravica, svojih materialnopravnih upravičenj ne bo mogel
izvrševati. Bo pa varovan njegov vrstni red pred nadaljnjim razpolaganjem lastnika s predmetno
nepremičnino. Ohranil bo boljši vrstni red od, denimo, kasneje ustanovljene hipoteke na predmetni
nepremičnini in njegova pravica v primeru prisilne prodaje (predlagane na podlagi upnikov
zastavnih pravic, ki so na nepremičnini vpisani za njim) ne bo ugasnila. Pri tem bo B lahko pričel
izvrševati materialnopravna upravičenja, ki jih vključuje njegova pravica (užitka) šele, ko bo
stavbna pravica A-ja na nepremičnini prenehala (bo izbrisana).
Vpis kasneje pridobljene izvedene stvarne pravice tudi ne more biti predmet izbrisne tožbe. V
skladu s 243. členom ZZK-1 je predmet izbrisne tožbe materialnopravno neveljavna vknjižba. Pri
tem pa lahko izbrisno tožbo vloži tisti, čigar pravica je bila s takšnim vpisom kršena. Pri vpisu dveh
pravic z izključujočim učinkom materialnopravnih upravičenj na isti nepremičnini ne gre za
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materialnopravno neveljavno vknjižbo. Prej vpisana pravica z vpisom kasneje vpisane pravice z
izključujočimi učinki namreč v skladu s prednostnim načelom ni kršena.227 Imetnik prej vpisane
pravice namreč lahko svoja upravičenja izvršuje brez omejitev (kot je razvidno iz zgoraj
navedenega primera). Prav tako pa je bil imetnik kasneje vpisane pravice, v skladu z načelom
javnosti zemljiške knjige, o stanju v zemljiški knjigi seznanjen. Torej mu je ob vpisu moralo biti
znano, da je nepremičnina že obremenjena z izvedeno stvarno pravico, ki po vsebini konkurira z
njegovo kasneje pridobljeno izvedeno stvarno pravico, jo izključuje.
Možnost takšnega vpisa pa je, kot je moč razbrati iz zgoraj predstavljenega primera, pomembna
predvsem zaradi zagotavljanja oziroma ohranitve vrstnega reda pridobljene izvedene stvarne
pravice. Imetniki osebnih služnosti, stvarnih bremen in stavbnih pravic se z vpisom v zemljiško
knjigo zavarujejo pred nadaljnjim razpolaganjem lastnika z nepremičnino. Predvsem gre za primere
nadaljnje obremenitve nepremičnin s hipotekami ali drugimi zemljiškimi zastavami, ki vključujejo
poplačilno upravičenje. V primeru uveljavitve poplačilnega upravičenja, vključenega v kasneje
nastali pravici, bo namreč položaj prej pridobljenih zgoraj navedenih izvedenih stvarnih pravic
varovan. V primeru prisilne podaje le-te ne bodo prenehale ter bodo ostale vpisane na nepremičnini
tudi po spremembi lastništva. Prav tako v primeru, če pride do izbrisa, predhodne izvedene stvarne
pravice ohranijo svoj pravni položaj (vrstni red) v razmerju do izvedenih stvarnih pravic na isti
nepremičnini s kasnejšim časom učinkovanja.
Primer: Na nepremičnini je vknjižena stavbna pravica v korist A-ja z učinkom od 1. 1. 1917, užitek
v korist B-ja z učinkom od 1. 1. 2015 in nato še užitek v korist C-ja z učinkom od 1. 6. 2015. Vse
navedene pravice se raztezajo na celotno nepremičnino ter se njihova materialnopravna upravičenja
medsebojno izključujejo. Na dan 1. 8. 2015 je lahko tako nepremičnino v skladu z vsebino svoje
stavbne pravice uporabljal ter užival zgolj A. Dne 1. 1. 2016 pa je stavbna pravica A-ja prenehala
ter je bila izbrisana iz zemljiške knjige. B je tako vstopil na A-jevo mesto ter lahko od tedaj dalje
nepremičnino uživa v skladu z vsebino svojega užitka. C ostane pri izvrševanju svojih upravičenj
izključen.
Enaka je ureditev tudi v nemškem pravu. Tudi tam lahko na nepremičnini pride do vpisa dveh
pravic, ki imata izključujoč učinek. Vpis ni materialnopravno nepravilen ter med pravicama velja
prednostno načelo, materialnopravna upravičenja prej pridobljene izvedene stvarne pravice
izključujejo materialnopravna upravičenja, vključena v kasneje pridobljeni pravici. Navedeno
izhaja tudi iz odločitve Višjega deželnega sodišča v Münchnu z dne 17. 6. 2014.228 Iz obrazložitve
navedene odločitve izhaja, da je bila na nepremičnini najprej leta 1929 (oziroma 1930, ko je bila
vpisana v zemljiško knjigo) ustanovljena stvarna služnost hoje in vožnje po cesti na služeči
nepremičnini v korist gospodujoče nepremičnine A. Kasneje je bila v letu 2014 na isti nepremičnini
ustanovljena prav tako stvarna služnost hoje in vožnje v širini 250 cm v korist gospodujoče
nepremičnine B. V razmerju med obema izvedenima stvarnima pravicama velja prednostni princip.
V skladu z določilom 879. člena BGB ima prej pridobljena pravica prednost pred kasneje
pridobljeno in lahko imetniku kasneje pridobljene izvedene stvarne pravice povsem onemogoči
izvrševanje upravičenj, vključenih v njegovi pravici. Če bi imel imetnik služnostne pravice, ki je
bila najprej ustanovljena, pravico do izključne uporabe služeče nepremičnine (pravico uporabljati
cesto izključno sam), bi imelo to povsem izključujoč učinek do kasneje pridobljenih stvarnih
služnosti. Ker pa v obravnavanem primeru ni bilo tako, pa imetnik prej pridobljene služnosti ne
227
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sme povsem izključiti iz uporabe imetnika kasneje pridobljene služnosti. V primeru, da pa bi bila
njegova pravica z ustanovitvijo in izvrševanjem kasneje ustanovljene služnosti oslabljena oziroma
prizadeta, pa ima imetnik prej pridobljene služnosti v skladu s 1027. členom BGB možnost v
skladu s 1004. členom BGB zahtevati opustitev poseganja v svojo pravico.
Za tovrstne primere, ko sta na nepremičnini ustanovljeni dve pravici uporabe, ki se zaradi svoje
vsebine ne moreta sočasno izvrševati, je v nemškem BGB predvidena rešitev, ki pa je sicer
določena samo za primere, da imata pravici isti vrstni red. Tako je v 1024. členu BGB določeno, da
če obstojita na nepremičnini dve služnosti ali pa služnost in druga pravica uporabe, ki imata isti
vrstni red in ne moreta obstajati neodvisno druga od druge (deloma ali v celoti), lahko vsak
upravičenec v interesu vseh zahteva, da se doseže primeren dogovor o izvrševanju teh pravic.
Tovrstne situacije nastanejo v primerih, ko se vpisi služnosti (osebnih in tudi stvarnih) v zemljiško
knjigo izvršijo istočasno. Navedena rešitev pa ne pride v poštev v primeru kolizije hipoteke,
zemljiškega dolga in stvarnega bremena, saj vsebine navedenih pravic ne predstavlja pravica do
uporabe nepremičnine.229
Upoštevaje dejstvo, da se v Sloveniji zemljiška knjiga vodi v elektronski obliki ter da mora v
skladu s 135. členom ZZK-1 informacijski sistem e-ZK zagotavljati, da se plombe (ki označujejo
vsak začetek zemljiškoknjižnega postopka) vpisujejo po vrstnem redu, ki se določi po trenutku
začetka zemljiškoknjižnega postopka, trenutek začetka zemljiškoknjižnega postopka pa je glede na
elektronsko obliko mogoče določiti zelo natančno, praktično ni možno, da bi imeli dve pravici, ki
se vpisujeta v zemljiško knjigo, isti vrstni red. Izjemo od navedenega pa omogoča na portalu e-ZK
tip zemljiškoknjižnega postopka št. 119, ki omogoča hkraten vpis več pravic in pravnih dejstev pri
več nepremičninah. Navedeni tip postopka tako omogoča vsem, ki oddajo zemljiškoknjižni
predlog, hkraten vpis pravic in pravnih dejstev pri več nepremičninah. Notar tako lahko odda hkrati
predlog za vpis lastninske pravice, užitka ter stavbne pravice na nepremičnini v korist različnih
oseb, vendar le če predstavlja podlago za vpis ista listina. V tem primeru bo začetek
zemljiškoknjižnega postopka označen z eno plombo ter bo vpis vseh navedenih pravic v zemljiško
knjigo učinkoval od istega trenutka, vse pravice bodo imele isti vrstni red. Glede na dejstvo, da pa
ustanovitev pravic izhaja iz iste listine in so torej vsi imetniki pravic sodelovali pri sestavi listine o
ustanovitvi pravic, je realno pričakovati, da so se v listini dogovorili o obsegu uresničevanja
njihovih pravic na način, da se upravičenja iz posameznih pravic ne izključujejo oziroma omejujejo
(npr. da sta si imetnika užitka in stavbne pravice prostorsko opredelila obseg uresničevanja njunih
pravic).
4.3 UČINKI SEKUNDARNE IZVEDENE STVARNE PRAVICE NA PRIMARNO
IZVEDENO STVARNO PRAVICO
Sekundarne izvedene stvarne pravice so izvedene stvarne pravice, ki so ustanovljene na primarni
izvedeni stvarni pravici. Sekundarne izvedene pravice torej izključujejo, omejujejo ali pogojno
izključujejo upravičenja, vključena v primarni izvedeni pravici. Imetnik primarne izvedene pravice
lahko na pridobitelja sekundarne izvedene pravice prenese zgolj upravičenja, vključena v njegovi
pravici, posledično ustanovitev sekundarne izvedene pravice ne more dodatno obremeniti
lastninske pravice. Pri tem pa je pomembno poudariti predvsem, da je čas njihovega trajanja
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omejen oziroma vezan na primarno izvedeno pravico.230 Sekundarne izvedene pravice namreč
prenehajo najkasneje, ko preneha primarna izvedena pravica.231
V SPZ je možnost nastanka sekundarne izvedene pravice izrecno urejena zgolj v okviru stavbne
pravice. Tako je v 264. členu SPZ določeno, da se lahko zgradba, ki je zgrajena na nepremičnini,
obremenjeni s stavbo pravico, zastavi. V odnosu med stavbno pravico in hipoteko velja pogojno
izključujoč učinek, ki se ravno tako kot pri odnosu med lastninsko pravico ter hipoteko uresniči, če
zavarovana terjatev ni plačana. V tem trenutku preide razpolagalno upravičenje z imetnika stavbne
pravice na hipotekarnega upnika, ki se lahko za uresničitev poplačilnega upravičenja v postopku
prisilne prodaje poplača iz vrednosti zastavljene stavbne pravice.
Prav tako sem mnenja, da lahko imetnik stavbne pravice na svoji pravici ustanovi npr. užitek,
vendar pa slednje v primeru, ko se bi podelil užitek na celotni stavbi, privede do tega, da je
posledično imetnik stavbne pravice povsem izključen iz izvrševanja upravičenj, vključenih v
njegovi pravici. Obe pravici namreč vključujeta upravičenja, ki se medsebojno izključujejo, pravico
do uporabe in uživanja.
V sodni praksi pa je bilo zavzeto stališče, da stavbne pravice na stavbni pravici ni dopustno
ustanoviti.232 Drugače pa je Tratnik233 zavzel stališče, da bi bilo potrebno ustanovitev podstavbne
pravice v slovenskem pravnem redu omogočiti, saj je le-ta z vidika poslovne prakse lahko
zanimiva.
Stavbna pravica je posledično lahko obremenjena z več hipotekami, ki so ustanovljene z različnim
časom učinkovanja. V odnosu med njimi velja prednostni princip, prej pridobljena pravica ima
prednost pred kasneje pridobljeno.234
V okviru drugih izvedenih pravic možnost ustanavljanja sekundarnih izvedenih stvarnih pravic v
SPZ ni urejena, kar je posledica dejstva, da ostale izvedene stvarne pravice ne vključujejo
razpolagalnega upravičenja. Užitkar sicer sme prenesti izvrševanje svoje pravice na tretjega, vendar
pa nanj ne sme prenesti same pravice.235 Prenese se zgolj obligacijska pravica uporabe tuje
stvari.236
4.4 UČINKI MED IZVEDENIMI STVARNIMI PRAVICAMI IN OBLIGACIJSKIMI
PRAVICAMI, ZA KATERE ZZK-1 DOLOČA, DA SE LAHKO VPIŠEJO V ZEMLJIŠKO
KNJIGO
Za obligacijske pravice načeloma velja, da nimajo izključujočih učinkov na izvedene stvarne
pravice. Pri tem je pri obligacijskih pravicah, za katere ZZK-1 v 13. členu določa, da so ravno tako
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Tako je npr. v četrtem odstavku 213. člena SPZ določeno, da užitkar in imetnik stavbne pravice ne moreta obremeniti
nepremičnine za dalj časa, kot traja njuna pravica.
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Smiselno enako: Vrenčur, Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic v primeru stečaja lastnika
nepremičnine, Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016, Pravna fakulteta
Maribor, Inštitut za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju, 2016, str. 2.
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Višje sodišče v Kopru v sklepu opr. št. CDn 309/2013 z dne 3. 9. 2013.
233
Tratnik, Podnormiranost stavbne pravice v SPZ, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna
fakulteta, Tax-Fin-Lex, Ljubljana, 2016, str. 312.
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Tako tudi: Vrenčur, Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic v primeru stečaja lastnika nepremičnine,
Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016, Pravna fakulteta Maribor, Inštitut
za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju, 2016, str. 2.
235
Tretji odstavek 230. člena SPZ.
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Tratnik, Vrenčur, Odar, Simič, Štravs, Reich, Stavbna pravica in služnosti: stvarnopravni in davčni vidiki, Inštitut za
nepremičninsko pravo, Maribor, 2007, str. 156, 157.
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lahko predmet vpisa v zemljiško knjigo (pogodbena pravica prepovedi odtujitve ali obremenitve,
najemna oziroma zakupna pravica, pogodbena predkupna ali odkupna pravica, posebna pravica
uporabe javnega dobra in druge, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško knjigo),
potrebno njihove učinke na primarne izvedene stvarne pravice presojati glede na naravo oziroma
vsebino vsake posamezne pravice.
4.4.1 Pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve
Kot že iz samega poimenovanja izhaja, predstavlja vknjižena pogodbena prepoved odtujitve in
obremenitve oviro za nadaljnje razpolaganje z nepremičnino. Lastnik nepremičnine v primeru
vknjižene pogodbene prepovedi odtujitve in obremenitve ne more obremenjevati svoje lastninske
pravice z ustanavljanjem izvedenih stvarnih pravic (hipoteke, služnosti, stvarnega bremena,
stavbne pravice, prej tudi zemljiškega dolga),237 ki bi bile v zemljiško knjigo vpisane s kasnejšim
učinkom. V skladu s 47. členom ZZK-1 predstavlja vknjižena prepoved odtujitve in obremenitve
oviro za vknjižbo izvedenih stvarnih pravic v zemljiško knjigo.
Vknjižba izvedenih stvarnih pravic je, upoštevaje tretji odstavek 47. člena ZZK-1, možna zgolj ob
predložitvi listine o soglasju imetnika pravice prepovedi odtujitve in obremenitve za predlagani
vpis, na katerem je imetnikov podpis notarsko overjen.
Vknjižena prepoved odtujitve in obremenitve pa ni ovira za prodajo nepremičnine na prisilni javni
dražbi in tudi ne za oblikovanje prisilne zastavne pravice na nepremičnini.238
V razmerju do vknjiženih izvedenih stvarnih pravic z zgodnejšim učinkom velja prednostno načelo.
Prej pridobljene izvedene stvarne pravice imajo prednost pred kasneje vknjiženo pravico prepovedi
odtujitve in obremenitve.
V skladu s 4. alinejo drugega odstavka 89. člena ZZK-1 in 96. člena ZZK-1 zemljiškoknjižno
sodišče ob vknjižbi lastninske pravice na kupca na podlagi pravnomočnega sklepa o izročitvi
nepremičnine kupcu iz izvršilnega ali stečajnega postopka hkrati izbriše tudi vpise vseh vknjiženih
in predznamovanih pravic prepovedi odtujitve in obremenitve.
4.4.2 Predkupna in odkupna pravica
Vknjižena pogodbena predkupna pravica, zakonita predkupna pravica in odkupna pravica ne
omejujejo lastnika nepremičnine pri nadaljnjem razpolaganju z upravičenji, vključenimi v njegovo
pravico, v smislu nadaljnjega ustanavljanja izvedenih stvarnih pravic na nepremičnini in tudi
obligacijskih pravic, povezanih z nepremičnino. Tako so lahko s kasnejšim učinkovanjem na isti
nepremičnini ustanovljene stvarne služnosti, osebne služnosti, stvarna bremena, hipoteke, stavbne
pravice in zemljiški dolgovi (seveda, če so bili na nepremičnini ustanovljeni pred novelo SPZ-A).
Zgoraj navedene obligacijske pravice torej nimajo izključevalnih učinkov na kasneje ustanovljene
izvedene stvarne pravice na nepremičnini in se posledično z njimi ne rangirajo oziroma se odnosi
med njimi ne ravnajo po prednostnem principu. Enako velja tudi v razmerju do izvedenih stvarnih
pravic, ki so bile na nepremičnini ustanovljene pred njimi.
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Z Zakonom o spremembah Stvarnopravnega zakonika – SPZ-A (Uradni list RS, št. 91/13) je bila ureditev zemljiškega
dolga iz SPZ izbrisana in je bila ustanovitev le tega torej ukinjena.
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Tako tudi: Tratnik, Vrenčur, Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi, Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor,
2008, str. 413.
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Seveda pa morajo biti vknjižena pogodbena predkupna pravica in zakonita predkupna pravica ter
vknjižena pogodbena odkupna pravica na nepremičnini v primeru prisilne prodaje nepremičnine v
posledici uveljavitve poplačilnega upravičenja, vključenega v npr. prej ali kasneje ustanovljeni
hipoteki na nepremični, ustrezno upoštevani. Vse navedene pravice so torej v ZIZ izenačene. Več o
tem sledi v poglavju 5.4.
4.4.3 Zakupna in najemna pravica
Obstoj najemne oziroma zakupne pravice na nepremičnini ne predstavlja ovire za nadaljnje
razpolaganje lastnika nepremičnine na način, da prenese del svojih upravičenj na nove upravičence
z ustanovitvijo izvedenih stvarnih pravic s kasnejšim učinkom (služnosti, stvarna bremena, stavbne
pravice, hipoteke, prej tudi zemljiški dolgovi).
Kot je bilo pojasnjeno že v poglavju o učinkih najemne oziroma zakupne pravice na lastninsko
pravico, ima najemno oziroma zakupno razmerje omejene stvarne učinke že tudi brez vpisa v
zemljiško knjigo na podlagi samega zakona (določeno v SPZ, ZFPPIPP, ZIZ).239
Tako je, denimo, v ZIZ v primeru prisilne prodaje nepremičnine določena izjema od prednostnega
načela. V vrstnem redu pred pravico najema oziroma zakupa ustanovljena pravica, ki vključuje
poplačilno upravičenje (npr. hipoteka, zemljiški dolg), nima pogojno izključevalnega učinka na
pravico do najema oziroma zakupa (kot na kasneje ustanovljene izvedene stvarne pravice). V
prvem in drugem odstavku 175. člena ZIZ je namreč določeno, da najemno ali zakupno razmerje s
prodajo nepremičnine v izvršilnem postopku ne preneha. Več o tem bo v poglavju 5.4.
Čeprav je najemna oziroma zakupna pravica obligacijska pravica, ki v primeru prisilne prodaje v
izvršilnem postopku avtomatično ne preneha, pa lahko vseeno pride do konkurence med njo in
izvedenimi stvarnimi pravicami, ki vključujejo enaka ali podobna materialnopravna upravičenja.
Pravica do najema oziroma zakupa zajema pravico do rabe in uživanja stvari, torej upravičenja, ki
so vključena tudi v posameznih izvedenih stvarnih pravicah, osebnih služnostih, stvarnih služnostih
in stavbni pravici. V primeru konkurence med njimi velja prednostni princip. Upravičenja,
vključena v prej pridobljeni pravici, ki deloma ali v celoti izključujejo oziroma omejujejo
izvrševanje upravičenj, vključenih v izvedeni stvarni pravici s kasnejšim učinkovanjem, imajo
prednost. Tako, denimo, prej ustanovljena pravica do najema oziroma zakupa, ki vključuje pravico
do rabe in uživanja nepremičnine, v celoti izključuje uresničevanje upravičenj, vključenih v kasneje
ustanovljen užitek. Užitkar bo izključen iz uporabe in uživanja nepremičnine, vse dokler bo na
nepremičnini obstajala najemna oziroma zakupna pogodba.
Prav tako prej ustanovljena služnost stanovanja omejuje pozneje pridobljeno pravico do najema
stanovanja v izvrševanju upravičenj, vključenih v to pravico. Obe pravici namreč vključujeta
upravičenje do rabe stanovanja. Takšno razpolaganje je torej možno. Pri tem pa predstavlja predmet
kasneje sklenjene najemne pogodbe, stanovanje, t. i. pravno napako.
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Tratnik, Vrenčur, Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi, Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor, 2008, str.
424.
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4.5 UČINKI MED OBLIGACIJSKIMI PRAVICAMI, ZA KATERE ZZK-1 DOLOČA, DA
SE LAHKO VPIŠEJO V ZEMLJIŠKO KNJIGO
Do kolizije lahko prihaja tudi med različnimi obligacijskimi pravicami, vknjiženimi na isti
nepremičnini oziroma ustanovljenimi v zvezi z isto nepremičnino.
Na nepremičnini je tako lahko vknjiženih več pogodbenih predkupnih pravic, med njimi velja
prednostno načelo. Prej pridobljena pravica ima prednost pred kasneje pridobljeno. O prodaji
nepremičnine morajo biti obveščeni vsi predkupni upravičenci, prednost med njimi pa ima tisti,
čigar pravica je bila ustanovljena prej.
V primeru kolizije med vknjiženo pogodbeno predkupno pravico ter zakonito predkupno pravico
ima prednost, saj slednja varuje javni interes (posredno tudi, kadar je zaradi varovanja zasebnih
interesov ustanovljena npr. predkupna pravica solastnika). V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do
izigravanja zakonitih predkupnih pravic z ustanavljanjem pogodbenih predkupnih pravic.
Prav tako ima v primeru kolizije odkupne pravice ter zakonite predkupne pravice prednost slednja.
V primeru odsvojitve nepremičnine, ki ni posledica prisilne prodaje, odkupna pravica učinkuje tudi
zoper novega pridobitelja. To bi lahko privedlo do situacije, da bi odkupni upravičenec lahko svojo
pravico uveljavljal tudi zoper zakonitega predkupnega upravičenca, ki je pred tem uveljavljal svojo
predkupno pravico.240
Najemno oziroma zakupno razmerje ne predstavlja ovire za ustanavljanje nadaljnjih obligacijskih
pravic na nepremičnini (predkupne pravice, odkupne pravice ali prepovedi odtujitve ali
obremenitve).
Prav tako prepoved razpolaganja teoretično ne izključuje možnosti ustanovitve pogodbene
predkupne pravice, odkupne pravice ter najemne oziroma zakupne pravice. Vendar zaradi same
vsebine pravice prepovedi razpolaganja npr. do uresničitve predkupne pravice ne more priti,
nepremičnine namreč lastnik zaradi prepovedi razpolaganja ne more podati.241

5
PRAVNE
POSLEDICE
UVELJAVITVE
ZASTAVNE
PRAVICE,
ZEMLJIŠKEGA DOLGA ALI STVARNEGA BREMENA NA KNJIŽNE PRAVICE
NA NEPREMIČNINI V IZVRŠBI TER USODA KNJIŽNIH PRAVIC V PRIMERU
STEČAJA DOLŽNIKA
Izvedenim stvarnim pravicam, hipoteki, zemljiškemu dolgu ter stvarnemu bremenu je skupno, da
vse tri navedene pravice vključujejo tudi poplačilno upravičenje. To je upravičenje, ki imetniku
navedenih pravic omogoča poplačilo zavarovane terjatve iz vrednosti zastavljenega premoženja
pred poplačilom drugih terjatev. Upravičenje lahko imetnik uveljavlja zunajsodno – notarska
prodaja nepremičnin (hipoteka in maksimalna hipoteka, ustanovljena s pogodbo v obliki notarskega
zapisa) ali sodno (prodaja nepremičnin v izvršilnem ali stečajnem postopku).242
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Povzeto po: Tratnik, Lastninska pravica na nepremičninah, GV revije, Pravna praksa, Ljubljana, 2004, str. 64.
Prisilna prodaja ni izključena.
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Povzeto po: Plavšak, Razpolaganje s hipoteko in prenehanje hipoteke, v: Zbornik 4. dnevi stvarnega in
zemljiškoknjižnega prava, Kranjska Gora, 7. in 8. junij 2012, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 52, 53.
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Učinek na lastninsko pravico
Z uveljavitvijo poplačilnega upravičenja (prisilno prodajo nepremičnine) lastninska pravica
dotedanjega lastnika preneha. Glede na dejstvo, da gre tudi v primeru prisilne prodaje
nepremičnine za pravnoposlovno pridobitev lastninske pravice, morajo biti tudi v tem primeru
izpolnjeni vsi pogoji, predvideni za tovrstno pridobitev lastninske pravice: veljaven zavezovalni
pravni posel (ponudba kupca za nakup nepremičnine in sklep o domiku v izvršilnem postopku,
prodajna pogodba, sklenjena po stečajnem upravitelju v imenu dolžnika v stečaju, in prodajna
pogodba pri notarski prodaji), razpolagalni pravni posel, ki ga v primeru prisilne prodaje
nadomešča oblikovalna odločba sodišča (pravnomočen sklep o izročitvi nepremičnine kupcu v
izvršbi in stečaju) oziroma notarski zapisnik (pri notarski prodaji) ter vpis v zemljiško knjigo.
Kupec tudi v tem primeru pridobi resnično lastninsko pravico zgolj v primerih, če je bil prejšnji
vknjiženi lastnik resnični lastnik nepremičnine ali če prejšnji vknjiženi lastnik ni bil resnični lastnik
nepremičnine, če je bil kupec v času sklenitve pogodbe in plačila kupnine dobroveren. Sicer ne
pridobi resnične lastninske pravice in lahko resničen lastnik tudi zoper njega uveljavlja svojo
lastninsko pravico.243
Učinek na druge istovrstne stvarne pravice
Prisilna uveljavitev poplačilnega upravičenja, vključenega v hipoteki in ostalih zemljiških zastavah,
učinkuje tudi v razmerju do drugih istovrstnih ali različnih izvedenih stvarnih pravic na
nepremičnini. V SPZ je sicer izrecno urejena samo konkurenca več hipotek,244 ki določa, da se šele,
ko je poplačan prvi upnik v celoti, poplača naslednji upnik in tako naprej. Vendar je takšen
prednostni režim potrebno upoštevati tudi pri konkurenci z drugimi stvarnimi pravicami, ki ravno
tako vključujejo poplačilna upravičenja (zemljiški dolg in stvarno breme).245 Poplačilno
upravičenje, vsebovano v prej pridobljeni izvedeni stvarni pravici, ima prednost pred poplačilnim
upravičenjem, vsebovanim v izvedeni stvarni pravici, ki je bila pridobljena kasneje, in šele ko je
terjatev prvega imetnika izvedene stvarne pravice v celoti poplačana, pride na vrsto naslednji (npr.
če so pravice ustanovljene v naslednjem vrstnem redu: najprej zemljiški dolg, nato stvarno breme,
nato hipoteka, nato še en zemljiški dolg, se poplačajo v tem vrstnem redu, dokler zadošča kupnina,
pridobljena s prisilno prodajo).
Pogojno izključevalni učinek zgoraj navedenih pravic (tudi na druge izvedene stvarne pravice, ki
niso navedene zgoraj) izhaja iz samega prednostnega načela. Razlog prednostnega načela je
namreč, da lastnik s poznejšim razpolaganjem ne more pravno učinkovito razpolagati z lastninsko
pravico tako, da bi posegel v že pridobljeno izvedeno pravico. Vsaka pozneje pridobljena pravica,
ki obremenjuje oziroma omejuje lastninsko pavico na nepremičnini, zmanjšuje obseg uresničitve
hipoteke (zemljiškega dolga, stvarnega bremena) oziroma bi ga zmanjševala, če je zgodnejša
pravica zaradi prednostnega načela ne bi izključevala. Vsaka taka kasneje nastala pravica namreč
obremenjuje oziroma omejuje upravičenja, vsebovana v lastninski pravici, zato bi posledično
zmanjševala vrednost nepremičnine in bi kupci v primeru prodaje bili zanjo pripravljeni plačati
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Povzeto po: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in
stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-FinLex, Ljubljana, 2016, str. 301– 303.
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147. člen SPZ.
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Smiselno enako: Plavšak, Notarska prodaja zaradi zunajsodne uveljavitve hipoteke, 6. dnevi stvarnega,
zemljiškoknjižnega, nepremičninskega in izvršilnega prava, Kranjska Gora, 5. in 6. junij 2014, GV Založba, Ljubljana,
2014, str. 11.
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nižjo ceno. Navedeno bi seveda veljalo v primeru, če ne bi veljal izključujoč učinek zemljiških
zastav.246
V primeru prisilne prodaje nepremičnine pride do uveljavitve vseh hipotek in zemljiških dolgov na
nepremičnini, ki s prisilno prodajo tudi prenehajo. Tako je, denimo, v 173. členu ZIZ določeno, da
vknjižene zastavne pravice oziroma zemljiški dolgovi ugasnejo z dnem, ko postane sklep o
izročitvi nepremičnine kupcu pravnomočen, čeprav zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega
dolga niso popolnoma poplačani, seveda če se slednji s kupcem ne dogovorijo drugače. Drugače je
v primeru uveljavitve poplačilnega upravičenja, vključenega v pravici stvarnega bremena. Več o
tem sledi v poglavju 5.2.
Pri tem je potrebno poudariti, da se v izvršilnem postopku od uveljavitve novele ZIZ-J247 iz
kupnine poplačajo zgolj tisti upniki in imetniki zemljiškega dolga, na predlog katerih se izvršba ne
vodi, če so priglasili svojo terjatev najpozneje do razdelitvenega naroka.248
Če je nad dolžnikom pričet stečajni postopek, mora ločitveni upnik (npr. hipotekarni upnik, upnik
zemljiškega dolga) v skladu z 298. členom ZFPPIPP v zvezi s 59. členom ZFPPIPP v treh mesecih
po objavi oklica o začetku stečajnega postopka v stečajnem postopku prijaviti svojo terjatev ter
ločitveno pravico, sicer njegova terjatev ter ločitvena pravica v razmerju do stečajnega dolžnika
prenehata. Za uspešno uveljavljanje svojega poplačilnega upravičenja v primeru prodaje
nepremičnine v stečaju mora upnik v stečajnem postopku prijaviti tako terjatev kot tudi ločitveno
pravico. V osebnem stečaju prijava v skladu z določilom 383. člena ZFPPIPP ni omejena s
trimesečnim rokom in je možna vse do konca postopka osebnega stečaja oziroma do prodaje
nepremičnine. Z novelo ZFPPIPP-F249 je bila uveljavljena določba 298.a člena ZFPPIPP, ki je
določila izjemo od zgoraj navedenega pravila za hipoteke in maksimalne hipoteke ter terjatve,
zavarovane s tako hipoteko ali maksimalno hipoteko. V skladu z drugim odstavkom navedenega
člena velja, da če je po stanju zemljiške knjige ob začetku stečajnega postopka na nepremičnini
vknjižena lastninska pravica v korist stečajnega dolžnika in je ta lastninska pravica omejena z
vknjiženo hipoteko ali maksimalno hipoteko, katere vknjižba je začela učinkovati pred začetkom
stečajnega postopka, sta ta hipoteka ali maksimalna hipoteka in terjatev, zavarovana z njo, v
stečajnem postopku pravočasno prijavljeni. Upravitelj pa mora v osnovni seznam preizkušenih
terjatev vključiti to hipoteko ali maksimalno hipoteko in terjatev, zavarovano z njo, tudi če ju upnik
ni prijavil v roku za prijavo iz drugega odstavka 59. člena tega zakona.
Učinek na druge izvedene stvarne pravice
Sodna uveljavitev hipoteke ali druge zemljiške zastave v izvršilnem postopku vpliva na pozneje
pridobljene izvedene stvarne pravice. Osebne služnosti, stavbne pravice ter stvarna bremena, ki so
bile pridobljene pozneje kot najzgodnejša hipoteka ali najzgodnejši zemljiški dolg, s prisilno
prodajo prenehajo. Edina izjema so stvarne služnosti.250 Več o tem bo v poglavju 5.3.
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Povzeto po: Plavšak, Razpolaganje s hipoteko in prenehanje hipoteke, v: Zbornik 4. dnevi stvarnega in
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Enako pravilo velja tudi v primeru prodaje nepremičnine v stečajnem postopku, kjer je v 3. točki
prvega odstavka 342. člena ZFPPIPP ravno tako določeno, da osebne služnosti, stvarna bremena ter
stavbne pravice v primeru prisilne prodaje v stečaju ugasnejo, če so pridobljene po trenutku, od
katerega učinkuje najzgodnejša hipoteka ali zemljiški dolg oziroma če lastninska pravica na
nepremičnini ni obremenjena s hipoteko ali zemljiškim dolgom, če so bile pridobljene od trenutka,
od katerega učinkuje začetek stečajnega postopka.
Takšne posledice na zgoraj navedene pozneje pridobljene izvedene stvarne pravice ima v skladu s
prednostnim načelom (6. člen SPZ) tudi zunajsodna uveljavitev hipoteke.251
Imetnikom osebnih služnosti, stavbnih pravic in stvarnih bremen, ki s prodajo v izvršilnem
postopku ugasnejo, pripada nadomestilo za izgubo njihovih pravic, ki se iz prejete kupnine v skladu
s 198. členom ZIZ poplača za prednostnimi terjatvami, navedenimi v 197. členu ZIZ, skupaj s
terjatvami, zavarovanimi z zastavno pravico, terjatvami upnikov, na katerih predlog je sodišče
dovolilo izvršbo, zemljiškimi dolgovi, in sicer v takem vrstnem redu, kot so bile pravice
pridobljene oziroma vpisane v zemljiško knjigo. O nadomestilu za osebne služnosti, stavbne
pravice ali stvarna bremena, ki s prodajo ugasnejo, se sporazumejo upravičenci in upniki, ki so po
vrstnem redu za poplačilo za njimi. Če do sporazuma med njimi ne pride, ga določi sodišče, ki pri
tem upošteva zlasti čas, kolikor bi služnost, stavbna pravica oziroma breme še trajali, njihovo
vrednost ter starost upravičencev. Kupec in upravičenec do osebne služnosti, stavbne pravice ali
stvarnega bremena se lahko sporazumeta, da kupec prevzame služnost, stavbno pravico oziroma
stvarno breme, nadomestilo, določeno po prejšnjem odstavku, pa se odbije od kupnine.252
ZFPPIPP pravil o plačilu nadomestila za izgubo zgoraj navedenih pravic v primeru prodaje
nepremičnine v stečaju ne ureja. Imetniki osebnih služnosti, stavbnih pravic ter stvarnih bremen,
katerih pravice so v posledici prodaje nepremičnine v stečajnem postopku ugasnile, so nedvomno
upravičeni do nadomestila za izgubljene pravice (njihovo predčasno prenehanje). Pri tem je,
denimo, za stavbno pravico že v 263. členu SPZ določeno, da imetniku stavbne pravice ob njenem
prenehanju pripada nadomestilo, ki ne sme biti nižje od polovice povečane tržne vrednosti
nepremičnine.
Postavi pa se vprašanje, ali bi moral imetnik tovrstne terjatve svojo terjatev prijaviti v stečajnem
postopku v roku iz 59. člena ZFPPIPP ter kakšna je narava teh terjatev. Terjatev iz naslova
nadomestila za izgubljene stvarne pravice osebnih služnosti, stvarnih bremen in stavbnih pravic kot
posledice prodaje nepremičnine v stečajnem postopku je po naravi navadna terjatev. Imetniki
navedenih pravic namreč niso ločitveni upniki, ločitveni upniki so v skladu s prvim odstavkom 19.
člena ZFPPIPP zgolj tisti, katerih pravica jim zagotavlja plačilo njihove terjatve iz določenega
premoženja insolventnega dolžnika pred plačilom terjatev drugih upnikov tega dolžnika iz tega
premoženja. Takšnega upravičenja zgoraj navedene izvedene stvarne pravice, ki ugasnejo, ne
vključujejo. Prav tako ne gre za izločitvene upnike,253 upnike, ki so dejansko lastniki nepremičnine.
Terjatev iz naslova predmetnega nadomestila morajo torej upravičenci v stečajnem postopku
prijaviti kot navadno pogojno terjatev v roku iz 59. člena ZFPPIPP (v roku treh mesecev od objave
251

Tako tudi: Plavšak, Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in
stečaju – pomen prednostnega načela, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna fakulteta, Tax-FinLex, Ljubljana, 2016, str. 305.
252
199. člen ZIZ.
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Izločitvena pravica je v ZFPPIPP opredeljena v 22. členu.
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oklica o začetku stečajnega postopka). ZFPPIPP primere, v katerih je potrebno prijaviti pogojno
terjatev izrecno predvideva oziroma predpisuje, zato bi bilo morda smiselno, da bi se v ZFPPIPP v
prihodnje vnesle tudi določbe o prijavi ter poplačilu teh terjatev iz naslova nadomestil, ni pa to
nujno potrebno. Če je upravičenec do nadomestila za izgubljeno pravico le-tega tudi pravočasno
prijavil, pa je usoda (poplačilo) njegove terjatve v nadaljevanju odvisna od obsega stečajne mase.
Tudi v nemškem pravnem redu so zakonsko določene posledice za stvarne pravice na nepremičnini
v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku. V prvem odstavku 52. člena
ZVG254 je tako določeno, da na nepremičnini ostanejo vknjižene pravice, ki so zajete z najnižjo
ponudbo in niso pokrite s plačilom kupnine. Vse ostale pravice ugasnejo. Torej ugasnejo vse
pravice, ki obstojijo na nepremičnini v vrstnem redu za pravico upnika, ki je predlagal izvršbo.255
Institut najnižje ponudbe (geringstes Gebot) je določen v 44. členu ZVG.256 Znesek najnižje
ponudbe je odvisen od tega, kateri izmed upnikov je predlagal izvršbo na nepremičnini, ali upnik z
najboljšim vrstnim redom ali upnik s slabšim vrstnim redom. Če izvršbo predlaga upnik z
najboljšim vrstnim redom, mora znesek najnižje ponudbe pokriti vsaj stroške izvršbe ter znesek
javnih dajatev, ki bremenijo nepremičnino. Če pa izvršbo predlaga upnik, čigar pravica je na
nepremičnini vknjižena s slabšim vrstnim redom (drugim ali kasnejšim), pa mora znesek najnižje
ponudbe zadoščati tudi za pokritje terjatev upnikov z boljšim vrstnim redom, kot je njegova.
Seveda je to poleg stroškov in javnih dajatev, ki bremenijo nepremičnino.257
Tudi v nemškem pravnem redu veljajo določene izjeme od splošnega pravila, določenega v prvem
odstavku 52. člena ZVG. V drugem odstavku navedenega člena je tako določeno, da ostanejo
posamezne pavice na nepremičnini vknjižene tudi po prodaji nepremičnine v izvršilnem postopku,
čeprav niso zajete z najnižjo ponudbo. Gre za v zemljiški knjigi vknjižene pravice do rente oziroma
nadomestil, določenih v členih od 912 do 917 BGB. Dejansko gre za nadomestila lastniku
nepremičnine v primeru gradnje čez mejo nepremičnine (912. člen BGB in nadaljnji) ter
nadomestila za uporabo nujne poti (917. člen BGB). V 914. členu BGB je za navedeni pravici
določena zakonska prednost, in sicer imata nadomestili prednost pred ostalimi pravicami na
nepremičnini (najboljši vrstni red).
Prav tako se navedena izjema smiselno uporablja za nadomestilo za stavbno pravico, če je le to v
skladu s tretjim odstavkom 9. člena Erbbaurechtgesetz-a258 (ErbbauRG), dogovorjena v obliki
realnega bremena. Prav tako izjema velja za stvarne služnosti in omejene osebne služnosti, ki
obremenjujejo nepremičnino kot celoto, kadar teče izvršba na posamezen del stavbe zaradi
izterjave bremen in stroškov, ki bremenijo celotno nepremičnino, iz naslova skupnih stroškov
vzdrževanja stavbe ter vplačil za »Wirtschaftsplan« oz. poslovni načrt (nekaj podobnega kot pri nas
rezervni sklad pri stavbah v etažni lastnini), ter pri čemer s slednjimi pravicami ne obstoji nobena
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Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG) z dne 24. 3. 1897 RGBl. S. 97), nazadnje
spremenjen 24. 5. 2016; BGBl. I S. 1217, 1218).
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Tako tudi: Kness, Zwangversteigerung und Zwangswervaltung, Der Vollstreckungsablauf von der
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Smiselno enako: Ekart, Izvršba v Nemčiji, Pravnik, 2013, št. 3–4, str. 262, 263.
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pravica iz četrtega ranga določenega v prvem odstavku 10. člena ZVG (to pa so: hipoteka,
zemljiški dolg in stvarno breme259).
Pravne posledice za stvarne pravice na nepremičnini v primeru prisilne prodaje so v avstrijskem
pravnem redu določene v avstrijskem Izvršilnem zakonu (EO260).261 V prvem odstavku 150. člena
EO je tako določeno, da se služnosti, »Ausgedinge«,262 in druga bremena, ki imajo prednost pred
pravico upnika, na predlog katerega teče izvršba oziroma prednost pred drugimi vknjiženimi
zastavnimi pravicami, s strani kupca prevzamejo (torej ne ugasnejo) neodvisno od najvišje
ponudbe.
Izjema od navedenega določila je določena v 1.a odstavku 150. člena EO za služnosti v obliki
postavitve omrežja, ki je namenjeno dobavi energije. Zanje je tako določeno, da v primeru prisilne
prodaje ostanejo na nepremičnini, četudi na podlagi drugih pravil neodvisno od najvišje ponudbe
ne bi bile prevzete, in sicer ob pogoju plačila ustreznega nadomestila. Nadalje je v naslednjem
odstavku navedenega člena določeno, da s potekom izvršilnega postopka ugasnejo odkupne
pravice, ki niso bile pravočasno uveljavljene.
Druge izjeme pa so določene še v različnih področnih zakonih, ki ravno tako določajo, da
posamezne pravice na nepremičnini v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku
ne ugasnejo, neodvisno od mesta, na katerem se na nepremičnini nahajajo. Torej je to tudi v
primeru, da imajo slabši vrstni red kot hipoteka ali zemljiški dolg z najboljšim vrstnim redom. Tako
izjema velja za stavbno pravico (v primerih, določenih v 11. členu BaurG263), pravico nujne poti
(20. člen NWG264), obremenitve iz etažne lastnine (določene v tretjem odstavku 11. WEG265), v
razdelitveni masi nepokrite terjatve etažne skupnosti (vzdrževanja, skupni stroški) (tretji odstavek
27. člena WEG) in najemnika iz naslova vzdrževalnih del (42. a člen MRG266), pravice do
napeljave in v ta namen ustanovljene služnosti (tretji odstavek 22. člena Starkstromwegegesetz,267
tretji odstavek 20. člena Elektrische Leitungsanlagen268), pravice do uporabe gozda in pašnikov
(31. člen GBG), za komunalne dajatve ter pristojbine za odpadke, določene v določilih deželnih
zakonih, ter tudi zaplembe premoženja. Glede nevknjiženih služnosti pa so mnenja teorije in sodne
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prakse v Avstriji deljena, vendar je prevladalo stališče, da ne ugasnejo le tiste služnosti, ki so zajete
v dražbenem razglasu.269
5.1 POSEBEJ O UČINKU NA STAVBNO PRAVICO
Iz narave in namena stavbne pravice, ki je bila v slovenskem pravem redu prvič opredeljena v SPZ,
izhaja, da bi morala svojemu imetniku zagotavljati trden pravni položaj. Stavbna pravica namreč
daje svojemu imetniku pravico imeti v lasti grajeno zgradbo na, nad in pod tujo nepremičnino.
Zgradba, ki je predmet stavbne pravice, je v času trajanja te pravice samostojen predmet lastninske
pravice, kar predstavlja odmik od načela povezanosti zemljišča in objekta (superficies solo
cedit).270 Imetnik stavbne pravice torej najpogosteje na tuji nepremičnini zgradi stavbo, kar je
povezano z visokim finančnim vložkom. Strinjam se z Vrenčurjem,271 da trenutna pravna ureditev
slednjemu ne zagotavlja ustrezne varnosti.
V skladu s 174. členom ZIZ namreč stavbne pravice, ki so bile pridobljene za najzgodnejšo
hipoteko ali zemljiškim dolgom, v primeru prisilne prodaje nepremičnine ugasnejo, razen seveda,
če se imetnik stavbne pravice s kupcem ne dogovori drugače. Na nepremičnini v primeru prisilne
prodaje ostanejo vknjižene zgolj stavbne pravice, ki so bile v zemljiški knjigi pri tej nepremičnini
vknjižene z učinkom pred hipotekami oziroma drugimi pravicami, ki vključujejo upravičenje do
prednostnega poplačila. Ustrezno varstvo je torej zagotovljeno zgolj imetniku tiste stavbne pravice,
ki je ustanovljena z najboljšim vrstnim redom.
Smiselno enako velja v primeru prodaje nepremičnine v stečajnem postopku.
Imetnik stavbne pravice, katerega pravica je v posledici prisilne prodaje ugasnila, pridobi v skladu
z drugim odstavkom 263. člena SPZ zgolj pravico od lastnika nepremičnine terjati nadomestilo, ki
ne sme biti nižje od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine. Stavba, ki je bila predmet
stavbne pravice, namreč z njenim prenehanjem postane sestavina nepremičnine, lastninski pravici
se združita in posledično kupec nepremičnine na javni dražbi pridobi lastninsko pravico na
nepremičnini, ki vključuje tudi lastninsko pravico na stavbi. Pravica do nadomestila, ki pripade
imetniku izgubljene stavbne pravice, nastane ob ustanovitvi stavbne pravice, s prisilno prodajo
nepremičnine preneha in je upravičenec ne more uveljavljati zoper kupca nepremičnine na prisilni
javni dražbi. Če bi jo lahko uveljavljal zoper kupca, bi bilo to v nasprotju s prednostnim načelom,
saj bi lastniku nepremičnine omogočalo, da s poznejšim dogovorom o višini predmetnega
nadomestila poseže v poplačilno upravičenje iz predhodne hipoteke.272
Upoštevaje navedeno, je stališče, ki ga je zavzelo Višje sodišče v Ljubljani v sklepu opr. št. III Ip
4566/2014 z dne 3. 2. 2015, napačno v delu, ko je slednje zapisalo, da v primeru ugasnitve stavbne
pravice kot posledice prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku postane zgradba sestavina
nepremičnine, lastninska pravica na zgradbi pa preide od imetnika stavbne pravice na kupca, ki
mora imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati določeno nadomestilo.
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Imetnik izgubljene stavbne pravice ima torej zgolj pravico do nadomestila, ki se v skladu s 198.
členom ZIZ poplača iz kupnine v vrstnem redu izbrisane stavbne pravice. Navedeno lahko za
imetnika stavbne pravice v primeru, ko bo kupnina zadoščala zgolj za poplačilo pravic,
ustanovljenih na nepremičnini pred izbrisano stavbo pravico, ter v primeru, ko prejšnji lastnik
nepremičnine ne bo imel drugega premoženja, pomeni, da ostane praznih rok.
To še toliko bolj velja v primeru stečaja prejšnjega lastnika. V tem primeru bi moral imetnik
izgubljene stavbne pravice v stečajnem postopku kot pogojno terjatev prijaviti svojo verzijsko
terjatev (pravico do nadomestila), katere vrednost pa je dejansko enaka nič.273
Drugače pa je v nemški pravni ureditvi, kjer je mogoče ustanoviti stavbno pravico zgolj z
najboljšim vrstnim redom. V 10. členu ErbbauRG je namreč jasno določeno, da je lahko dedna
stavbna pravica ustanovljena zgolj v prvem vrstnem redu ter da sprememba vrstnega reda ni
dovoljena.274
Stavbna pravica je torej v Nemčiji lahko ustanovljena zgolj v primeru, ko stanje na nepremičnini v
zemljiški knjigi omogoča, da se vanjo lahko vpiše z najboljšim vrstnim redom. Tudi vpis v istem
vrstnem redu kot za ostale pravice na nepremičnini ne pride v poštev. Stavbna pravica se v
zemljiško knjigo vpisuje v drugi del zemljiškoknjižnega lista. Kršitev določila 10. člena
ErbbauRG275 privede do ničnosti predloga za vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo (oziroma
vpisa). Na podlagi takšnega predloga vpisana stavbna pravica mora biti nato v skladu z določili
drugega stavka prvega odstavka GBO po uradni dolžnosti izbrisana. Kadar je v zemljiški knjigi že
vpisana pravica z najboljšim vrstnim redom oziroma je že vpisanih več pravic, se lahko stavbna
pravica vanjo vpiše le, če imetniki teh prej vpisanih pravic soglašajo s spremembo vrstnega reda in
s tem z vpisom stavbne pravice v najboljšem vrstnem redu. Že vpisana predkupna pravica v korist
imetnika stavbne pravice ne predstavlja ovire za vpis stavbne pravice v istem ali boljšem vrstnem
redu. Lahko pa se tudi zgodi, da stavbna pravica svoj najboljši vrstni red v zemljiški knjigi izgubi,
to je v primeru, ko pride do neupravičenega izbrisa stavbne pravice iz zemljiške knjige, v vmesnem
času pa se vanjo vpiše zastavna pravica v korist dobrovernega zastavnega upnika. Pravica slednjega
ostane v skladu z načelom zaupanja v zemljiško knjigo vpisana z boljšim vrstnim redom.276
Enako velja za avstrijsko pravno ureditev. Tudi tu je v 5. členu BauRG277 določeno, da zastavna
pravica in ostale izvedene stvarne pravice, ki vključujejo pravico do poplačila, ali pravice, ki po
namenu nasprotujejo stavbni pravici, ne morejo biti v vrstnem redu pred stavbno pravico. Tako je
tudi avstrijsko Vrhovno sodišče v odločitvi opr. št. 5Ob135/95; 5Ob31/01x; 5Ob256/02m z dne 27.
8. 1996 zapisalo, da zastavna pravica ali kakšna druga zemljiška zastava, ki vključuje poplačilno
pravico ali na kakšen drugi način nasprotuje namenu stavbne pravice, v vrstnem redu ne sme
prehiteti stavbne pravice, kar velja tudi v primeru razširitve stavbne pravice na nove nepremičnine.
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Tako tudi: Vrenčur, Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic v primeru stečaja lastnika nepremičnine,
Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016, Pravna fakulteta Maribor, Inštitut
za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju, 2016, str. 6.
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Povzeto po: Vrenčur, Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic v primeru stečaja lastnika nepremičnine,
Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016, Pravna fakulteta Maribor, Inštitut
za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju, 2016, str. 6.
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Povzeto po: Wilhelm, Sachenrecht, 4., völlig neubearbeitete Auflage, de Gruyer Recht, Berlin, 2010, str. 834.
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Drugi stavek drugega odstavka 5. člena BauRg se glasi: »Pfand- und andere Belastungsrechte, die auf Geldzahlung
gerichtet sind oder dem Zwecke des Baurechtes entgegenstehen, dürfen dem Baurecht im Range nicht vorgehen. Für das
eingetragene Baurecht ist gleichzeitig eine besondere Grundbuchseinlage zu eröffen.«
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Torej je tudi v avstrijskem pravnem redu stavbna pravica lahko ustanovljena zgolj v najboljšem
vrstnem redu.
V obeh zgoraj navedenih pravnih ureditvah je torej stavbna pravica kompleksno urejena v
posebnem predpisu, obe določata zanjo obvezno ustanovitev z najboljšim vrstnim redom. Tratnik je
v svojem prispevku na Stvarnopravnih dnevih 2016278 opozoril na pomanjkljivosti obstoječe
ureditve stavbne pravice v domačem pravnem redu ter poudaril, da bi bila »revizija« le-te potrebna.
V primeru sprememb oziroma dopolnitev obstoječega pravnega reda bi bilo po moji oceni nujno
potrebno upoštevati zgoraj navedeno ter tudi v domačem pravnem redu uzakoniti pravilo o
obveznosti ustanovitve stavbne pravice z najboljšim vrstnim redom, za zagotovitev ustrezne
trdnosti stavbne pravice.
5.2 POSEBEJ O UČINKU NA STVARNO BREME
Pri prisilni prodaji velja za stvarna bremena v slovenskem pravnem redu enaka ureditev kot za
osebne služnosti in stavbne pravice. Pomemben je torej trenutek njihovega nastanka. Če so stvarna
bremena pridobljena pozneje kot najzgodnejša hipoteka ali najzgodnejši zemljiški dolg, v skladu z
določbama tretjega odstavka 174. člena SPZ in 3. točke prvega odstavka 342. člena ZFPPIPP s
prisilno prodajo ugasnejo. Prej pridobljena stvarna bremena pa torej na nepremičnini v primeru
prisilne prodaje obstanejo ter še naprej obremenjujejo lastninsko pravico novega lastnika.
Stvarno breme je v 249. členu SPZ opredeljeno kot pravica, na podlagi katere je lastnik
obremenjene nepremičnine zavezan k bodočim dajatvam in storitvam. Zanj se smiselno uporabljajo
določila o služnostih.
Stvarno breme torej zagotavlja svojemu imetniku določene periodične izpolnitve (denarne ali
naturalne) ali storitve, k izpolnitvi katerih je zavezan lastnik nepremičnine. Na drugi strani pa
zagotavlja nepremičnina imeniku stvarnega bremena tudi realno jamstvo, saj vključuje tudi
poplačilno upravičenje, ki mu omogoča, da se v primeru neizpolnitve dogovorjenih obveznosti
poplača iz vrednosti zastavljene nepremičnine. Položaj imetnika stvarnega bremena je torej v
primeru uveljavitve poplačilnega upravičenja podoben položaju imetnika hipoteke. SPZ je v tem
primeru tudi predvidel smiselno uporabo določil o hipoteki.279
Glede na navedeno, se je v teoriji tudi že pojavilo vprašanje o ustreznosti zgoraj predstavljene
ureditve glede obstanka stvarnega bremena na nepremičnini pri prisilni prodaji v izvršbi in stečaju,
če je le-to ustanovljeno pred zastavnimi pravicami in zemljiškimi dolgovi. Keresteš280 je tako
izpostavil, da bi bilo glede na podobnost s hipoteko pravilneje, da bi stvarno breme v primeru
prisilne prodaje nepremičnine prenehalo, ne glede na trenutek njegovega nastanka, kar bi
omogočilo tudi lažjo prodajo nepremičnin. Torej bi veljalo, da bi v primeru prisilne prodaje
nepremičnine prenehala tudi stvarna bremena, ki so bila v zemljiško knjigo vpisana pred
najzgodnejšimi hipotekami in zemljiškimi dolgovi.
Sama zavzemam drugačno stališče in menim, da je obstoječa ureditev v ZIZ in ZFPPIPP primerna
ter ustreza naravi in vsebini pravice stvarnega bremena. Pri pravici stvarnega bremena gre za
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Tratnik, Podnormiranost stavbne pravice v SPZ, v: Sodobno stvarno pravo, izbrana poglavja, Planet GV, Pravna
fakulteta, Tax-Fin-Lex, Ljubljana, 2016.
279
255. člen SPZ.
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Tako tudi: Keresteš, Vpisi v zemljiško knjigo v povezavi z izvršbo, v: Zbornik 6. dnevi stvarnega, zemljiškoknjižnega,
nepremičninskega in izvršilnega prava, Kranjska Gora, 5. in 6. junij 2014, GV Založba, Ljubljana, 2014, str. 149, 150.
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trajnejši značaj pravice, predvsem je potrebno izhajati iz dejstva, da se ta pravica v slovenskem
pravnem redu v pretežni meri ustanavlja v povezavi z izročilnimi pogodbami ter pogodbami o
preužitku, torej v primerih, ko imetnik stvarnega bremena na prvotnega zavezanca iz stvarnega
bremena prenese lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah. Z ustanovitvijo realnega
bremena si le-ta zagotovi dodatno jamstvo za svojo nadaljnjo eksistenco. Ustanovitev realnega
bremena ima torej tudi določene socialne razsežnosti.281
Sedaj določeno pravilo o obstanku prej pridobljenih stvarnih bremen je tudi v skladu s prednostnim
načelom. Stvarno breme namreč poleg poplačilnega upravičenja vključuje tudi druga upravičenja.
Zagotavlja bodoče periodične izpolnitve, za izpolnitev katerih jamči tudi nepremičnina. Navedeno
upravičenje bi lahko bilo v primeru nadaljnjega razpolaganja z nepremičnino s strani lastnika
prizadeto. Če bi lastnik v obdobju po ustanovitvi stvarnega bremena nepremičnino dodatno
obremenjeval s hipotekami ali drugimi zemljiškimi zastavami in če bi uveljavitev poplačilnega
upravičenja, vključenega v kasneje pridobljeno hipoteko s prisilno prodajo nepremičnine,
povzročila tudi prenehanje prej pridobljenega stvarnega bremena, bi slednji izgubil zagotovljeno
realno jamstvo. Iz dobljene kupnine bi namreč lahko prejel poplačilo zgolj za že zapadle terjatve,
za katere ni nujno, da bi obstajale (če bi bile pred tem že izpolnjene). Njegove periodične terjatve
pa bi nastajale tudi v bodoče, vendar le te ne bi bile več zavarovane. Kasneje pridobljena pravica
hipoteke bi tako lahko zmanjšala obseg upravičenj oziroma posegla v upravičenja, vključena v prej
pridobljeni pravici iz stvarnega bremena, kar pa bi bilo v nasprotju s prednostnim načelom.
Tudi v avstrijskem in nemškem pravnem redu velja glede učinkov prisilne prodaje nepremičnine na
stvarna bremena, vknjižena na njej, smiselno enaka ureditev kot v slovenskem pravnem redu, torej
ni določeno prenehanje vseh stvarnih bremen. Ugasnejo zgolj stvarna bremena, ki so v vrstnem
redu za zastavnimi pravicami.282
Naj na tem mestu omenim še t. i. zakonito stvarno breme,283 za katerega je v drugem odstavku 120.
člena SPZ določeno, da ima na nepremičnini najboljši vrstni red. Nastane v trenutku, ko se
vzpostavi etažna lastnina, izjemo od prioritetnega načela pa predstavlja zgolj v primeru, da lastnik
nepremičnine ob vzpostavitvi etažne lastnine odsvaja posamezne dele, ki so bili že prej
obremenjeni s stvarnimi pravicami, običajno s hipotekami.284
5.3 IZJEMA, DOLOČENA ZA STVARNE SLUŽNOSTI
Izjema od prednostnega načela je v prvem odstavku 174. člena ZIZ določena za stvarne služnosti.
Slednje s prisilno prodajo nepremičnine v izvršilnem postopku ne ugasnejo, četudi so pridobljene
za najzgodnejšo hipoteko ali zemljiškim dolgom. Smiselno enako je določeno v 3. točki prvega
odstavka 342. člena ZFPPIPP.
Na tem mestu se pojavi vprašanje, ali navedena izjema velja za vse stvarne služnosti, tako za
pozitivne kot negativne stvarne služnosti kot tudi za t. i. neprave stvarne služnosti.
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Tako tudi: Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 649.
Glej prvi odstavek 52. člena ZVG in prvi odstavek 150. člena EO.
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Glede na dejstvo, da gre za izjemo od prednostnega načela, jo je potrebno obravnavati ozko in v
skladu z njenim namenom. Potrebno je upoštevati, da mora pri stvarnih služnostih lastnik
gospodujoče nepremičnine svojo pravico izvrševati tako, da čim manj obremenjuje služečo
nepremičnino. Pri ustanovitvi stvarne služnosti se upravičenja lastnika služeče nepremičnine
umaknejo zgolj toliko, kolikor je potrebno za uresničitev upravičenj lastnika gospodujoče
nepremičnine za dosego njegovega cilja gospodarske rabe oziroma izkoriščanja njegove
nepremičnine. Pri osebnih služnostih pa je pogosto drugače, interesi lastnika gospodujoče in
služeče nepremičnine si pogosto konkurirajo, lastnik služeče nepremičnine je dostikrat povsem
izključen od uživanja in uporabe stvari. Osebne služnosti prav tako služijo zadovoljevanju
individualnih interesov služnostnih upravičencev in niso nujno potrebne za gospodarsko rabo
gospodujoče nepremičnine.285
Pri vprašanju, ali gre za izjemo, je torej potrebno presojati upravičenja, ki jih posamezna pravica
vključuje, ter izhajati iz dejstva, da z izjemo pretirano ne posežemo v prej pridobljene pravice.
Denimo, neprave stvarne služnosti (stvarne služnosti, ki so ustanovljene v korist poimensko
določene osebe) so po vsebini bolj osebne služnosti, zato se zanje upoštevajo pravila o prenehanju,
kot za osebne služnosti. Izhajati je potrebno torej iz vsebine posamezne pravice, sicer bi lahko
prišlo do zlorab. Služnosti (ustanovljene za hipotekami), ki bi neutemeljeno ostale vpisane v
zemljiški knjigi, bi neupravičeno, v nasprotju s prioritetnim načelom, omejevale lastninsko pravico
novega lastnika. Navedeno bi zmanjševalo vrednost in prometnost obremenjene nepremičnine.
Lastnik bi tako lahko npr. skozi ustanavljanje nadaljnjih (kasnejših) stvarnih služnosti, ki za rabo
nepremičnine niso nujno potrebne, otežil oziroma zmanjšal možnost uresničitve upravičenj
(poplačilnega upravičenja), vsebovanih v prej ustanovljenih hipotekah oziroma zemljiških dolgovih
(otežena bi bila prodaja tako dodatno obremenjene nepremičnine). Takšen poseg bi bil pretiran in
ne bi bil v skladu z določitvijo izjeme od prednostnega načela. Na podlagi navedenega je tako moč
zaključiti, da izjema ne velja za vse vrste stvarnih služnosti, še posebej ne za t. i. neprave stvarne
služnosti, k služijo individualnim interesom njihovega imetnika.
Strinjam se s stališčem Vrenčurja286 ter Plavšakove,287 da navedena izjema velja zgolj za tiste prave
pozitivne služnosti, ki so po vsebini »nujne« poti, ter za služnosti v javno korist, upoštevaje pravno
naravo teh služnosti. Za zasebne neprave stvarne služnosti ter ostale stvarne služnosti pa navedena
izjema ne velja. Služnosti, ki so po vsebini »nujne« poti, so nujno potrebne za gospodarsko rabo in
izkoriščanje gospodujoče nepremičnine. Prenehanje takšne služnosti v primeru prisilne prodaje
nepremičnine bi pomenilo, da bi novi lastnik ponovno pridobil pravico za ustanovitev istovrstne
služnosti za potrebe gospodujoče nepremičnine.288 V skladu z 88. členom SPZ namreč sodišče na
zahtevo lastnika nepremičnine, ki nima za redno rabo potrebne povezave z javno cesto ali pa bi bila
taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški, dovoli nujno pot.
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Povsem enaka situacija je glede na njihovo naravo tudi pri služnostih v javno korist (služnostih, ki
so po vsebini stvarne služnosti, ustanovljene zaradi zagotavljanja javnih dobrin), kjer bi moral
operater javnega (npr. telekomunikacijskega) omrežja ponovno ustanavljati istovrstno služnost za
potrebe obratovanja in vzdrževanja javne infrastrukture določene vrste.289
Ustreznost zgoraj navedenega zaključka lahko ugotovimo tudi skozi primerjavo z avstrijsko
ureditvijo. Tudi v avstrijskem pravnem redu, kot je predstavljeno že zgoraj, veljajo v primeru
prisilne prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku izjeme glede ugasnitve stvarnih služnosti, ki
so določno opredeljene (v 1a odstavku 150. člena EO in določenih področnih zakonih). Gre za
služnosti nujne poti ter za posamezne služnosti, ustanovljene v javno korist (služnost pravice
napeljave omrežja za dobavo električne energije).290 Torej so to zgolj tiste stvarne služnosti, katerih
prenehanje bi kasneje povzročilo ponovno potrebo po njihovi ustanovitvi.
Upoštevaje navedeno, bi bilo tudi v domači ureditvi smiselno razmisliti o odpravi nedoslednosti v
ZIZ in tudi ZFPPIPP ter izjemo glede posledic prisilne prodaje na stvarne služnosti jasneje in
določneje opredeliti, da ne bi prihajalo do zlorab in tudi nepotrebnih nejasnosti.
5.4 POSEBEJ O UČINKU NA OBLIGACIJSKE PRAVICE, ZA KATERE ZZK-1
DOLOČA, DA SE LAHKO VPIŠEJO V ZEMLJIŠKO KNJIGO
V primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju veljajo določena posebna pravila tudi
za obligacijske pravice, za katere ZZK-1 določa, da se vpisujejo v zemljiško knjigo.
V primeru prodaje v izvršilnem postopku morajo biti upoštevane zakonite predkupne pravice ter
imetniki vknjiženih pogodbenih predkupnih pravic ali odkupnih pravic. Položaj navedenih pravic je
torej izenačen. V skladu s 182. členom ZIZ ima imetnik zakonite predkupne pravice ter imetnik
vknjižene pogodbene predkupne pravice ali odkupne pravice prednost pred najboljšim ponudnikom
na javni dražbi, če takoj po končani dražbi izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji in če
najpozneje tri delovne dni pred dražbo položi varščino. Sodišče imetnike zgoraj navedenih pravic o
prodaji na javni dražbi obvesti z vročanjem odredbe o prodaji.291 Prednost jim daje zakon tudi v
primeru zavezujočega zbiranja ponudb ter v primeru prodaje z neposredno pogodbo. Predkupni
upravičenec, čigar predkupna pravica je vpisana v javni knjigi, lahko zahteva razveljavitev dražbe,
če ni bil nanjo posebej povabljen (510. člen OZ).
V primeru kršitve vknjižene predkupne pravice ali odkupne pravice je pravna sankcija izpodbojnost
pravnega posla (relativna neveljavnost). Kršitev svoje pravice lahko navedena upravičenca
uveljavljata z oblikovalnim zahtevkom za razveljavitev pravnega posla in dajatvenim za sklenitev
prodajne pogodbe z njima. Na drugi strani pa je pravni posel, pri katerem je kršena zakonita
predkupna pravica, lahko izpodbojen ali ničen.292
Smiselno enako kot v ZIZ je za predkupno pravico določeno tudi v 347. členu ZFPPIPP za primer
prodaje nepremičnine v stečajnem postopku. Tako kot ZIZ tudi ZFPPIPP izenačuje vknjiženo
pogodbeno in zakonito predkupno pravico. Določila v zvezi z odkupno pravico pa v ZFPPIPP ne
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najdemo. Odkupna pravica tako v primeru stečajnega postopka nad dolžnikom povsem izgubi svoj
pomen. Premoženje se v stečajnem postopku proda pod pravili, določenimi v ZFPPIPP.
V skladu s 4. alinejo drugega odstavka 89. člena ZZK-1 zemljiškoknjižno sodišče ob vknjižbi
lastninske pravice na kupca na podlagi pravnomočnega sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu iz
izvršilnega postopka hkrati izbriše tudi vpise vseh vknjiženih predkupnih ali odkupnih pravic, ne
glede na to, od katerega trenutka učinkujejo, ter tudi vpise vseh vknjiženih in predznamovanih
pravic prepovedi odtujitve in obremenitve. Enako pravilo velja tudi v primeru prodaje
nepremičnine v stečaju (96. člen ZZK-1).
Izjema je v ZIZ določena tudi za najemna oziroma zakupna razmerja. 175. člen ZIZ določa, da
najemno ali zakupno razmerje s prodajo nepremičnine v izvršilnem postopku ne preneha. Kupec pa
vstopi v pravice in obveznosti najemodajalca. Najemno ali zakupno razmerje torej ne preneha,
četudi je ustanovljeno na nepremičnini za hipotekami oziroma zemljiškimi dolgovi s kasnejšim
vrstnim redom.
Če pa je najemno ali zakupno razmerje nastalo po pridobitvi upnikove zastavne pravice oziroma
zemljiškega dolga na nepremičnini, lahko kupec nepremičnine v izvršilnem postopku ne glede na
zakonske in pogodbene roke odpove pogodbo o najemu ali zakupu z odpovednim rokom enega
meseca (tretji odstavek 175. člena ZIZ).293
Kupec nepremičnine v izvršilnem postopku torej ne more odpovedati najemne ali zakupne pogodbe
pred potekom zakonskih ali pogodbenih rokov, če je bila najemna pogodba sklenjena preden je
upnik pridobil zastavno pravico na nepremičnini (tako tudi Višje sodišče v Ljubljani v sklepu I Ip
2557/2008 z dne 3. 12. 2008).
Nekoliko drugačno določbo pa najdemo v ZFPPIPP v zvezi z odpovedjo najemnih oziroma
zakupnih pogodb v stečajnem postopku. Tu pravica do odpovedi najemnih pogodb ni urejena v
okviru posledic prisilne prodaje premoženja (nepremičnine), temveč v okviru splošnih pravil o
posledicah stečajnega postopka. V skladu z 248. členom ZFPPIPP tako dobi z začetkom stečajnega
postopka stečajni dolžnik pravico odpovedati najemne in zakupne pogodbe, ki jih je sklenil pred
začetkom stečajnega postopka, z enomesečnim odpovednim rokom, ne glede na splošna pravila,
določena z zakonom ali pogodbo o pravici odpovedati najemno ali zakupno pogodbo, ki bi se
uporabljala, če nad stečajnim dolžnikom kot najemnikom ali najemodajalcem ne bi bil začet
stečajni postopek. V primeru uresničitve odpovedne pravice začne odpovedni rok teči zadnji dan
meseca, v katerem je druga pogodbena stranka prejela izjavo stečajnega dolžnika o odpovedi, in
poteče zadnji dan naslednjega meseca.
Od pogodbe lahko, upoštevaje navedeno določbo, upravitelj odstopi z uresničitvijo tako
imenovanega (enostranskega) oblikovalnega upravičenja – uresničitvijo odpovedne pravice, ne da
bi bilo za to potrebno sprožiti kakršen koli dodatni sodni postopek. Tako je odločilo tudi Višje
sodišče v Ljubljani, v sklepu opr. št. Cst 680/2015 z dne 17. 11. 2015.
Pravica do odpovedi pogodbe ne posega v pravico druge pogodbene stranke (najemnika) od
stečajnega dolžnika zahtevati povrnitev škode, ki jo je imela zato, ker je bila odpovedna pravica
293
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uresničena v nasprotju s splošnimi pravili. Najemnik mora svojo terjatev za povrnitev škode
prijaviti v stečajnem postopku v roku enega meseca po prejemu izjave stečajnega dolžnika o
uresničitvi odpovedne ali odstopne pravice in se plača iz razdelitvene mase po pravilih tega zakona
o plačilu terjatev upnikov.294
Tudi v nemškem Zakonu o stanovanjski lastnini (WoEigG295) je določena izjema za najemna
razmerja, sklenjena za nedoločen čas. V 39. členu navedenega zakona je tako določeno, da
najemno razmerje na nepremičnini neodvisno od 44. člena ZVG ne preneha, četudi izvršilni
postopek teče zaradi uveljavitve hipoteke, zemljiškega dolga, rentnega dolga ali stvarnega
bremena, ki ima boljši ali enak vrstni red kot najemno razmerje. Navedeno velja le, če so do
ugotavljanja pogojev za dražbo poravnane vse obveznosti iz najemnega razmerja.
Najemno razmerje torej tudi v primeru prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku velja še naprej
in kupec vstopi na mesto najemodajalca.
Je pa v izvršilnem zakonu ravno tako določena posebna možnost kupca za odpoved najemnih in
zakupnih pogodb, ki obremenjujejo nepremičnino. Tako je v 57.a členu ZVG določeno, da lahko
kupec odpove najemne oziroma zakupne pogodbe v zakonsko določenem roku. Če kupec tega ne
stori v prvem možnem terminu, odpoved v skladu s tem členom ni več možna. Navedeni prvi
termin je v nemškem pravnem redu določen različno glede na vrsto nepremičnine. Tako je, denimo,
za stanovanjske stavbe v drugem odstavku 573.d člena BGB določen kot prvi možen termin
odpovedi tretji delovni dan naslednjega koledarskega meseca.
Ob odpovedi mora kupec navesti tudi razlog odpovedi, ki pa je najpogosteje ta, da nepremičnino
potrebuje za lastno preživljanje.296 Odpovedni rok ni odvisen od dolžine trajanja najemnega
oziroma zakupnega razmerja in tudi v primeru npr. deset let trajajočega razmerja znaša tri mesece.
V nemškem insolvenčnem zakonu (InsO297) je v 111. členu določeno, da v primeru prodaje
nepremičnine v stečajnem postopku, ki je bila oddana v najem ali zakup, stopi kupec na mesto
zakupodajalca oziroma najemodajalca ter lahko v zakonsko določenem roku odpove najemno
oziroma zakupno razmerje. To lahko stori zgolj v najzgodnejšem terminu. Pri določitvi
najzgodnejšega termina pa veljajo enaka pravila kot v primeru izvršilnega postopka.

6 PRAVNO VARSTVO VRSTNEGA REDA KNJIŽNIH PRAVIC
Vrstni red knjižnih pravic na nepremičnini je, upoštevaje predstavljeno v predhodnih poglavjih
magistrske naloge, zelo pomemben. Vrstni red je lahko s strani strank na različne načine izigran
oziroma kršen. Imetnik posamezne pravice je lahko posledično neupravičeno oziroma
neutemeljeno prizadet v svoji pravici, zaradi »napačnega« vrstnega reda pravic deloma ali v celoti
ne more izvrševati upravičenj, vključenih v njegovo pravico, njegova pravica preneha itd. To bi
bilo v primeru, da je v vrstnem redu pred hipoteko vknjižen zemljiški dolg, katerega ustanovitev je
posledica ničnega pravnega posla oziroma napak pravnega posla. Ob neobstoju pravnih možnosti
za dosego neučinkovanja v razmerju do imetnika kasneje pridobljene hipoteke ali izbrisa navedene
pravice iz zemljiške knjige bi bil hipotekarni upnik neutemeljeno prizadet v upravičenju,
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vključenem v njegovo pravico (poplačilnem upravičenju). Prej ustanovljeni zemljiški dolg namreč
zagotavlja njegovemu imetniku pravico, da se prvi poplača iz vrednosti nepremičnine v primeru
prisilne prodaje. Hipotekarni upnik pa bi bil poplačan le, če bi kupnina zadoščala za poplačilo
njegove terjatve, sicer pa ne.
Upoštevaje navedeno, je zelo pomembno, da pravni red določa pravne institute, ki imetniku takšne
pravice zagotavljajo pravno varstvo. Vrstni red stvarnih pravic se varuje z izbrisno tožbo in z
institutom izpodbijanja pravnih dejanj, s t. i. Paulijansko tožbo. Institut izpodbijanja pravnih dejanj
je urejen v OZ. V primeru stečajnega postopka pa so v ZFPPIPP določena posebna pravila za
izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečajnem postopku. Specifičnost ureditve izpodbijanja
izven stečaja v izvršilnem postopku je določena v 201. členu ZIZ.
6.1 VARSTVO VRSTNEGA REDA Z IZBRISNO TOŽBO
Pri varstvu vrstnega reda knjižnih pravic na nepremičnini ima pomembno vlogo t. i. izbrisna tožba.
Izbrisna tožba je urejena v členih od 243 do 245 ZZK-1. Gre za posebno vrsto stvarnopravne tožbe,
s katero se varujejo knjižne pravice na nepremičnini pred omejevanjem ali oškodovanjem, ki ga
povzroči materialnopravno neveljavna vknjižba pravice koga drugega, zaradi česar varovana
pravica preneha, se spremeni ali omeji.298
Zemljiškoknjižni postopek je formalen postopek, zemljiškoknjižno sodišče namreč odloča o
pogojih za vpis samo na podlagi listin, za katere zakon določa, da so podlaga za vpis, in na podlagi
stanja vpisov v zemljiški knjigi.299 Pri odločanju presoja samo vsebino zemljiškoknjižnega dovolila
na podlagi tega, ali ima zemljiškoknjižno dovolilo vse sestavine, ki jih mora imeti po 31. in 32.
členu ZZK-1, in ali iz njega izhaja, da je to nično. Načeloma pa ne sme presojati veljavnosti
zavezovalnega pravnega posla, ki pa je lahko razlog za materialnopravno neveljavni vpis.300
Situacija, ko zemljiškoknjižno sodišče presoja tudi sam zavezovalni pravi posel, je podana v
primeru nespoštovanja zakonite predkupne pravice, ki povzroči ničnost zavezovalnega pravnega
posla. V teh primerih zemljiškoknjižno sodišče vpisa ne dovoli.301 Pravni sredstvi za odpravo
formalnopravnih nepravilnosti v zemljiškoknjižnem postopku sta ugovor in pritožba,
materialnopravne nepravilnosti pa se sanirajo z izbrisno tožbo.
Aktivno legitimiran za vložitev izbrisne tožbe je tisti, čigar stvarna ali obligacijska pravica je bila
zaradi vknjižbe pravice, ki je neveljavna iz določenega materialnega razloga, kršena.302 Aktivna
legitimacija ni omejena zgolj na osebe, katerih z izpodbijano vknjižbo prizadete pravice na
nepremičnini so bile pred to že vpisane v zemljiško knjigo.303 Aktivno je legitimiran torej tudi
obligacijski upravičenec (npr. kupec nepremičnine pri večkratni prodaji) ali predkupni
upravičenec.304
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Pasivna legitimacija pri izbrisni tožbi pa je opredeljena v 244. členu ZZK-1, ki v prvem odstavku
določa, da se lahko zahtevek za izbris izpodbijane vknjižbe uveljavlja proti tistemu, v čigar korist
je bila z izpodbijano vknjižbo vknjižena pridobitev ali izbris pravice.
Posebej pomembno pa je določilo tretjega odstavka 244. člena ZZK-1, ki določa, da izbrisna tožba
ni dopustna proti dobrovernim osebam, v katerih korist je bila pridobitev oziroma izbris pravice
vknjižen oziroma predznamovan z učinkom pred trenutkom, od katerega učinkuje zaznamba
izbrisne tožbe.305
Prepoved izbrisne sodbe zoper dobroverne osebe pa se ne nanaša na neposrednega knjižnega
naslednika osebe, ki vlaga izbrisno tožbo, temveč izključno na nadaljnjega pridobitelja pravice na
nepremičnini. Prepoved vlaganja izbrisne tožbe proti dobroverni osebi pomeni namreč le izpeljavo
načela zaupanja v zemljiško knjigo, na katerega se lahko sklicuje le tretja poštena oziroma
dobroverna oseba.306
Tožbeni zahtevek na temelju izbrisne tožbe kot posebne stvarnopravne tožbe je specifičen. Gre za
posebno vrsto revindikacije, ki pride v poštev, ko je že bila opravljena materialnopravna neveljavna
vknjižba. Ker v tovrstnih primerih vknjižba ni veljaven pridobitni način, postavitev zahtevkov za
izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila ne pride v poštev. Zaradi javnosti zemljiške knjige je v teh
primerih potrebno vzpostaviti tudi prejšnje zemljiškoknjižno stanje. V novejši teoriji pa se je
oblikovalo tudi stališče, da gre pri izbrisnem zahtevku, ki se uveljavlja z izbrisno tožbo, za posebno
vrsto povračilnega zahtevka (190. člen OZ), ki ga je mogoče uveljavljati zgolj z izbrisno tožbo.307
V situaciji, ko uveljavljanje izbrisnega zahtevka ni več dovoljeno (zaradi poznejše dobroverne
pridobitve lastninske pravice na isti nepremičnini), ima prikrajšani lastnik še zgolj možnost
uveljavljanja obligacijskega zahtevka za vračilo denarnega zneska v višini dosežene koristi.308
Temeljna opredelitev izbrisne tožbe je določena v 243. členu ZZK-1, ki daje navodila sodni praksi
glede oblikovanja tožbenega zahtevka. Iz prvega odstavka navedenega člena izhaja, da mora biti
zahtevek veččlenski, in sicer je potrebno hkrati postaviti uveljavitveni zahtevek – zahtevek za
ugotovitev neveljavnosti vknjižbe in dajatveni zahtevek – zahtevek za vzpostavitev prejšnjega
stanja oziroma izbrisa izpodbijane vknjižbe. Kadar ima pridobitelj nepremičnino v posesti, pa je
potrebno poleg navedenih zahtevkov zahtevati tudi vračilo posesti.309
Navedeni člen nadalje določa, da je vknjižba lahko neveljavna že od trenutka, ko je bila dovoljena,
ali pa postane neveljavna šele po trenutku, od katerega učinkuje izpodbijana vknjižba.
Položaji materialnopravno neveljavnih vknjižb so določeni v drugem in tretjem odstavku 243.
člena ZZK-1. To so:
- ničnost zavezovalnega pravnega posla,
- razveljavitev zavezovalnega pravnega posla,
- razveza zavezovalnega pravnega posla ter
305
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- razveljavitev razpolagalnega pravnega posla zaradi kršitve predkupne pravice.
Tretji odstavek 243. člena ZZK-1 še podrobneje razčlenjuje položaje materialno neveljavnih
vknjižb, opozarja na pasivno legitimacijo in sosporništvo ter dodaja položaje, ko postane vknjižba
neveljavna zaradi uspelega uveljavljanja izrednega pravnega sredstva.310
V zgoraj navedenih primerih napaka zavezovalnega pravnega posla, ki povzroči njegovo
neveljavnost, zaradi kavzalnosti povzroči tudi neveljavnost razpolagalnega posla in s tem
pridobitve, spremembe oz. prenehanja knjižne pravice.311 Pri tem je potrebno poudariti, da
neveljavna vknjižba ne more povzročiti veljavnega prenosa, spremembe ali prenehanja knjižnih
pravic. V četrtem in petem odstavku 243. člena ZZK-1 pa so določena navodila za oblikovanje
zahtevka obligacijskega upravičenca (pri večkratni prodaji nepremičnine) in v primeru kršitve
pogodbene ali zasebne zakonite predkupne pravice.312
Za varstvo vrstnega reda prizadetega, ki svoj zahtevek uveljavlja z izbrisno tožbo, je zelo
pomembna tudi možnost zaznambe izbrisne tožbe, določena v 245. členu ZZK-1. Zanjo se v skladu
z drugim odstavkom navedenega člena smiselno uporabljajo določila o zaznambi spora. Zgolj v
primeru, ko bo prizadeti (izbrisni upravičenec) hkrati z vložitvijo izbrisne tožbe v zemljiški knjigi
predlagal tudi zaznambo le-te, bo zagotovo varovan v svojem vrstnem redu. Zgolj na takšen način
si bo namreč zagotovil ustrezno publiciteto ter varstvo zoper morebitne nadaljnje dobroverne
pridobitelje stvarnih pravic na nepremičnini. V primeru uspeha z izbrisno tožbo bo zaznamba le-te
omogočila vzpostavitev zemljiškoknjižnega stanja z učinkom od trenutka učinkovanja tovrstne
zaznambe (kasnejši vpis pravice v vrstnem redu zaznambe).
V praksi so se najpogosteje pojavljali primeri ustanavljanja zemljiškega dolga z najboljšim vrstnim
redom na podlagi navideznega pravnega posla. Namen ustanovitev tovrstnih zemljiškoknjižnih
dolgov je bil preprečiti poplačilo terjatev, zavarovanih s hipotekami s slabšim vrstnim redom.
Navidezen pravni posel, sklenjen z namenom izigrati druge, je ničen. Že sama ustanovitev
zemljiškega dolga z namenom izigrati vrstni red poplačila in s tem oškodovati upnike je v nasprotju
z moralo in je posledično nična. Prav tako pa gre tudi za zlorabo samega instituta zemljiškega
dolga, kar je v nasprotju s temeljnim načelom prepovedi zlorabe pravic.313 V tovrstnih primerih
ustrezno pravno varstvo imetnikom hipotek s slabšim vrstnim redom zagotavlja izbrisna tožba, pri
postavitvi zahtevka za njeno uveljavitev je potrebno izhajati iz zgoraj predstavljenih teoretičnih
izhodišč.
Pri predstavitvi ustreznega tožbenega zahtevka bom izhajala iz primera, ki ga je obravnavalo Višje
sodišče v Ljubljani, v sodbi opr. št. I Cp 3039/2015 z dne 22. 12. 2015. V navedenem primeru je
tožeča stranka z izbrisno tožbo dokazovala ničnost pravnega posla ustanovitve zemljiškega dolga v
vrstnem redu pred hipoteko, ustanovljeno za zavarovanje njene terjatve na nepremičnini. Zatrjevala
je ustanovitev zemljiškega dolga z namenom njenega oškodovanja, sklenitev navideznega pravnega
310
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posla. Tožbeni zahtevek, ki je bil vložen zoper prvo in drugo toženo stranko (posojilojemalca in
lastnika nepremičnine) ter tretjo in četrto toženo stranko (posojilodajalca ter imetnika zemljiškega
pisma) kot nujnima sospornikoma, kateremu je bilo tudi ugodeno, je bil takšen:
1. Akt o ustanovitvi zemljiškega dolga (enostranski pravni posel), ki je bil sklenjen v obliki
notarskega zapisa notarja x z opr. št. SV__ z dne ___, je ničen.
2. Vknjižba zemljiškega dolga v breme nepremičnin z ID znakom____ in ____je neveljavna.
3. Tretja in četrta tožena stranka sta dolžni v roku 8 dni izročiti zemljiško pismo (očitno le-to še ni
bilo izročeno sodišču), da se opravi izbris zemljiškega dolga iz zemljiške knjige ter vzpostavi
prejšnje zemljiškoknjižno stanje. Boljša formulacija drugega dela zahtevka bi bila: »Vzpostavi se
prejšnje zemljiškoknjižno stanje z izbrisom zemljiškega dolga iz zemljiške knjige, vpisanega pod ID
pravice____.«
4. Zahtevek za povrnitev stroškov tožeči stranki.
Tožbeni zahtevek bi lahko vključeval tudi zahtevek: »Posojilna pogodba, sklenjena med
posojilodajalcema in posojilojemalcema št.__ dne__ , je nična. Indosament, s katerim je indosant
prenesel zemljiško pismo____ in zemljiški dolg na indosatarj, z dne___, ki se glasi: »Plačajte po
odredbi____«, je ničen.314 Takšen tožbeni zahtevek bi bil po moji oceni popoln, saj vsebuje popoln
zahtevek za ugotovitev neveljavnosti vknjižbe in tudi zahtevek za vzpostavitev prejšnjega
zemljiškoknjižnega stanja.
Postavi se sicer tudi vprašanje, ali mora tožeča stranka vedno, kadar uveljavlja izbrisno tožbo,
postaviti tudi vmesni ugotovitveni zahtevek oziroma ali zadostuje postavitev zahtevka za
vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja. Iz sodne prakse Vrhovnega sodišča RS315
izhaja, da to ni vedno potrebno. V primerih, ko so podane okoliščine za ničnost pravnega posla po
86. členu OZ, tožeči stranki ni potrebno postaviti vmesnega ugotovitvenega zahtevka. V takih
primerih se o tem vprašanju odloča kot o predhodnem vprašanju pri odločanju o utemeljenosti
zahtevka iz izbrisne tožbe. Vmesni ugotovitveni zahtevek je potreben le, ko mora stranka pravno
razmerje preoblikovati s tožbo, ko zahteva razveljavitev pogodbe.
V navedenem primeru (ustanovitve zemljiškega dolga ali na primer tudi hipoteke) so na podlagi
navideznega, ničnega pravnega posla, lahko oškodovani tudi imetniki osebnih služnosti, stvarnih
bremen ter stavbnih pravic s kasnejšim vrstnim redom. Njihove pravice bi namreč v primeru
prisilne prodaje nepremičnine, do katere bi prišlo na predlog imetnika zemljiškega dolga,
prenehale. Tudi imetniki zgoraj navedenih pravic bi si lahko varstvo svojih pravic zagotovili z
izbrisno tožbo.
V primeru prodaje nepremičnine z ID znakom___ s strani A-ja B-ju, pri čemer bi prišlo do kršitve
oziroma neupoštevanja pogodbene predkupne pravice C-ja pri prodaji nepremičnine, bi bil tožbeni
zahtevek C-ja (v skladu z napotki, danimi v petem odstavku 243. člena ZZK-1), ki bi ga slednji
uveljavljal s tožbo zoper odsvojitelja (A-ja) in kupca (B-ja) nepremičnine kot nujnima
sospornikoma, lahko takšen:
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Tako tudi: Vrenčur, Izbris pravic iz zemljiške knjige, Pravosodni bilten, 2016, št. 1, str. 134.
Sklepi Vrhovnega sodišča RS št. II Ips 246/2014 z dne 22. 1. 2015, II Ips 151/2012 z dne 6. 12. 2012 in II Ips
420/2007 z dne 21. 1. 2010.
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»1. Prodajna pogodba, sklenjena med A-jem in B-jem z dne___, s katero je A prenesel lastninsko
pravico na nepremičnini z ID znakom___ na B-ja, se razveljavi.316
2. A je dolžan skleniti prodajno pogodbo s C-jem pod enakimi pogoji, kot izhaja iz prodajne
pogodbe, ki jo je sklenil z B-jem.
3. A je dolžan C-ju izstaviti zemljiškoknjižno dovolilo za vpis njegove lastninske pravice na
nepremični z ID znakom___ v zemljiško knjigo.
4. Vknjižba lastninske pravice v korist B-ja na nepremičnini z ID znakom___ ni veljavna in se
vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje, ki je obstajalo pred vpisom lastninske pravice v korist Bja na nepremičnini z ID znakom___ , na način, da se iz zemljiške knjige izbriše lastninska pravica
B-ja ter se pri nepremičnini z ID znakom___ dovoli vknjižba lastninske pravice v korist C-ja.
5. Stroški.«
Takšen tožbeni zahtevek je po moji oceni ustrezen, saj v skladu s petim odstavkom 243. člena
ZZK-1 na pasivni strani zajame tako odsvojitelja kot pridobitelja kot nujna sospornika, zajema
zahtevek za razveljavitev pravnega posla in zahtevek za sklenitev prodajne pogodbe z
oškodovanim predkupnim upravičencem ter izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila v njegovo
korist.317
Sodna praksa318 je zavzela stališče, da kumulacija zahtevka za razveljavitev pogodbe in hkrati
sklenitve nove pogodbe z enakimi pogoji (po prvem odstavku 512. člena OZ) s sočasno
postavitvijo izbrisnega zahtevka ni obvezna. Izbrisna tožba se lahko vloži tudi kasneje. Vsekakor
pa je sočasna uveljavitev zahtevka smotrna s stroškovnega vidika ter vidika kasnejše nemožnosti
uveljavljanja zaradi posledic učinkovanja načela zaupanja v zemljiško knjigo.
Nadalje poglejmo še primer, v katerem bi prišlo, denimo, do kršitve pravice C-ja, imetnika
hipoteke na nepremičnini z ID znakom___, ki je v lasti A-ja, na kateri bi A z ničnim pravnim
poslom v korist B-ja ustanovil užitek z boljšim vrstnim redom. Tožbeni zahtevek, ki bi ga C
uveljavljal v tožbi zoper A-ja in B-ja bi se lahko glasil:
»1. Pogodba o ustanovitvi užitka z dne____ med A-jem in B-jem, na podlagi katere je B pridobil na
nepremičnini z ID znakom____ užitek, je nična.
2. Vknjižba užitka na nepremičnini z ID znakom____ v korist B-ja ni veljavna. Vzpostavi se
prejšnje zemljiškoknjižno stanje, tako da se izbriše užitek, ki je v zemljiški knjigi pri nepremičnini z
ID znakom vpisan pod ID pravice___.
3. Stroški.«
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Posledica razveljavitve zavezovalnega pravnega posla ima zaradi kavzalnega učinka za posledico tudi razveljavitev
razpolagalnega pravnega posla, 512. člen OZ določa, da lahko predkupni upravičenec zahteva razveljavitev pravnega
posla. Če pa nespoštovanje predkupne pravice ne povzroči ničnosti zavezovalnega pravnega posla, pa bi se prvi del
tožbenega zahtevka lahko glasil: »Razveljavi se zemljiškoknjižno dovolilo, ki je bilo podlaga za vknjižbo lastninske
pravice B-ja v zemljiško knjigo na nepremičnini z ID znakom___«.
317
Primerjaj: Vrenčur, Razmerje med zemljiškoknjižnim in izvršilnim postopkom (ob uvedbi popolne informatizacije v
zemljiškoknjižnem postopku), v: LeXonomica, Revija za pravo in ekonomijo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru,
Inštitut za ekonomsko analizo prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, let. II, Maribor, 2010, št. 2, str. 375.
318
Sklep Vrhovnega sodišča RS II Ips 200/2011 z dne 22. 12. 2011.

66

6.2 IZPODBIJANJE DOLŽNIKOVIH PRAVDNIH DEJANJ
V civilnem pravu velja vrstni red poplačila upnikov, glede na trenutek nastanka stvarne pravice.
Dolžniki, ki odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, pa se v vsakdanjem
življenju pogosto poskušajo izogniti izvršbi ter z najrazličnejšimi dejanji povzročajo svojo
neplačevitost (svoje premoženje prenašajo na tretje osebe, zagotovijo prednost pri poplačilu dolga
drugemu upniku z ustanovitvijo hipoteke ali zemljiškega dolga z boljšim vrstnim redom itd.). Za
tovrstne situacije je v pravnem redu urejen institut izpodbijanja pravnih dejanj oziroma t. i. actio
Pauliana.
Navedeni institut izvira že iz rimskega prava in je njegov namen preprečevati zmanjševanje
premoženja dolžnika zaradi oškodovanja upnikov in preprečevanje ugodnejše obravnave enega
izmed upnikov.319 Upoštevaje obrazloženo, predstavlja actio Pauliana nadaljnjo pravno možnost
varstva vrstnega reda imetnikov stvarnih pravic.
V slovenski pravi ureditvi je navedeni institut urejen v OZ – izpodbijanje pravnih dejanj izven
stečaja ter v ZFPPIPP – izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju. Prav tako ZIZ določa specifičnosti
ureditve izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj izven stečaja v izvršilnem postopku. Z
izpodbijanjem pravnih dejanj se izjemoma posega v civilnopravno razmerje inter partes, za kar
morajo biti izpolnjeni zakonsko strogo določeni pogoji. V nadaljevanju naloge bom le-te na kratko
predstavila.
6.2.1 Po Obligacijskem zakoniku
V OZ so pogoji za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj opredeljeni kot splošni objektivni
pogoji in posebni subjektivni pogoji.320
Splošni objektivni pogoji so opredeljeni v 255. členu OZ, ki določa, da lahko vsak upnik, čigar
terjatev je zapadla v plačilo, ne glede na to, kdaj je nastala, izpodbija pravno dejanje svojega
dolžnika, ki je bilo storjeno v škodo upnikov. Šteje se, da je bilo pravno dejanje storjeno v škodo
upnikov, če zaradi njega dolžnik nima dovolj sredstev za izpolnitev upnikove terjatve. S pravnim
dejanjem je mišljena tudi opustitev, zaradi katere je dolžnik izgubil kakšno premoženjsko pravico
ali s katero je zanj nastala kakšna premoženjska obveznost.
Objektivni pogoji, ki morajo biti za uspešno izpodbijanje kumulativno izpolnjeni, so:
- zapadlost terjatve,321
- pravno dejanje dolžnika,
- neplačevitost dolžnika oziroma oškodovanje upnika.322
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Glej več v Juhart, Plavšak, Polajnar Pavčnik, Krajnc, Grilc, Obligacijski zakonik s komentarjem, splošni del, 2. knjiga,
GV Založba, Ljubljana, 2003, str. 247, 248.
320
Prav tam, str. 252.
321
V skladu s prvim odstavkom 255. člena OZ lahko pravno varstvo z izpodbojno tožbo zahteva zgolj tisti upnik,
katerega terjatev je zapadla, pred tem izpodbojne tožbe ni mogoče vložiti. Pri tem se zapadlost upnikove terjatve presoja
po splošnih pravilih o času izpolnitve.
322
Juhart, Plavšak, Polajnar Pavčnik, Krajnc, Grilc, Obligacijski zakonik s komentarjem, splošni del, 2. knjiga, GV
Založba, Ljubljana, 2003, str. 253.
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Pravdno dejanje predstavlja ravnanje dolžnika, ki povzroči zmanjšanje dolžnikovega premoženja.
Predmet izpodbijanja so lahko tako storitvena (npr. neodplačen prenos lastninske pravice,
ustanovitev stvarnih pravic, ki zmanjšujejo možnost poplačila,323 itd.) kot tudi opustitvena dejanja
dolžnika (npr. opustitev notifikacije jamčevalnih napak, odpoved dediščini itd). Prav tako pa so
lahko predmet izpodbijanja tudi dejanja, ki privedejo do pravnomočnih sodnih odločb (pripoznava
tožbenega zahtevka, odpoved tožbenemu zahtevku (sodba na podlagi odpovedi), sodna poravnava
itd.324
Nadaljnji objektivni pogoj za izpodbijanje je neplačevitost, kadar dolžnik nima dovolj sredstev za
izpolnitev dolžnikove obveznosti (drugi odstavek 255. člena OZ). Dokazno breme za dokaz
dolžnikove neplačevitosti je na upniku.325 V praksi se upnik tako najpogosteje sklicuje na nekatere
njene vidne znake kot npr. neuspešne izvršbe na dolžnikovo premoženje, beg ali drugačno
izmikanje upnikovemu dosegu, osebne izjave dolžnika, da nima dovolj sredstev za izpolnitev,
ipd.326
Seveda pa morata biti izpodbijano pravno dejanje in neplačevitost dolžnika v odnosu vzroka in
posledice. Prav tako je potrebno poudariti, da lahko upnik izpodbija pravno dejanje dolžnika ne
glede na to kdaj je nastalo, ali pred ali po zapadlosti terjatve. Važno je le, da zaradi pravnega
dejanja dolžnika ni mogoče izpolniti obveznosti. Čas izpodbijanja pravnega dejanja pa je
pomemben z vidika roka za uveljavljanje izpodbojne pravice.327 Tako je odločilo tudi Vrhovno
sodišče RS v sodbi II Ips 108/2009 z dne 23. 2. 2012.328
Poleg objektivnih pogojev za izpodbijanje mora biti izpolnjena tudi ena izmed subjektivnih
pogojev, določenih v 256. členu OZ. Subjektivni pogoji so določeni različno glede na to, ali gre za
odplačna razpolaganja dolžnika ali pa neodplačna.
Odplačno razpolaganje se lahko izpodbija, če je dolžnik ob razpolaganju vedel ali bi bil moral
vedeti, da s tem škoduje svojim upnikom, in če je bilo tretjemu, s katerim je bilo ali v čigar korist je
bilo pravno dejanje storjeno, to znano ali bi mu moralo biti znano.329 Zahteva se torej zgolj
dolžnikovo zavedanje glede možnosti oškodovanja upnikov in ne namen oziroma naklep.

323

Ustanovitev zastavnih pravic, služnosti, ki imajo prednost pred kasneje pridobljeno prisilno hipoteko v izvršilnem
postopku in s tem zmanjšujejo možnost poplačila upnika prisilne hipoteke.
324
Povzeto po: Vujasinović, Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (actio Pauliana) zunaj stečaja s poudarkom na roku
za izpodbijanje, Pravna praksa, 2015, št. 29–30, priloga str. IV.
325
V primeru dokazovanja objektivnega pogoja neplačevitosti v zvezi s solidarnimi dolžniki pa je pomembno, da OZ ne
določa obveznosti upnika z več dolžniki glede iste terjatve, da se pred izpodbijanjem pravnih dejanj enega od njih najprej
poskuša poplačati od vseh ostalih. Šteje se namreč, da je bilo pravno dejanje storjeno v škodo upnikov, če zaradi njega
dolžnik (in ne kdo drugi) nima dovolj sredstev za izpolnitev upnikove terjatve (drugi odstavek 255. člena OZ).
Kumulacija ali vrstni red unovčevanja solidarnih osebnih zavarovanj ni zakonsko predpisan. Za obstoj objektivnega
pogoja za izpodbijanje pravnih dejanj posameznega dolžnika upniku torej ni treba zatrjevati in dokazovati neplačevitosti
vseh ostalih solidarnih dolžnikov oziroma solidarnih porokov (tako Vrhovno sodišče RS v sklepu opr. št. III Ips 7/2014 z
de 19. 5. 2015).
326
Ovčak Kos, Razdrih, Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja v novejši praksi Vrhovnega sodišča RS, v:
LeXonomica, Revija za pravo in ekonomijo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za ekonomsko analizo prava
na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Maribor, 2015, let. 7, št. 1, str. 26.
327
Povzeto po: Juhart, Plavšak, Polajnar Pavčnik, Krajnc, Grilc, Obligacijski zakonik s komentarjem, splošni del, 2.
knjiga, GV Založba, Ljubljana, 2003, str. 257.
328
Ni pa mogoče izpodbijati pravnega dejanja, ki ima za posledico zgolj prerazporeditev strukture dolžnikovega
premoženja, dvostranskega pravnega posla z enakovrednimi protidajatvami (tako Vrhovno sodišče RS v sodbi II Ips
398/2010 z dne 4. 7. 2013).
329
Prvi odstavek 256. člena OZ.
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Če je ta tretji dolžnikov zakonec ali je z njim v sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do
vštetega četrtega kolena ali v svaštvu v ravni vrsti oziroma v stranski vrsti do vštetega drugega
kolena, pa je dokazovanje upniku olajšano, saj se domneva, da mu je bilo znano, da dolžnik s takim
razpolaganjem škoduje upnikom.330
Pri neodplačnih razpolaganjih in z njimi izenačenih pravnih dejanjih se šteje, da je dolžnik vedel,
da s takim razpolaganjem škoduje upnikom, in se za njihovo izpodbijanje ne zahteva, da je bilo
tretjemu to znano ali da bi mu moralo biti znano. Odpoved dediščini se šteje za neodplačno
razpolaganje.331 V eni izmed svojih zadnjih odločb je Vrhovno sodišče RS zavzelo stališče, da gre
za neizpodbojno domnevo. Pridobitelj koristi zakonske domneve iz tretjega odstavka 256. člena OZ
ne more izpodbijati z dokazom o dolžnikovem nezavedanju glede možnosti škodovanja
upnikom.332
V skladu z 257. členom OZ je potrebno izpodbojno tožbo v primeru odplačnih razpolaganj vložiti v
roku enega leta, v drugih primerih pa v treh letih. Pri tem se rok šteje od dneva, ko je bilo storjeno
izpodbijano pravno dejanje, oziroma od dneva, ko bi bilo treba opraviti opuščeno dejanje. Gre za
materialno prekluzivna roka, ki sta precej kratka.
OZ v drugem odstavku 259. člena določa pasivno legitimacijo pri izpodbojni tožbi, in sicer se le-ta
lahko vloži zoper tretjega, s katerim ali v čigar korist je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje,
ali zoper njegove pravne naslednike. V nadaljevanju je v tretjem odstavku 259. člena OZ urejena
pasivna legitimacija v primeru nadaljnjega singularnega prenosa, in sicer če je tretji s kakšnim
odplačnim poslom odtujil korist, pridobljeno z izpodbijanim razpolaganjem, se sme tožba zoper
pridobitelja vložiti le, če je ta vedel, da je bilo mogoče pridobitev njegovih prednikov izpodbijati,
če pa je to korist odtujil z neodplačnim poslom, se sme vložiti tožba zoper pridobitelja, tudi če tega
ni vedel.
Pasivno legitimiran za izpodbojno tožbo je torej tretji (pridobitelj koristi) in ne dolžnik. Lahko pa
slednji v pravdo vstopi kot stranski interveninent.333
Aktivno legitimiran pa je upnik oziroma imetnik druge stvarne pravice, ki je z ravnanji dolžnika
oškodovan.
V skladu s prvim odstavkom 259. člena OZ lahko upnik izpodbija pravna dejanja s tožbo ali
ugovorom.
V sodni praksi se je izoblikovalo stališče, da je tožba za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj
tožba z dvočlenskim tožbenim zahtevkom, oblikovalne in dajatvene narave. Učinek izpodbijanja je
ta, da če sodišče ugodi tožbenemu zahtevku, izgubi pravno dejanje učinek le proti tožniku in le
toliko, kolikor je potrebno za izpolnitev njegovih terjatev.334 Vrhovno sodišče RS je tako v zadevah
opr. št. II Ips 141/2010 z dne 7. 11. 2013 ter II Ips 206/2013 z dne 28. 8. 2014 odločilo: »V skladu z
določilom 260. člena OZ namreč postane izpodbito pravno dejanje brez učinka proti upniku (v
obsegu, kot je potrebno za izpolnitev njegovih terjatev) šele v posledici ugoditve zahtevku na
330

Drugi odstavek 256. člena OZ.
Tretji odstavek 256. člena OZ.
332
Vrhovno sodišče RS v sodbi II Ips 191/2015 z dne 24. 9. 2015. Mnenja teorije so deljena.
333
Tako tudi Čas, Izpodbijanje dejanja (stečajnega) dolžnika in uveljavljanje izpodbojnih zahtevkov z izbrisno tožbo,
magistrska naloga, Maribor, 2016, str. 15–16.
334
260. člen OZ.
331
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izpodbijanje. To pomeni, da se izpodbojna pravica lahko uveljavlja samo sodno in jo je tako treba
uresničiti z oblikovalnim tožbenim zahtevkom. Dajatveni zahtevek nastane šele z ugoditvijo
oblikovalnemu zahtevku na izpodbijanje pravnega dejanja, saj ima šele izguba učinka izpodbitnega
dejanja proti upniku za posledico obveznost tožene stranke dopustiti poplačilo iz premoženja, ki je
predmet izpodbitega pravnega dejanja.«
Nadalje iz sodne prakse izhaja, da mora predvsem oblikovalni zahtevek ustrezati materialnim
zahtevam iz 260. člena OZ. Tako je Vrhovno sodišče RS v sodbi opr. št. II Ips 84/2015 z dne 12.
10. 2015 navedlo: »Relativna neveljavnost mora biti identificirana s tremi prvinami: subjektivno (v
razmerju do koga izgubi pravno dejanje učinek), vrednostno (v kolikšni višini) ter v zvezi s
poplačilom katere terjatve. Vse tri prvine morajo biti vsebovane v konkretnem pravnem pravilu, ki
ga tvori izrek oblikovalne sodbe. Če katera izmed teh prvin manjka, potem učinki izpodbijanja ne
bodo več skladni z zakonsko predvidenimi učinki iz 260. člena OZ, temveč bodo zakonsko
predvidene učinke izpodbijanja presegli.« Pri tem se je Vrhovno sodišče RS v tej odločitvi zopet
tudi vprašalo, ali je dajatveni zahtevek ob ustreznem oblikovalnem zahtevku sploh potreben, saj gre
pri dajatvenem zahtevku zgolj za pojasnjevanje učinkov oblikovalne sodbe.
Pravna dejanja pa se lahko izpodbijajo tudi z ugovorom, kar pride v poštev v primeru, ko na
podlagi ugovora tretjega iz 64. člena ZIZ v izvršilnem postopku zoper dolžnika in nato tožbe za
ugotovitev nedopustnosti izvršbe (65. člen ZIZ), pride do izločitvene pravde, v kateri se upnik
brani s paulijanskim ugovorom.335 Vrhovno sodišče RS se je v sodbi opr. št. II Ips 181/2013 z dne
20. 2. 2014 opredelilo, da je potrebno, ker je zahtevek za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj
tudi oblikovalne narave, paulijanski ugovor uveljavljati z nasprotno tožbo. Navedena nasprotna
tožba pa je samostojne narave in ni vezana na rok iz prvega odstavka 257. člena OZ, temveč je
lahko vložena do konca glavne obravnave v pravdi, v kateri oseba, v korist katere je bilo
izpodbojno dejanje izvedeno, uveljavlja svojo terjatev, ki jo je pridobila na podlagi izpodbijanega
pravnega posla.
Učinek izpodbijanja je v primeru, da je Paulijanski tožbi ugodeno, relativen. Pravno dejanje namreč
izgubi učinek le razmerju med strankama in le toliko, kolikor je potrebno za uveljavitev (poplačilo)
terjatve tožnika. Posledica uspešnega izpodbijanja je relativna neučinkovitost izpodbijanega dejanja
in ne njegova razveljavitev in sprememba imetništva premoženja, ki je bilo predmet izpodbijanega
pravnega posla.336 Zahteva za razveljavitev dolžnikovega pravnega dejanja, tudi delna, ni v skladu
z relativnim učinkom. V primeru razveljavitve namreč pravno dejanje praviloma ne velja za
nikogar. Drugače pa je pri relativnem učinku izpodbijanja po 260. členu OZ, saj dejanje nasproti
tretjim velja ves čas še naprej, proti uspešnemu tožniku pa učinkuje le v določenem obsegu in le za
obdobje do poplačila njegove terjatve.337
Uspešno izpodbijanje tožniku zagotovi ugodnejši vrstni red. Tako uspešno izpodbijanje zastavnemu
upniku oziroma upniku zemljiškega dolga zagotovi ugodnejši vrstni red za poplačilo v postopku
izvršbe iz vrednosti obremenjene nepremičnine.

335

Glej: Ovčak Kos, Razdrih, Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja v novejši praksi Vrhovnega sodišča
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Vrenčur, Prenehanje zemljiškega dolga, Pravosodni bilten, 2016, št. 1, str. 136.
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Primer: Predpostavimo, da bi dolžnik A na svoji nepremičnini z ID znakom___ z izpodbojnim
pravnim poslom ustanovil hipoteko v korist tretjega, C-ja, z najboljšim vrstnim redom za
zavarovanje terjatve C-ja, ki presega vrednost nepremičnine. Navedeno dejanje bi povzročilo slabši
pravni položaj B-ja, ki bi pridobil na isti nepremičnini hipoteko s kasnejšim učinkom pogodbeno
ali pa prisilno v izvršilnem postopku. Kupnina v primeru prodaje nepremičnine ne bi zadoščala za
poplačilo B-jeve terjatve, kar pomeni, da bi slednjemu nastala škoda.
Ob predpostavki obstoja tudi drugih zgoraj predstavljenih predpostavk za izpodbijanje bi se B-jev
zahtevek za izpodbijanje vrstnega reda lahko glasil:
»Zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega je bila na nepremičnini z ID znakom___ v lasti Aja vknjižena hipoteka v korist C-ja z najboljšim vrstnim redom, ID pravice___, nima pravnega
učinka v delu, ki je potreben za izpolnitev terjatve iz naslova posojilne pogodbe xy, sklenjene med
A-jem in B-jem, v višini glavnice___ EUR, zakonskih zamudnih obresti od glavnice od___ dalje do
plačila in izvršilne stroške v višini____EUR, do B-ja.«
Dajatveni zahtevek (da se dopusti izvršba) v tem primeru ni potreben.
Takšen tožbeni zahtevek daje B-ju ustrezno pravno varstvo in mu zagotavlja možnost poplačila v
boljšem vrstnem redu, seveda v primeru teka izvršilnega postopka. Z uspešnim uveljavljanjem
zgornjega zahtevka bi B dosegel razveljavitev učinkov hipoteke C-ja v razmerju do njega
(subjektivna komponenta), kar se doseže z razveljavitvijo učinkov tistega dela pravnega posla, ki je
povzročil nastanek poplačilnega upravičenja (torej zemljiškoknjižnega dovolila). Razveljavitev
samega pravnega dejanja posledično ni potrebna. Pri tem pa je potrebno dodati še, da C ohrani
poplačilno upravičenje iz svoje hipoteke, vendar v vrstnem redu za B-jem.338 Prav tako zahtevek
vsebuje vrednostno komponento (terjatev v višini glavnice___ EUR, zakonskih zamudnih obresti
od glavnice od___ dalje do plačila in izvršilne stroške v višini____EUR), opredeljena pa je tudi
sama terjatev.
Poglejmo še drugi primer:
A ustanovi na svoji nepremičnini z ID znakom___ užitek v korist B-ja. C, ki ima terjatev do A-ja,
vloži predlog za izvršbo ter s tem pridobi prisilno zastavno pravico na nepremičnini. C vloži
izpodbojno tožbo zoper B-ja. Njegov zahtevek bi se lahko glasil tako:
»Zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega je bil na nepremičnini z ID znakom___ v lasti A-ja
vknjižen užitek v korist B-ja, ID pravice___, je brez pravnega učinka v delu, ki je potreben za
izpolnitev terjatve iz naslova posojilne pogodbe xy, sklenjene med A-jem in C-jem, C-ja,
zavarovane s hipoteko, ID pravice___, v višini glavnice___ EUR, zakonskih zamudnih obresti od
glavnice od___ dalje do plačila in izvršilne stroške v višini____EUR, do C-ja.«
Takšen izpodbojni zahtevek pa C-ju po moji oceni ne zagotavlja ustreznega pravnega varstva. C bi
z izpodbojnim zahtevkom dosegel zgolj, da užitek v razmerju do njega ne bi imel več pravnega
učinka, v razmerju do njega ne bi več obstajal (relativna neveljavnost). Nepremičnina bi bila v
izvršilnem postopku, ki bi se vodil zgolj za poplačilo C-jeve terjatve, ocenjena kot bremena prosta
nepremičnina. Kupec nepremičnine bi posledično zanjo plačal polno kupnino.
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Smiselno enako Vrenčur, Prenehanje zemljiškega dolga, Pravosodni bilten 2016, št. 1, str. 136, 137.
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Pri tem je potrebno imeti v uvidu, da pravni posel o ustanovitvi užitka obstoji še naprej, ne bi bil
razveljavljen. Užitek kot stvarna pravica, ki učinkuje erga omnes, bi obstajal še naprej. Posledično
služnost užitka v skladu s 174. členom ZIZ s prisilno prodajo nepremičnine v izvršilnem postopku
ne bi ugasnila, saj obstaja na nepremičnini v vrstnem redu pred prisilno zastavno pravico C-ja.
Takšna situacija bi otežila prodajo nepremičnine in s tem omejila (zmanjšala) možnost uveljavitve
poplačilnega upravičenja (obseg uresničitve zastavne pravice). Kupci bi bili za nakup v takšnih
primerih manj zainteresirani.
Zastavi se vprašanje, ali ne bi bilo primerneje, da bi zakon v tovrstnih primerih omogočil oziroma
predvidel možnosti kumulacije zahtevka z izbrisno tožbo, zaradi varstva upravičenj, vključenih v
pravici izpodbojnega upravičenca. V predstavljenem primeru namreč izpodbojna tožba ne
zagotavlja popolnega varstva koristi izpodbojnega upravičenca.
V obstoječi pravni ureditvi takšna možnost ni predvidena. Vrhovno sodišče RS je v sodbi opr. št. II
Ips 84/2015 z dne 12. 10 2015 namreč zavzelo stališče, da izpodbojna tožba ne more biti podlaga
za to, da se ugotovi neveljavnost vknjižbe in ta izbriše. Relativna neveljavnost dolžnikovega
dejanja po 255. členu OZ namreč ne ustreza pojmu neveljavnosti iz materialnopravnega razloga v
smislu 243. člena ZZK-1.
Če pa bi bil užitek ustanovljen z izključnim namenom oškodovanja upnikov, pa bi imel C možnost,
da svoj zahtevek uveljavlja z izbrisno tožbo, s katero bi tudi dosegel razveljavitev pravnega posla
in posledično ugasnitev pravice tudi v razmerju do tretjih. V sodni praksi se je namreč uveljavilo
enotno stališče, da je pogodba, ki je sklenjena z (glavnim) namenom izigrati tretje, v nasprotju z
moralnimi načeli in je torej nična. Takšna kavza pogodbe je zato v skladu z drugim odstavkom 39.
člena OZ nedopustna. Upnik, čigar dolžnik je premoženje odtujil z ničnim pravnim poslom, pa
varstva svoje terjatve ne more zahtevati s Paulijansko tožbo, temveč s tožbo na ugotovitev ničnosti
(tako Vrhovno sodišče RS v sodbi II Ips 259/2013 z dne 21. 5. 2015).339 Navedeni zaključek je
logičen, saj je nični pravni posel, kot že navedeno, absolutno neveljaven že od vsega začetka, že od
vsega začetka ni imel pravnega učinka (materialnopravno neveljavna vknjižba). Posledično le tega
tudi ne more izgubiti v razmerju do upnika, ki pravni posel izpodbija.
Ničnost se v pravdi uveljavlja z ugotovitvenim zahtevkom skupaj z ustreznim izbrisnim
zahtevkom. Pri uveljavitvi ničnosti je tudi nujno sosporništvo dolžnika in tretjega na pasivni strani,
pri Paulijanski tožbi je pasivna legitimacija omejena na tretjega.340 Prav tako uveljavitev ničnosti za
razliko od izpodbojnosti ni časovno omejena (glej 93. člen OZ).
Iz navedenega izhaja, da je za upnika zelo pomembno, da pred sodiščem izbere pravilno pravno
varstvo, da zavaruje svoj pravni položaj. V primeru nepravilno zastavljenega zahtevka bo namreč
le-ta zavrnjen.
V praksi so tudi vse pogostejši primeri, ko dolžniki, da bi se izognili poplačilu svojih terjatev,
prenesejo premoženje na svoje družinske člane, hkrati pa na odsvojeni nepremičnini ustanovijo
kakšno omejeno stvarno pravico v svojo korist (npr. užitek, stvarno breme). Strinjam se s stališčem
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Povzeto po: Ovčak Kos, Razdrih, Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja v novejši praksi Vrhovnega
sodišča RS, v: LeXonomica, Revija za pravo in ekonomijo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za ekonomsko
analizo prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Maribor, 2015, let. 7, št. 1, str. 31.
340

72

Ovčak Kosove in Razdriha341 o vprašljivosti ustrezne izbire pravnega varstva v teh primerih z
izpodbojno tožbo po splošnih pravilih OZ. V teh primerih je vprašljiva pasivna legitimacija
odsvojitelja (dolžnika). Odsvojitelj namreč ne more biti hkrati pridobitelj. Na podlagi sporne
pogodbe namreč ima zgolj nekaj manj (prej je imel lastninsko pravico na nepremičnini, sedaj ima
npr. pravico stvarnega bremena). Če pa štejemo, da je stvarno breme pridobil od pridobitelja
lastninske pravice, pa nastopi dejstvo, da upnik ni v upniško dolžniškem razmerju do pridobiteljev.
Relativna neveljavnost kot posledica takšnega izpodbijanja tudi v tem primeru, upoštevaje
ugotovitve pri zgoraj navedenem primeru, ne bi pomenila ugasnitve stvarnega bremena. Prav tako
bi tudi tu stvarno breme v primeru prisilne prodaje v skladu s 174. členom ZIZ ostalo vknjiženo na
nepremičnini.
Posebna ureditev actio Pauliana glede izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj izven stečaja je v
slovenskem pravnem redu določena v 201. členu ZIZ (izpodbijanje terjatev v izvršilnem postopku).
V skladu z določili navedenega člena lahko upnik ali kdo drug, ki ima pravico biti poplačan iz
kupnine, izpodbija terjatev in vrstni red terjatve drugega upnika, vendar le če bo to vplivalo na
poplačilo njegove terjatve.342 Pravico do izpodbijanja pa ima dolžnik tudi, če terjatve, njene višine
ali vrstnega reda brez svoje krivde ni mogel izpodbijati z drugimi pravnimi sredstvi med izvršilnim
postopkom. Terjatev pa je mogoče izpodbijati najpozneje na razdelitvenem naroku.343
Z novelo ZIZ-J pa je bila uveljavljena nova pomembna določba, in sicer lahko sedaj v skladu s
spremenjenim četrtim odstavka 201. člena ZIZ upnik, če je zamudil enoletni ali triletni rok za
vložitev tožbe na izpodbijanje dolžnikovih pravdnih dejanj po splošnih pravilih OZ, s tožbo
izpodbija pravno dejanje ustanovitve oziroma razpolaganja z zemljiškim dolgom, če to stori
najkasneje na razdelitvenem naroku.344 Vendar pa se strinjam z Vrenčurjem,345 da navedena
določba ne more imeti retroaktivnega učinka.
6.2.2 Po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju
Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pravice upnikov izpodbijati dolžnikova pravna dejanja
po splošnih pravilih obligacijskega prava o izpodbojnosti dolžnikovih pravnih dejanj in se lahko ta
pravna dejanja izpodbijajo samo v skladu s pravili, določenimi v ZFPPIPP.346 Pravila za
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73

izpodbijanje v primeru stečajnega postopka nad dolžnikom so urejena v členih od 269 do 278
ZFPPIPP.347
Navedena določba je pomembna, saj v stečajnem postopku velja načelo enakega obravnavanja
upnikov. To pomeni, da je potrebno upnike, ki so v razmerju do insolvenčnega dolžnika v enakem
položaju, obravnavati enako.348 Torej velja drugačna zakonitost poplačila upnikov kot izven stečaja,
kjer velja prioritetno načelo, zato je potrebno tu izpodbojni zahtevek uveljavljati v korist vseh
upnikov (stečajne mase). Izven stečaja pa upnik le tega uveljavlja v lastnem interesu, kolikor je
potrebno za poplačilo njegove terjatve. Prav tako so učinki uspešnega izpodbijanja v in izven
stečaja različni.
Ravno tako kot pri izpodbijanju po splošnih pravilih obligacijskega prava morajo tudi tu biti
izpolnjeni določeni pogoji (predpostavke), ki jih delimo na splošne in posebne predpostavke.
Splošne predpostavke za izpodbijanje so:
- da je bil nad dolžnikom začet stečajni postopek,
- da gre za dejanje, ki ga je mogoče izpodbijati ter
- da bodo z uspešnim izpodbijanjem doseženi ugodnejši pogoji za poplačilo stečajnih upnikov.
Poleg splošnih predpostavk morajo biti izpolnjene tudi posebne predpostavke, ki se razlikujejo
glede na vrsto izpodbojnega pravnega posla:
- ena izmed objektivnih predpostavk (zmanjšano poplačilo upnikov ali naklanjanje ugodnosti
upnikom),
- kumulativno subjektivna predpostavka (vednost o dolžnikovi insolventnosti) ter
- dejanje mora biti storjeno v obdobju izpodbojnosti.349
V primeru razpolaganja z dolžnikovim premoženjem brez nasprotne izpolnitve ali z nasprotno
izpolnitvijo majhne vrednosti pa zadošča zgolj obstoj objektivne predpostavke.350 Pri tem je
potrebno tudi tu poudariti, da mora biti v času oprave tovrstnega dejanja (neodplačnega) podana
dolžnikova plačilna nesposobnost, ki mora obstajati v trenutku izvedbe dejanja. Dejanja pa se lahko
izpodbijajo, čeprav tretji za insolventnost dolžnika ni vedel.351
Objektivna predpostavka izpodbojnosti je torej podana, če je bila posledica izpodbojnega dejanja
bodisi zmanjšanje čiste vrednosti premoženja stečajnega dolžnika, tako da zaradi tega drugi upniki
lahko prejmejo plačilo svojih terjatev v manjšem deležu, kot če dejanje ne bi bilo opravljeno,
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bodisi, da je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, pridobila ugodnejše pogoje za plačilo
svoje terjatve stečajnega dolžnika.352
Subjektivna predpostavka pa je podana, če je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno,
takrat, ko je bilo to dejanje opravljeno, vedela ali bi morala vedeti, da je dolžnik insolventen.353
Zakon pa za lažje dokazovanje obstojev pogojev določa posamezne domneve o obstoju
objektivnih354 in tudi subjektivnih355 predpostavk izpodbojnosti.
Že iz zakonske dikcije izhaja, da vednosti o insolventnosti pri samem dolžniku, za razliko od
izpodbijanja po splošnih pravilih, ne zahteva.356 Dokazno breme za obstoj predpostavk izpodbijanja
je torej na izpodbojnem upravičencu. Zakonske domneve pa slednjemu olajšajo dokazovanje, saj se
lahko nanje zgolj sklicuje (brez dokazovanja). Nasprotna stranka pa je tista, ki lahko domnevo
izpodbije (obrnjeno dokazno breme).357
V skladu z 269. členom ZFPPIPP je mogoče izpodbijati vse pravne posle in druga pravna dejanja,
ki jih je stečajni dolžnik sklenil ali izvedel v obdobju od začetka zadnjih 12 mesecev pred uvedbo
stečajnega postopka do začetka stečajnega postopka. V primeru neodplačnih pravnih poslov pa je
obdobje izpodbojnosti daljše, in sicer od začetka zadnjih 36 mesecev pred uvedbo stečajnega
postopka do začetka stečajnega postopka.358 Prav tako je za postopek osebnega stečaja določeno
daljše obdobje izpodbojnosti, to je pet let.359
Tudi po ZFPPIPP se lahko pravna dejanja stečajnega dolžnika izpodbijajo s tožbo ali ugovorom. Z
ugovorom se izpodbija zgolj v primeru, če upnik pred pristojnim sodiščem ali drugim organom
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ZFPPIPP ter se glasijo: če je bilo dejanje opravljeno zaradi izpolnitve obveznosti stečajnega dolžnika na podlagi
dvostranske pogodbe ali drugega dvostranskega pravnega posla v korist upnika, ki je svojo nasprotno izpolnitev opravil
pred izpolnitvijo stečajnega dolžnika. Upnik, v korist katerega je bilo dejanje opravljeno, pa lahko navedeno domnevo
izpodbije, če dokaže, da je stečajni dolžnik svojo izpolnitev opravil v roku po prejemu njegove nasprotne izpolnitve, ki
po poslovnih običajih, uzancah ali praksi, ki je obstajala med njim in stečajnim dolžnikom, velja za običajen rok
izpolnitve obveznosti na podlagi pravnih poslov enakih značilnosti kot pravni posel, na podlagi katerega je bila
opravljena izpolnitev stečajnega dolžnika (drugi odstavek 272. člena ZFPPIPP); če je upnik zaradi pravnega dejanja
stečajnega dolžnika pridobil položaj ločitvenega upnika glede plačila terjatve, ki je nastala, preden je bilo opravljeno to
dejanje, ali če je bilo dejanje opravljeno med postopkom prisilne poravnave v nasprotju s 151. členom tega zakona (v
nasprotju z omejitvijo dolžnikovih poslov med postopkom prisilne poravnave). Objektivna predpostavka naklanjanja
ugodnosti upniku pa je podana, če upnik, v korist katerega je bilo dejanje opravljeno, ne dokaže drugače, če je upnik
prejel izpolnitev svoje terjatve pred njeno zapadlostjo ali prejel izpolnitev v obliki ali na način, ki po poslovnih običajih,
uzancah ali praksi, ki je obstajala med njim in stečajnim dolžnikom, ne velja za običajno obliko ali način izpolnitve
obveznosti na podlagi pravnih poslov enakih značilnosti kot pravni posel, na podlagi katerega je bila opravljena
izpolnitev stečajnega dolžnika, ali če je bilo dejanje opravljeno v zadnjih treh mesecih pred uvedbo stečajnega postopka
(tretji odstavek 272. člena ZFPPIPP).
355
Za obstoj subjektivnega pogoja izpodbojnosti pa so domneve določene v tretjem odstavku 272. člena ZFPPIPP ter se
glasijo: če je upnik prejel izpolnitev svoje terjatve pred njeno zapadlostjo ali prejel izpolnitev v obliki ali na način, ki po
poslovnih običajih, uzancah ali praksi, ki je obstajala med njim in stečajnim dolžnikom, ne velja za običajno obliko ali
način izpolnitve obveznosti na podlagi pravnih poslov enakih značilnosti kot pravni posel, na podlagi katerega je bila
opravljena izpolnitev stečajnega dolžnika, če je bilo dejanje opravljeno v zadnjih treh mesecih pred uvedbo stečajnega
postopka.
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Tako tudi: Purnat, Izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika po ZFPPIPP, diplomska naloga, Maribor, 2011, str. 30.
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Glej: Đorđević, Nova ureditev izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika (pravne osebe) po insolvenčnem
zakonu, Pravna praksa, 2007, št. 49–50, priloga str. IV, V.
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V primeru, ko je bil sklep o začetku stečajnega postopka sprejet znotraj postopka prisilne poravnave, pa obdobje
izpodbojnosti prične teči zadnjih 12 oziroma 36 mesecev pred uvedbo postopka prisilne poravnave (287. člen ZFPPIPP).
359
Prvi odstavek 391. člena ZFPPIPP.
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uveljavlja ugotovitev ali izpolnitev svoje terjatve.360 Izpodbojno tožbo je v skladu z novelo
ZFPPIPP-G potrebno vložiti v 12 mesecih361 po pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega
postopka, vložitev ugovora pa ni vezana na rok.
Aktivno legitimiran za uveljavljanje izpodbojnega zahtevka je stečajni upravitelj ter vsak upnik, ki
je v stečajnem postopku upravičen opravljati procesna dejanja.362 Pasivno legitimiran pa je tisti, ki
je iz izpodbijanega dejanja prejel kakšno premoženjsko korist.
Posebna ureditev velja tudi glede terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic, ki jih je upnik prijavil v
stečajnem postopku.363 Te je dovoljeno izpodbijati le, če so bile v skladu s pravili o preizkusu
terjatev ali ločitvenih ali izločitvenih pravic prerekane.364 Izpodbojni zahtevek lahko uveljavlja (je
aktivno legitimiran) zgolj tisti, ki je prerekal terjatev ali ločitveno ali izločitveno pravico. 365 Tožbo
pa je v tem primeru potrebno vložiti v roku za vložitev tožbe za ugotovitev obstoja te terjatve ali
ločitvene ali izločitvene pravice.366 To je v roku enega meseca po objavi sklepa o preizkusu
terjatev.367
Za varstvo vrstnega reda stvarnih pravic na nepremičnini je ob obstoju zgoraj opredeljenih
predpostavk izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj najpomembneje pravilno oblikovanje
tožbenega zahtevka ter pravne posledice uspešnega izpodbijanja.
V skladu s prvim odstavkom 275. člena ZFPPIPP zahtevek za izpodbijanje pravnih dejanj vsebuje
pravico zahtevati, da se razveljavijo učinki pravnega dejanja v razmerju med stečajnim dolžnikom
in osebo, v korist katere je bilo to dejanje opravljeno.
Predmet izpodbojne pravice je lahko zavezovalni, razpolagalni ali korporacijski pravni posel. Če
zavezovalni pravni posel ni predmet izpodbijanja, saj sam po sebi ne izpolnjuje objektivnih
pogojev izpodbojnosti, je treba uveljaviti zgolj zahtevek za razveljavitev razpolagalnega pravnega
posla.368
Hkrati z zahtevkom za razveljavitev učinkov izpodbojnega pravnega dejanja je treba uveljaviti tudi
zahtevek za vrnitev tistega, kar je oseba, v korist katere je bilo pravno dejanje opravljeno, na
podlagi tega izpodbitega pravnega dejanja prejela, oziroma plačilo denarnega nadomestila po cenah
ob izdaji sodne odločbe. V primeru, da povračilni zahtevek ni uveljavljen hkrati s tožbo, sodišče
tožbo zavrže. Tožbeni zahtevek je torej veččlenski. V prvi točki je praviloma deklaratorne narave, z
njim se zahteva, da se ugotovi, da je pravno dejanje brez pravnega učinka proti stečajnemu
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Četrti odstavek 275. člena ZFPPIPP.
Prej je bil ta rok 6 mesecev.
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Prvi in drugi odstavek 276. člena ZFPPIPP. V skladu s 57. členom ZFPPIPP je aktivno legitimiran vsak upnik, ki je
pravočasno prijavil svojo terjatev, če pa je potrebno za opravo posameznega procesnega dejanja izpolniti še dodatne
predpostavke pa, če je izpolnil tudi te predpostavke.
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Tu je potrebno upoštevati tudi določilo 298.a člena ZFPPIPP, v skladu s katerim velja, da v primeru, če je lastninska
pravica omejena s hipoteko ali maksimalno hipoteko, katere vknjižba je začela učinkovati pred začetkom stečajnega
postopka, sta v stečajnem postopku prijavljeni tako hipoteka ali maksimalna hipoteka kot tudi terjatev, zavarovana s to
hipoteko, stečajni upravitelj pa ju mora vključiti v osnovni seznam preizkušenih terjatev.
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Peti odstavek 275. člena ZFPPIPP.
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Tretji odstavek 276. člena ZFPPIPP.
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Drugi odstavek 277. člena ZFPPIPP.
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Prvi odstavek 300. člena ZFPPIPP.
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Sodba Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cpg 51/2014.
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dolžniku. V drugi točki pa je kondemnatorni, z njim se zahteva, da se dolžniku vrne vse pridobljene
premoženjske koristi.369
Če je zaradi izpodbitega pravnega dejanja prenehala terjatev osebe, v korist katere je bilo izpodbito
pravno dejanje opravljeno, do stečajnega dolžnika, ta terjatev znova nastane. Terjatev se plača iz
razdelitvene mase po pravilih tega zakona o plačilu terjatev upnikov, če jo je upnik v stečajnem
postopku prijavil kot pogojno terjatev v roku enega meseca po tem, ko mu je bila vročena
izpodbojna tožba. 370
V skladu s prvim odstavkom 278. člena ZFPPIPP nastanejo pravne posledice uspešne uveljavitve
izpodbojnega zahtevka s pravnomočnostjo sodne odločbe. S sodbo se razveljavijo pravni učinki
izpodbijanega pravnega dejanja. Ne razveljavi se pravno dejanje samo. Pravno dejanje v razmerju
med stečajnim dolžnikom in osebo, v korist katere je bilo opravljeno, ostane v veljavi še naprej.
Posledično uspešno izpodbijanje ne vpliva na pravice tretjih, ki izhajajo iz pravnega posla.371
Drugače pa je, kadar se z izpodbojno tožbo uveljavlja zahtevek, katerega predmet je pravno
dejanje, na podlagi katerega je bila opravljena vknjižba lastninske pravice ali druge stvarne pravice
v korist določene osebe, torej v primerih, ki so neposredno povezani z varstvom vrstnega reda
pravic na nepremičninah. V ZFPPIPP je v tretjem odstavku 275. člena posebej urejen položaj, ko se
s tožbo uveljavlja izpodbojni zahtevek, katerega predmet je pravno dejanje, na podlagi katerega je
bila opravljena vknjižba lastninske ali druge stvarne pravice v korist določene osebe. Določeno je,
da je potrebno takšen zahtevek uveljavljati z izbrisno tožbo v skladu s 1. točko drugega odstavka
234. člena ZZK-1, razen če izbris izpodbijanih vpisov ni dovoljen po tretjem odstavku 244. člena
ZZK-1 (zoper dobroverne pridobitelje).372
Pri tem je potrebno dodati, da pridobitev hipoteke ali zemljiškega dolga in s tem ločitvene pravice
predstavlja enega izmed tipičnih primerov nastanka objektivnega pogoja za izpodbijanje. Upnik
namreč v tem primeru pridobi prednost oziroma ugodnejše pogoje za poplačilo svoje terjatve.
Zaradi tipičnosti tovrstnih primerov je zanj v 2. točki prvega odstavka 272. člena ZFPPIPP tudi
predpisana izpodbojna zakonska domneva.
Zaradi spremembe ZZK-1C določba 1. točke drugega odstavka 234. člena ZZK-1 ustreza 2. točki
tretjega odstavka 234. člena ZZK-1 in določa, da je mogoče z izbrisno tožbo zahtevati tudi
izpodbijanje vknjižbe, ki je postala neveljavna šele po trenutku začetka učinkovanja izpodbijane
vknjižbe, če izbrisni upravičenec z izbrisno tožbo poleg zahtevka za izbris izpodbijane vknjižbe
uveljavlja tudi zahtevek za razveljavitev ali razvezo zavezovalnega pravnega posla, na podlagi
katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je bilo podlaga za izpodbijano vknjižbo.
Izpodbojni zahtevek je, upoštevaje zgoraj navedeno določilo zakona, potrebno uveljaviti z izbrisno
tožbo. Predpostavljajmo primer izpodbijanja pravnega posla, s katerim je bila ustanovljena na
nepremičnini z ID znakom___ v lasti stečajnega dolžnika A-ja hipoteka v korist B-ja z najboljšim
vrstnim redom. Tožbo lahko vloži stečajni upravitelj v imenu stečajnega dolžnika ali pa drug upnik
stečajnega dolžnika, če je svojo terjatev prijavil v stečajnem postopku. Tožbeni zahtevek bi se
lahko glasil:
369

Povzeto po: Purnat, Izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika po ZFPPIPP, diplomska naloga, Maribor, 2011, str. 37.
Tretji odstavek 278. člena ZFPPIPP v zvezi s tretjim odstavkom 59.člena ZFPPIPP.
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Povzeto po: Đorđević, Nova ureditev izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika (pravne osebe) po insolvenčnem
zakonu, Pravna praksa, 2007, št. 49–50, priloga str. VIII.
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Tretji odstavek 275. člena ZFPPIPP.
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»1. Razveljavi se pogodba o ustanovitvi hipoteke, sklenjene v obliki notarskega zapisa opr. št.
SV___ z dne___, ki sta jo sklenila stečajni dolžnik A (lastnik nepremičnine) in B (pridobitelj
hipoteke), s katero je stečajni dolžnik A v korist B-ja ustanovil hipoteko na nepremičnini z ID
znakom___.
2. Vknjižba hipoteke na nepremičnini z ID znakom____ v korist B-ja ni veljavna. Vzpostavi se
prejšnje zemljiškoknjižno stanje tako, da se izbriše hipoteka, ki je v zemljiški knjigi vpisana v korist
B-ja pod ID pravice___.
3. Stroški.«
Iz zakonskega besedila 243. člena ZZK-1, na katerega se sklicuje ZFPPIPP, izhaja, da je potrebno
v tovrstnih primerih izpodbijati tudi zavezovalni pravni posel. Ne zadostuje zgolj razveljavitev
učinkov pravnega dejanja. Potrebno je torej razveljaviti samo pravno dejanje, torej tudi zavezovalni
pravni posel.373
Navedena ureditev oziroma določilo izhaja iz sistema kavzalnosti, v skladu s katerim razveljavitev
zavezovalnega pravnega posla povzroči tudi razveljavitev razpolagalnega pravnega posla. Pri tem
je potrebno upoštevati tudi absolutno naravo stvarnih pravic, slednje namreč ne učinkujejo zgolj v
razmerju do stečajnega dolžnika, temveč tudi v razmerju do tretjih.374
Strinjam se s stališčem, zavzetim v pravni teoriji,375 da za uspešno odpravo učinkov izpodbijanja ne
zadošča razveljavitev zgolj pridobitnega načina – vknjižbe pravice (hipoteke ali druge stvarne
pravice) v zemljiško knjigo. Razveljavitev vpisa ima namreč učinek samo v razmerju do tretjih, ne
pa tudi v razmerju do dolžnika. Med strankama pravnega posla še vedno obstoji razpolagalni
pravni posel, torej posel, ki je povzročil prenos stvarne pravice med strankama pravnega posla.
Posledično je potrebno razveljaviti tudi sam pravni posel.376
Prav tako je pravilno, da zahtevek upoštevaje sodno prakso vključuje tudi zahtevo za vzpostavitev
prejšnjega stanja. Zahtevek za vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja ima značilnost
povračilnega zahtevka.377 Zgoraj predstavljeni zahtevek tako vključuje obe bistveni sestavini,
zahtevek za razveljavitev zavezovalnega pravnega posla ter zahtevek za vzpostavitev prejšnjega
stanja, zaradi česar se doseže absolutno prenehanje pravnega dejanja, kar ustreza namenu, ki ga
želimo v tovrstnih primerih z izpodbijanjem v stečajnem postopku doseči.
V primeru, da pa je predmet izpodbojne tožbe zemljiški dolg, za uspešno izpodbijanje po ZFPPIPP
zadostuje, da se v razmerju med stečajnim dolžnikom (indosantom in ustanoviteljem zemljiškega
dolga) in indosatarjem (imetnikom zemljiškega dolga) razveljavijo učinki inodosamenta (prenosa
zemljiškega pisma) ter izročitev zemljiškega pisma. Razveljavitev ustanovitve zemljiškega dolga in
zemljiškoknjižnega dovolila za vknjižbo le-tega ni potrebna. Ustanovitelj zemljiškega pisma
373

Tako tudi Šlamberger, Izpodbijanje v stečaju in izbrisna tožba, Pravna praksa, 2008, št. 13, str. 2. Drugačno stališče
zagovarja Balažic, in sicer meni, da za dosego učinkov uspešnega izpodbijanja pravnega dejanja stečajnega dolžnika v
razmerju do upnika zadostuje že razveljavitev razpolagalnega pravnega posla, torej izstavitve zemljiškoknjižnega
dovolila (razveljavitev učinkov zemljiškoknjižnega dovolila). Po njegovem mnenju je odločilen trenutek pridobitve same
hipoteke, to pa je izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila. Posledično razveljavitev zavezovalnega pravnega posla ni
potrebna (v Balažic, Položaj ločitvenih upnikov v stečaju, Pravna praksa, 2013, št. 6–7, str. 1238).
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Podobno: Šlamberger, Izpodbijanje v stečaju in izbrisna tožba, Pravna praksa, 2008, št. 13, str. 2.
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Prav tam, št. 13.
376
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in veljavnega razpolagalnega pravnega posla (notarsko overjenega zemljiškoknjižnega dovolila).
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Tako tudi Balažic, Položaj ločitvenih upnikov v stečaju, Podjetje in delo, 2013, št. 6–7, str. 1238.
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namreč v takšnem primeru postane imetnik zemljiškega pisma, ki pa nima prednostnega
poplačilnega upravičenja.378

7 ZAKLJUČKI
Cilj preučevanja moje magistrske naloge je bila analiza odnosov med knjižnimi pravicami na
nepremičnini. Izhajala sem iz teze, da prihaja v primeru obstoja več knjižnih pravic na
nepremičnini do konkurence med njimi, pri čemer se le te v medsebojnem odnosu na nepremičnini
razvrščajo na način, da se »rangirajo«, in sicer se njihovo mesto oziroma rang določi upoštevaje
prednostno načelo, prednost imajo tiste pravice, ki so bile pridobljene prej. Analiza vsebine
stvarnih pravic s pomočjo strokovne literature ter pravnih pravil je pokazala, da navedena trditev
drži.
Ugotovila sem, da je odnos med različnimi stvarnimi pravicami odvisen od njihove vsebine
oziroma natančneje, kot pravi Plavšakova, od vsebine materialnopravnih upravičenj, vključenih v
posamezni stvarni pravici, upravičenj, ki imetniku določajo načine uresničevanja pravice in v
razmerju do koga.
Temeljna stvarna pravica je lastninska pravica, saj vključuje najširši krog upravičenj ter daje
svojemu imetniku popolno oblast nad nepremičnino. Posledično se mi je v magistrski nalogi
najprej postavilo vprašanje odnosa primarnih izvedenih stvarnih pravic na lastninsko pravico. Naj
poudarim, da ima lastninska pravica izključujoč učinek, kar pomeni, da lastninska pravica enega
imetnika izključuje lastninsko pravico drugega imetnika, zaradi česar na nepremičnini ne moreta
hkrati obstajati dve lastninski pravici. Ko lastninsko pravico pridobi novi imetnik, pravica
prejšnjega preneha oziroma ugasne (primer t. i. dvojne prodaje, lastninsko pravico lahko pridobi le
eden izmed kupcev, tisti, ki prej predlaga vknjižbo svoje pravice v zemljiško knjigo).
Medsebojni odnos med lastninsko pravico ter primarnimi izvedenimi stvarnimi pravicami pa ni
povsem izključujoč, ustanovitev slednjih namreč različno vpliva na lastninsko pravico, odvisno od
tega, katera upravičenja so bila s strani lastnika prenesena na imetnika izvedene stvarne pravice.
Posamezne izvedene stvarne pravice lastninsko pravico omejujejo že od trenutka njihovega
nastanka, spet druge jo šele ob nastopu določenih pogojev v prihodnosti pogojno izključujejo. V
sledjo skupino sodijo izvedene stvarne pravice, ki vključujejo t. i. poplačilno upravičenje (hipoteka,
zemljiški dolg, deloma zemljiški dolg). Temeljni učinek na lastninsko pravico v teh primerih
nastopi šele, ko pride do uresničitve poplačilnega upravičenja zaradi nastopa odložnega pogoja
(neplačila zavarovane terjatve). Z nastopom navedenega pogoja lahko imetnik tovrstne pravice
predlaga prisilno prodajo zastavljene nepremičnine za poplačilo svoje terjatve, nanj preide torej
tudi razpolagalno upravičenje.
Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico takoj, pa so v večini pravice, ki vključujejo t. i. pravico do
rabe nepremičnine. Navedene pravice vplivajo na lastninsko v različnem obsegu. Tako, denimo, je
lastnik nepremičnine v primeru ustanovitve stvarnih služnosti omejen pri uresničevanju upravičenja
do uporabe, uživanja in neposredne posesti nepremičnine, ni pa omejeno razpolagalno upravičenje,
vključeno v lastninski pravici. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je stvarna služnost pogosto
omejena na točno določen del nepremičnine, zato lastnik nepremičnine pri izvrševanju upravičenj,
vključenih v lastninski pravici, ni povsem izključen, omejeno je le njihovo izvrševanje na delu
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Tako: Vrenčur, Izbris pravic iz zemljiške knjige, Pravosodni bilten, 2016, št. 1, str. 138, 139.
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nepremičnine, kjer poteka stvarna služnost. Nadalje, denimo, užitek in stavbna pravica omejujeta
lastnikovo upravičenje do uporabe, uživanja ter neposredne posesti nepremičnine, lastniku ostane
zgolj gola lastninska pravica (njegovo razpolagalno upravičenje ni prizadeto). Vse navedene
stvarne pravice pa lastninsko pravico na določen način tudi obremenjujejo, z obveznostjo dopustiti
določeno ravnanje na svoji nepremičnini oziroma obveznostjo opuščati določena ravnanja na svoji
nepremičnini (npr. negativne stvarne služnosti). Na drugi stani stvarno breme ne omejuje
upravičenja uporabe nepremičnine, vključenega v lastninsko pravico na način kot služnosti.
Lastninsko pravico zgolj obremenjuje z obveznostjo, da imetniku stvarnega bremena nudi določene
dajatve in storitve, ki predstavljajo vsebino stvarnega bremena. V delu, ki se nanaša na poplačilno
upravičenje, pa ima stvarno breme t. i. zgoraj opredeljeni pogojno izključevalni učinek na
lastninsko pravico.
Tudi pri obligacijskih pravicah, za katere je zakonsko določeno v 13. členu ZZK-1, da se lahko
vpisujejo v zemljiško knjigo, sem ugotovila, da ravno tako različno učinkujejo na lastninsko
pravico oziroma upravičenja, vključena v njej. Tako pogodbena pravica do prepovedi odtujitve in
obremenitve, pogodbena predkupna in odkupna pravica vplivajo na razpolagalno upravičenje
lastnika nepremičnine. Pri prvi izmed navedenih pravic že iz njenega poimenovanja izhaja, da
lastniku preprečuje nadaljnje razpolaganje z nepremičnino (odsvojitev nepremičnine oziroma
ustanavljanje izvedenih stvarnih pravic). Pri ostalih dveh pravicah pa je njegovo razpolaganje
podvrženo določenim pogojem, ki omogočajo uresničitev upravičenja, vključenega v ti dve pravici.
Lastnik pri vseh treh pravicah ni omejen pri izvrševanju ostalih upravičenj. Drugače pa je pri
pravici do najema oziroma zakupa nepremičnine, slednja omejuje izvrševanje upravičenja do
uporabe in uživanja nepremičnine ter tudi neposredne posesti, ni pa omejeno razpolagalno
upravičenje. Lastninska pravica je v tem primeru prav tako obremenjena z dolžnostjo dopuščanja
njene uporabe najemniku oziroma zakupniku. V zemljiško knjigo se poleg navedenih pravic lahko
vpiše tudi posebna pravica uporabe javnega dobra. Že iz samega poimenovanja »javno dobro«
izhaja, da za nepremičnine, ki so javno dobro, velja posebna obravnava, saj so namenjene
zadovoljevanju javnega interesa. Na javnem dobru pa se lahko z odločbo državnega organa
ustanovi posebna pravica njegove uporabe, ki na določen način omogoči uporabo javnega dobra
posamezniku. To povzroči določen učinek na uporabo javnega dobra, ga omeji, onemogoča ali celo
razširja (posamezniku se npr. omogoči postavitev naprave na vodnem zemljišču). V primerih,
določenih z zakonom, se lahko ustanovi tudi kot služnost ali stavbna pravica. To omejuje oziroma
obremenjuje javno dobro na način, kot velja v primerih, ko nepremičnina nima statusa javnega
dobra. Omejuje upravičenje do uporabe in uživanja nepremičnine ter obremenjuje pravico na način,
da se njenemu imetniku dopušča izvrševanje te pravice.
Nadalje sem v magistrski nalogi potrdila tezo, da v odnosu med več primarnimi izvedenimi
stvarnimi pavicami na nepremičnini velja t. i. prednostno načelo. Prednost med njimi ima torej tista
pravica, ki je bila pridobljena prej. Ugotovila sem, da takšen odnos med izvedenimi stvarnimi
pravicami velja tudi v nemškem in avstrijskem pravnem redu, po katerem so se snovalci domačega
pravnega reda zgledovali. Navedeno pravilo pa ne velja zgolj v razmerju med istovrstnimi
stvarnimi pravicami, temveč tudi v razmerju med različnimi stvarnimi pravicami, kar izhaja tudi iz
avstrijske in nemške pravne literature. Upoštevaje navedeno, bi bilo ustrezno, da bi se splošna
opredelitev prednostnega načela v 6. členu SPZ popravila, in sicer na način, da bi se iz zakonskega
besedila izbrisala besedna zveza »iste vrste«. Tudi iz opredelitve prednostnega načela v širšem
smislu v 10. členu ZZK-1, t. i. načela vrstnega reda, izhaja, da velja za vse stvarne pravice in ne
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zgolj za istovrstne. Načelo vrstnega reda določa, da se prednost oziroma vrstni red stvarnih pravic
na nepremičnini določa glede na trenutek, od katerega začne učinkovati vpis pravice v zemljiško
knjigo. To pa je trenutek, ko zemljiškoknjižno sodišče prejme predlog za vpis pravice v zemljiško
knjigo (5. člen ZZK-1). Navedeni trenutek opredeljuje nastanek stvarnih pravic in posledično
trenutek, ki povzroči kolizijo med stvarnimi pravicami. Povsem enaka ureditev vrstnega reda
oziroma prednostnega načela je določena v 29. členu avstrijskega GBG. Nekoliko drugačna pa je
opredelitev le tega v nemškem pravnem redu (razlika je posledica dejstva, da se zemljiška knjiga
tam še vedno hkrati vodi kot ročna in elektronska zemljiška knjiga), kjer veljata dva različna
principa določanja vrstnega reda, glede na vpis stvarnih pravic v različne dele zemljiškoknjižnega
vložka. Kadar so pravice vpisane v istem delu zemljiškoknjižnega vložka, zanje velja
»Locusprinzip«, glede na mesto oziroma vrstni red vpisa na zemljiškoknjižnem listu, kadar pa so
pravice vpisane v različnih delih zemljiškoknjižnega vpisa, pa zanje velja »Tempusprinzip«, glede
na čas vknjižbe pravice v zemljiško knjigo. Vendar je tudi tukaj pri obeh primerih oziroma
principih pomemben čas vložitve zemljiškoknjižnega predloga ter tudi odločanje pristojnih o
predlogih po vrstnem redu.
Glede trenutka nastanka stvarnih pravic sem ugotovila, da so v zvezi s tem zelo pomembne tudi
pravice, za katere se je v teoriji uveljavil izraz varovalne pravice. To so pravice, ki varujejo vrstni
red kasnejše pridobitve pravic in omogočajo vknjižbo slednjih v vrstnem redu varovalnih pravic in
s tem zgodnejše učinkovanje le-teh. To so predznamba in posamezne zaznambe (npr. zaznamba
vrstnega reda, zaznamba spora, zaznamba izbrisne tožbe itd.). Tovrstne pravice poznata tudi
avstrijski in nemški pravni red, ki urejata tudi posamezne pravice, ki jih domači pravni red ne
pozna.
Pri preverjanju odnosov, ki nastanejo med primarnimi izvedenimi stvarnimi pravicami na
nepremičnini potem, ko na njej obstoji več istovrstnih ali različnih stvarnih pravic, sem v nalogi
potrdila tezo, da je odnos med njimi odvisen od njihove vsebine oziroma upravičenj, vključenih
vanje, ter od njihovega vrstnega reda na nepremičnini. Prej pridobljena izvedena stvarna pravica
namreč, upoštevaje njeno absolutno naravo, učinkuje tudi na kasneje pridobljene izvedene stvarne
pravice na nepremičnini ter jih lahko povsem izključuje, omejuje ali pogojno izključuje. Tako
prihaja med pravicami, ki vključujejo upravičenja do uporabe, uživanja in neposredne posesti
nepremičnine, do učinkovanja na način, da se medsebojno izključujejo ali omejujejo. To so: stvarne
služnosti, osebne služnosti ter stavbna pravica. Prej pridobljena stavbna pravica ima zaradi
popolnega ujemanja upravičenj, vključenih v posamezno pravico, povsem izključevalni učinek na
kasneje ustanovljeno pravico do užitka. Užitkarju je posledično onemogočeno izvrševanje
upravičenj, vključenih v njegovi pravici, vse dokler na nepremičnini obstoji stavbna pravica z
zgodnejšim časom učinkovanja.
V zvezi z zgoraj navedeno situacijo sem v svoji magistrski nalogi potrdila tudi tezo, da je
zaporedna vknjižba teh dveh pravic v zemljiški knjigi na nepremičnini možna. Tovrsten vpis ne
more biti predmet izbrisne tožbe, saj imetnik prej pridobljene pravice pri uresničevanju svojih
upravičenj ni prizadet. Vknjižba kasnejše pravice torej ni materialnopravno nepravilna (npr. nična).
Prav tako je bil imetnik kasneje pridobljene pravice v skladu z načelom javnosti zemljiške knjige
seznanjen s stanjem v zemljiški knjigi. Edina posledica tovrstnega vpisa je nemožnost izvrševanja
upravičenj iz pravice, vpisane v zemljiško knjigo s kasnejšim učinkom oziroma v slabšem vrstnem
redu. Varuje pa tovrstna vknjižba pravice vrstni red njenemu imetniku pred nadaljnjim
razpolaganjem lastnika nepremičnine v smislu ustanavljanja izvedenih stvarnih pravic na
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nepremičnini, ki so seveda vknjižene s kasnejšim učinkom. Enako velja v nemškem pravnem redu,
kjer je celo v primeru, da imata dve pravici isti vrstni red, določena možnost zahtevanja, da se
doseže dogovor o njunem izvrševanju (1024. člen BGB).
Do omejevanja med pravicami prihaja, kadar pravici vključujeta upravičenji, ki se deloma
prekrivata (npr. stavbna pravica in osebna služnost rabe). Imetnik kasnejše pravice ne more
uresničevati upravičenj, vključenih v prej pridobljeni pravici, v obsegu, v katerem bi posegal v prej
pridobljeno pravico.
Do pogojno izključevalnega učinka med izvedenimi stvarnimi pravicami pa prihaja pri pravicah, ki
vključujejo tako imenovano poplačilno upravičenje (najbolj tipična je hipoteka). Te pravice se
rangirajo. Imetnik kasnejše hipoteke prejme poplačilo svoje terjatve le, če po poplačilu zgodnejše
hipoteke ostane še kaj kupnine.
Nadalje sem v magistrski nalogi izhajala iz predpostavke, da je vrstni red stvarnih pravic na
nepremičnini zelo pomemben v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju, saj je od
slednjega odvisen obstanek oziroma ugasnitev stvarne pravice. Obstoječa ureditev v 173. in 174.
členu ZIZ ter v 3. točki prvega odstavka 342. člena ZFPPIPP določa, da s prisilno prodajo v izvršbi
in stečaju vse hipoteke in zemljiški dolgovi ugasnejo, ne glede na dejstvo, ali njihovi imetniki
prejmejo poplačilo zavarovanih terjatev v celoti, razen v primeru drugačnega dogovora s kupcem.
Poplačila se vrstijo po vrstnem redu pravic na nepremičnini. Drugače pa je določeno glede osebnih
služnosti, stvarnih bremen in stavbne pravice. Navedene pravice v posledici prisilne prodaje
ugasnejo, če so ustanovljene za najzgodnejšo hipoteko ali zemljiškim dolgom, razen v primeru
drugačnega dogovora s kupcem.
V magistrski nalogi sem prišla do zaključka in s tem potrdila postavljeno tezo, da obstoječa
ureditev v delu, ki se nanaša na stavbno pravico, ni primerna oziroma ustrezna. Upoštevaje naravo
in vsebino stavbne pravice, ki svojemu imetniku omogoča imeti v lasti stavbo na, nad ali pod tujo
nepremičnino, zgoraj navedena ureditev njenemu imetniku ne daje ustreznega pravnega varstva.
Stavbna pravica bi morala namreč svojemu imetniku zagotavljati stabilnejši pravni položaj, saj gre
za pravico, ki je trajnejše narave, lahko se ustanovi za 99 let. Prav tako je z njeno ustanovitvijo
pogosto povezan visok ekonomski vložek njenega imetnika (zgraditev zgradbe z lastnimi sredstvi.)
Pri tem lahko njen imetnik po obstoječi ureditvi, v primeru obstoječe hipoteke ali zemljiškega
dolga na nepremičnini z boljšim vrstnim redom, ostane povsem praznih rok. Na mesto njegove
stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine zaradi uveljavitve hipoteke z boljšim
vrstnim redom sicer stopi nadomestilo. Vendar lahko slednje, v primeru prezadolženosti dolžnika
ali celo njegovega stečaja, ostane zgolj črka na papirju. Na ustreznost tovrstnega zaključka kaže
tudi dejstvo, da se lahko tako v avstrijskem kot tudi nemškem pravnem redu (5. člen BauRG in 10.
člen ErbbanRG) stavbna pravica ustanovi zgolj z najboljšim vrstnim redom. Gre za pravna sistema,
v katerih je ureditev stavbne pravice veliko bolj dovršena, upoštevaje dejstvo, da je le-ta urejena v
posebnem zakonu. Prav tako ima navedena pravica v obeh pravnih sistemih daljšo pravno
zgodovino ter je bolj uveljavljena v praksi. Posledično bi bilo na mestu tudi v domačem pravnem
redu razmisliti o dopolniti obstoječe ureditve v SPZ, ki je tudi sicer glede na opozorila teoretikov
preskopa in nedosledna. Dopolniti bi jo bilo potrebno še z določbo, ki bi imetniku stavbne pravice
zagotavljala večjo varnost ter bi omogočala možnost ustanavljanja stavbne pravice zgolj z
najboljšim vrstnim redom. Pri tem pa bi bilo seveda potrebno prilagoditi določili 174. člena ZIZ in
342. člena ZFPPIPP.

82

Ustrezna pa je obstoječa ureditev glede učinkov prisilne prodaje na stvarno breme. Ne drži torej
teza, da bi bilo slednjega glede na dejstvo, da ravno tako vključuje poplačilno upravičenje,
potrebno obravnavati enako kot hipoteko ter bi moralo tudi stvarno breme v primeru prisilne
prodaje nepremičnine vselej ugasniti, ne glede na njegovo mesto na nepremičnini. Stvarno breme
namreč poleg poplačilnega upravičenja, za razliko od hipoteke, vključuje tudi druga upravičenja.
Lastnika nepremičnin obremenjuje z obveznostjo izpolnitve bodočih periodičnih dajatev in storitev
imetniku stvarnega bremena, za varstvo katerih pa je zagotovljeno jamstvo z nepremičnino. Ta
upravičenja imetnika stvarnega bremena bi bila v primeru drugačne ureditve lahko prizadeta, kar bi
bilo v nasprotju s prednostnim načelom in absolutnim učinkom stvarnih pravic. Drugačna ureditev
bi namreč pomenila, da bi kasneje ustanovljene pravice oziroma njihova upravičenja (na primer
kasnejše hipoteke) lahko posegla v upravičenja, vključena v prej pridobljeni pravici (varstvo
bodočih terjatev, po prodaji nepremičnine namreč realno jamstvo za bodoče terjatve ugasne). Pri
tem pa je potrebno poudariti, da se realna bremena v večini primerov ustanavljajo v povezavi z
izročilnimi pogodbami in pogodbami o preužitku ter predstavlja odsvojitelju jamstvo z
nepremičnino za izpolnitve iz stvarnega bremena dodatno jamstvo za njegovo nadaljnjo eksistenco.
Enaka ureditev glede posledic prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi za stvarno breme velja tudi v
avstrijskem in nemškem pravnem redu.
Izjema v izvršbi in stečaju, in s tem odstop od prednostnega načela, je določena za stvarne
služnosti. Le-te s prisilno prodajo nepremičnine ne prenehajo, ne glede na mesto, na katerem se na
nepremičnini nahajajo. Drži teza, da navedena izjema velja zgolj za tiste pravne stvarne služnosti,
ki so po vsebini nujne poti, ter za služnosti v javno korist. Ob predpostavki, da gre za izjemo, je
potrebno upoštevati, kakšen je njen namen. Gre torej zgolj za služnosti, ki so nujne za gospodarsko
rabo in izkoriščanje gospodujoče nepremičnine, ter tiste, ki zaradi svoje narave služijo nekemu
višjemu, javnemu interesu in ne zasebnemu interesu. Torej so služnosti, ki bi jih bilo potrebno v
primeru ugasnitve kasneje ponovno vzpostaviti. Vsaka drugačna razlaga bi pomenila pretiran poseg
v ostale pravice na nepremičnini z boljšim vrstnim redom in neutemeljen odstop od prioritetnega
načela. V nasprotnem primeru bi lahko z ustanavljanjem npr. nepravih stvarnih služnosti, ki so po
vsebini osebne služnosti in služijo zadovoljevanju individualnih potreb njihovega imetnika,
prihajalo do zlorab, saj bi le-te v primeru prisilne prodaje ostale vpisane. Do takšnega zaključka
lahko pridemo tudi, če se zgledujemo po avstrijskem pravnem redu. Tudi tam izjeme glede stvarnih
služnosti veljajo zgolj v posebej jasno zakonsko določenih primerih, za nujne poti ter služnost
pravice napeljave omrežja za dobavo električne energije. Nemški pravni red pa izjem glede
stvarnih služnosti ne določa. Upoštevaje navedeno, bi bilo primerno obstoječo ureditev prilagoditi
oziroma spremeniti na način, da bi stvarne služnosti, glede katerih velja izjema od prednostnega
načela, določneje zakonsko opredelili.
Izjema velja tudi za najemno oziroma zakupno razmerje. Slednje v primeru prisilne prodaje ostane
na nepremičnini, četudi je sklenjeno in vpisano za hipotekami in zemljiškimi dolgovi. Ima pa kupec
pravico najemno razmerje odpovedati z odpovednim rokom enega meseca. Podobna je ureditev
tudi v nemškem Zakonu o stanovanjski lastnini (WoEigG), nekoliko drugače so določeni le
odpovedni roki.
Teza, da imajo obligacijske pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, izključujoč učinek na
kasneje pridobljene stvarne pravice na nepremičnini, generalno ne drži. Pravica do prepovedi
odtujitve in obremenitve ima izključevalni učinek, saj onemogoča ustanavljanje nadaljnjih
izvedenih stvarnih pravic na nepremičnini. Ne predstavlja pa ovire za nastanek prisilne zastavne
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pravice kot posledice zaznambe izvršbe. Navedeno pa ne velja za pogodbene predkupne in
odkupne pravice, slednje namreč ne predstavljajo ovire za nadaljnje ustanavljanje izvedenih
stvarnih pravic na nepremičnini ter nimajo izključevalnega učinka na uresničevanje upravičenj,
vključenih v te pravice. Do konkurence in posledično izključujočih učinkov pa lahko pride med
pravico do najema oziroma zakupa in kasneje pridobljenimi izvedenimi stvarnimi pravicami (npr.
užitkom, stavbno pravico – obe namreč, enako kot najemna pravica, vključujeta upravičenje do
uporabe nepremičnine).
Pomembno mesto pri obravnavani tematiki ima tudi t. i. razpolagalno upravičenje, kot eno izmed
predpostavk pravnoposlovne pridobitve stvarnih pravic na nepremičnini, med katere sodi tudi
pridobitev lastninske pravice s strani kupca v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in
stečaju. Gre za temeljno predpostavko pridobitve stvarnih pravic v razmerju do tretjih ter
posledično oblikovanja vrstnega reda stvarnih pravic na nepremičnini. Obstoj razpolagalnega
upravičenja odsvojitelja namreč omogoči začetek učinkovanja zemljiškoknjižnega dovolila v
razmerju do tretjih in posledično pridobitev stvarne pravice. Obstoj slednjega je pomemben tudi v
primeru prodaje nepremičnine, ko prehod razpolagalnega upravičenja na hipotekarnega upnika
slednjemu omogoči, da predlaga prisilno prodajo nepremičnine ter posledično kasnejši prehod
razpolagalnega upravičenja na kupca.
V nalogi sem nadalje potrdila tudi tezo, da se kršitev vrstnega reda stvarnih pravic v domačem
pravnem redu varuje z institutom izbrisne tožbe in s t. i. actio Pauliana (izpodbijanjem dolžnikovih
pravnih dejanj v in izven stečaja). Oba instituta omogočata odpravo posledic dolžnikovih dejanj, ki
so vplivala na vrstni red stvarnih pravic na nepremičnini. Z izbrisno tožbo se zagotavlja pravno
varstvo v primerih materialnopravno neveljavnih vknjižb (npr. vknjižba pravic na podlagi ničnih
pravih poslov). Izbrisna tožba upravičencu omogoča ugotovitev neveljavnosti pravnega posla ter
vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja (posledično ustrezno, popolno varstvo vrstnega
reda), čemur mora biti prilagojen tudi tožbeni zahtevek.
Izpodbijanje dolžnikovih dejanj izven stečaja po določilih OZ ter izpodbijanje dolžnikovih pravnih
dejanj v stečaju po določilih ZFPPIPP pa se najpomembneje razlikuje glede na učinek, ki se s tem
pravnim varstvom doseže. Izpodbijanje izven stečaja namreč učinkuje zgolj relativno, v razmerju
do izpodbojnega upravičenca, temu je prilagojen tudi tožbeni zahtevek, ki mora vsebovati
opredelitev v razmerju do koga, v kakšnem obsegu ter v kakšni višini pravni posel izgubi pravni
učinek ter tudi dajatveni zahtevek (odvisno od situacije, slednji npr. pri izpodbijanju vrstnega reda
hipotek niti ni potreben). Pravni posel v razmerju do tretjih v tem primeru velja še naprej. Imetnik
svojo pravico v razmerju do tretjih ohrani še naprej. Pravica še naprej obstoji na nepremičnini,
vendar s slabšim vrstnim redom. Posledično sem v nalogi ugotovila, da tovrstno varstvo imetniku
prizadete pravice zadostnega pravnega varstva ne zagotavlja vselej, in sicer se to ne zgodi v
primeru izpodbijanja pravnega posla ustanovitve užitka v vrstnem redu pred hipoteko izpodbojnega
upravičenca. Užitek namreč v primeru uveljavljanja izpodbijanja po splošnih pravilih OZ ugasne
zgolj v razmerju do tožnika, v razmerju do tretjih pa še vedno ostane vknjižen na nepremičnini, kar
pa zmanjšuje prometnost nepremičnine.
Kadar pa je dejanje storjeno z očitnim namenom oškodovanja upnikov (torej z nedopustnim
nagibom), pa lahko imetnik prizadete pravice glede na izoblikovano sodno prakso le-to zavaruje z
ničnostno tožbo z ustrezno oblikovanim izbrisnim zahtevkom.
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Pri izpodbijanju po ZFPPIPP je učinek slednjega širši, saj se tožbeni zahtevek uveljavlja v korist
vseh upnikov stečajnega dolžnika, zaradi česar je za dosego želenega učinka potrebna razveljavitev
pravnega posla. Kadar pa se izpodbijanje nanaša na stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo,
torej tudi v primeru varstva vrstnega reda stvarnih pravic, pa je izpodbojni zahtevek potrebno
uveljavljati skupaj z izbrisno tožbo, skladno z določili 243. člena ZZK-1. Razveljavitev pravnega
posla povzroči materialno nepravilnost vknjižene pravice, ki pa se ustrezno odpravi z izbrisno
tožbo. Izbrisna tožba tako omogoči vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja (povračilni
zahtevek), kar ustreza cilju, ki ga se ga z izpodbijanjem zasleduje.
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