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POVZETEK

Solastnina, kot ena izmed osnovnih oblik lastninskega razmerja več oseb na isti nerazdeljeni
stvari, v sebi pogosto skriva nasprotujoče si interese solastnikov ter predstavlja izvor
nesoglasij in sporov (communio est mater rixarum), ne glede na to, ali je nastala na podlagi
zakona ali po volji solastnikov. V primerih kadar v solastninski skupnosti ni več mogoče
doseči učinkovitega upravljanja stvari, solastniki pa zaradi medsebojnih nesporazumov ne
morejo uresničevati svojih interesov ali ustvariti koristi, ki bi jo sicer lahko ali jo pričakujejo
od svoje lastnine, ima vsak solastnik zakonsko neodtujljivo in nezastarljivo pravico zahtevati
delitev solastnine in s tem prenehanje solastniške skupnosti. Kljub dejstvu, da gre za institut,
ki je v našem pravnem prostoru že vrsto let, se sodišča v sodnem delitvenem postopku
pogosto soočajo z vprašanji brez enoznačnih in jasnih odgovorov, ki privedejo do različnih
rešitev. Kompleksnost postopka razdružitve solastninske skupnosti pa se kaže tudi v
realizaciji delitve oziroma sklepa o delitvi, kjer se največ težav pojavi prav pri izvršitvi sklepa
o civilni delitvi nepremičnine v solastnini, saj sta postopka prostovoljne in prisilne sodne
prodaje pomanjkljivo in nekonsistentno pravno urejena ter kot taka neučinkovita za vse
udeležence postopka.

Ključne besede: solastnina, prenehanje solastnine, sodna delitev, fizična delitev, civilna
delitev, delitev na etažno lastnino, deljivost stavbe, nepravdni postopek za delitev stvari,
izvršitev sklepa o delitvi, postopek za cenitev in prodajo stvari, avstrijski in hrvaški pravni red

ABSTRACT

Joint property, as one of the basic forms of ownership of several persons on the same
undivided thing, often hides the conflicting interests of co-owners and represents the source of
disagreements and disputes (communio est mater rixarum), regardless of whether it was
created on the basis of the law or at co-owners will. In cases where it is no longer posible to
achieve effective management of thing in a joint property, and co-owners due to mutual
misunderstandings can not realize their interests or create benefits that they could or expect
from their property, each co-owner has a legal inalienable right to demand the devidion od
jonit property and achieve termination of joint proprety. Despite the fact that this is an
institute that has been in our legal space for many years now, the courts in ithe judicial
separation process often face issues without distinct and clear answers, which lead to different
solutions. The comlexity of the process of separation of joint property is evident in the
realization part of the division of things, where most problems occur precisely in the
execution of the decision on the civil division of the joint property, since judical procedures
for the voluntary and forced sale are insufficiently and inconsistently regulated and as such
ineffective for all participants in the procedure.
Keywords: joint property, termination of joint property, consensual division, judicial
division, physical division, civil division, transformation of ownership into ownership in
condominium, divisibility of a building, non-contentious civil procedure for the devision of
things, execution of a decision on devision, procedure for the appraisal and sale of property,
Austian and Croatian legal order
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1. UVOD

Izključne lastninske pravice na isti stvari ne more imeti več oseb sočasno, kar pa ne pomeni,
da se lastninsko razmerje ne more oblikovati kot razmerje več oseb. Posledica takega
oblikovanja je nastanek skupnosti, ki glede na svoje značilnosti zahteva izrecno pravno
ureditev medsebojnih razmerij njenih članov. Osnovno obliko lastninskega razmerja več oseb
na stvari predstavlja institut solastnine. Solastnina je posebna oblika lastninske pravice, ki
pomeni pravno oblast več oseb (solastnikov) na isti nerazdeljeni stvari, pri čemer vsakemu od
solastnikov pripada računsko določen solastniški (idealni) delež te stvari, ki predstavlja
kvantitativni del lastninske pravice na idealnem delu stvari, ki pripada posameznemu
solastniku. Ob upoštevanju temeljnih značilnosti solastnine je v magistrskem delu prikazana
razmejitev solastnine od drugih oblik lastnine in podlage za njen nastanek. Posamezni
solastnik ima smiselno enaka upravičenja kot izključni lastnik, vendar jih načeloma lahko
izvršuje v omejenem in sorazmernem obsegu glede na njegov idealni delež, pri tem pa mora
biti pozoren, da ne posega v pravice ostalih solastnikov. Glede na naravo solastninskega
razmerja in kolizije interesov je v solastninske skupnosti potrebno oblikovati sistem odločanja
glede izvrševanja lastninskih upravičenj rabe in uživanja stvari v solastnini. Posebnost
solastninskega razmerja se zato kaže v potrebi po upravljanju s solastno stvarjo, da lahko ta
služi svojemu namenu.
Solastnina v sebi pogosto skriva nasprotujoče si interese solastnikov ter predstavlja vir
sporov, ne glede na podlago njenega nastanka. V primerih kadar v solastninski skupnosti ni
več mogoče doseči učinkovitega upravljanja stvari, solastniki pa zaradi medsebojnih
nesporazumov ne morejo uresničevati svojih interesov ali ustvariti koristi, ki bi jo sicer lahko
ali jo pričakujejo od svoje lastnine, lahko vsak izmed solastnikov zahteva delitev stvari v
solastnini in s tem prenehanje solastninske skupnosti.1 Osrednjo temo magistrskega dela
predstavljajo načini prenehanja solastnine v slovenskem pravnem redu, s poudarkom na njeni
(sodni) delitvi ob upoštevanju primerjalnopravnih zgledov po avstrijskem in hrvaškem
pravnem sistemu, ter predstavitev težav s katerimi se srečujejo sodniki pri reševanju tovrstnih
sporov.
Stvarnopravni zakonik2 (v nadaljevanju: SPZ) kot primarno določa sporazumno delitev stvari
v solastnini, če ta ni mogoča, pa določa možnost uveljavljati pravico zahtevati delitev v
sodnem postopku, pri čemer predpisuje tako načine delitve kot tudi prednostni vrstni red med
njimi. Primarno si morajo sodišča prizadevati za fizično delitev oziroma delitev v naravi,
vendar se pogosto pojavijo težave, zlasti v primeru kadar predmet delitve ne izpolnjuje
predpostavk za naturalno delitev. Kompleksnost reševanja vprašanja deljivosti pa se kaže
najbolj pri nepremičninah v solastnini, na katerih stoji zgradba. Realna delitev zgradbe v
solastnini je najpogosteje možna zgolj z oblikovanjem etažne lastnine, in sicer z izvedbo
dodatnih gradbenih del in tehnično prilagoditvenimi posegi v zgradbo, ki za solastnike
1
2

Ana Javh, Fizična delitev solastne nepremičnine, Podjetje in delo – 2017, št. 3-4, GV Založba, str. 512.
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13).
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pomenijo določene dodatne stroške, za njihovo izvedbo in plačilo pa se zahteva soglasje vseh
solastnikov. V takih primerih ostaja dilema, kako dalje postopati v delitvenem postopku, saj
morajo sodniki pri odločanju upoštevati predvsem zakonsko podlago in zakonsko varovane
interese solastnikov. Vprašanje je, ali v takih primerih šteti zgradbo za nedeljivo, saj v našem
pravnem sistemu, sodna odločba ne more nadomestiti soglasja solastnika, ki ne soglaša z
izvedbo prilagoditvenih posegov, ali ob upoštevanju okoliščin posameznega primera kljub
temu dopustiti delitev z vzpostavitvijo etažne lastnine. V slovenski sodni praksi je mogoče
zaslediti povečano število izdanih sklepov o civilni delitvi, torej delitvi s prodajo stvari v
solastnini in razdelitvijo kupnine, ki pa nedvomno slabšajo položaj solastnikov in so neke
vrste kazen za vse solastnike in njihovo nesposobnost doseči sporazum o načinu delitve
solastne stvari. Pri civilni delitvi pa dodatno težavo predstavljajo situacije, da prodaja na sodni
dražbi ni uspešna ali pa nihče od solastnikov ne želi predlagati izvršbe za civilno delitev.
Posledično kljub pravnomočnemu sklepu o civilni delitvi med solastniki še naprej ostaja
status quo, kar pa vsekakor ni smoter sodnega postopka delitve stvari v solastnini.3
V končnem delu je predstavljena tudi trenutno veljavna pravna ureditev postopka prostovoljne
in prisilne izvršitve sklepa o civilni delitvi nepremičnine v solastnini, ki sta za razliko od
avstrijske pravne ureditve, pomanjkljivo in nekonsistentno urejena ter kot taka neučinkovita,
pravni položaj udeležencev postopka pa neustrezno pravno zavarovan. Zaradi številnih težav
v sodni praksi, ki jih prinaša veljavna ureditev, je na mestu razmislek, da bi se de lege ferenda
odpravile vse anomalije trenutne zakonodaje oziroma uzakonila vsaj usmeritev, kako
(smiselno) uporabljati procesne določbe ob upoštevanju specifik teh postopkov.4

3

Tako A. Javh, 2017, str. 532, 533, 535 in 536.
Več o tem Ana Javh, Izvršitev sklepa o civilni delitvi solastne nepremičnine, Podjetje in delo, 2016, št. 8, str.
1519-1554.
4
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2. SOLASTNINA

2.1 Pojem solastnine
Solastnina (condominium pro indiviso) je posebna oblika lastninske pravice, ki predstavlja
pravno oblast več oseb (solastnikov) na nerazdeljeni stvari, pri čemer vsakemu solastniku
pripada računsko določen solastniški oziroma idealni delež te stvari (prvi dostavek 65. člena
SPZ).5 Tako oblikovano lastninsko razmerje več oseb izhaja iz rimskopravnega
individualističnega pogleda na lastninsko pravico. Vsak od solastnikov je samostojen pravni
subjekt, ki lahko samostojno razpolaga s svojo pravico brez soglasja ostalih solastnikov, ter
svoja upravičenja izvršuje odvisno od deleža, ki mu pripada.6 Čeprav so deleži posameznega
solastnika na celotni stvari določeni, je solastnina po svoji naravi enotno pravno razmerje.7
Tudi v solastninskem razmerju se ohranja eno izmed temeljnih načel stvarnega prava o
specialnosti in razmerje se razteza samo na stvar kot celoto, zato fizični delež na solastni
stvari ni določen.8
Razdeljena torej ni stvar, ampak lastninska pravica.9 Slednja je v primeru solastnine
razdeljena po obsegu, tako da vsakemu solastniku pripada del lastninske pravice, kar pomeni,
da ima posamezni solastnik vsa lastninska upravičenja, ki jih mora izvrševati sorazmerno s
svojim idealnim deležem. Pri izvrševanju pa mora biti pozoren, da ne krši pravice ostalih
solastnikov.10 Lastninska pravica je enotna pravica in je ni mogoče razdeliti po vsebini, tako
ne more posamezni solastnik biti upravičen do uporabe, drugi do upravljanja, tretji pa do
razpolaganja s stvarjo. Ker solastnina zajema celotno stvar z vsemi njenimi sestavinami,
posamezni solastnik ne more imeti izključne lastninske pravice na določenem fizičnem
(realnem) delu stvari, zato so vsi solastniki upravičeni do celotne stvari v sorazmerju s svojim
deležem. Torej, posamezni solastnik je lastnik svojega idealnega dela stvari, s katerim lahko v
pravnem prometu (načeloma) prosto oziroma samostojno razpolaga, s celotno stvarjo pa lahko
razpolagajo zgolj vsi solastniki skupaj.11

5

Glej Miha Juhart, v Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur, Stvarnopravni zakonik (SPZ) (neuradno
prečiščeno besedilo) s komentarjem, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2016, str. 409.
6
Njegovo razpolaganje in upravičenja niso povsem neomejena, kot na pravi pogled izhaja iz zakonske dikcije
(glej prvi in tretji odstavek 66. člena SPZ in peti odstavek 67. člena SPZ). Tako Nadija Šuler, Solastnina: načini
pridobitve in razpolaganja, Pravna praksa – 2016, št. 03-04, GV Založba, str. 14 in 15.
7
Glej Vesna Rijavec, Andrej Ekart, Zakon o nepravdnem postopku (ZNP) : (neuradno prečiščeno besedilo) / z
uvodnimi pojasnili Vesne Rijavec in Andreja Ekarta ter stvarnim kazalom Janeza Topliška. – 1. natis. –
Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2009, str. 44.
8
Tako M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 410.
9
Sodba VSRS III Ips 18/2013 z dne 11. 11. 2014.
10
Prvi odstavek 66. člena SPZ.
11
Glej Vesna Rijavec, v Miha Juhart, Andrej Berden, Tomaž Keresteš, Vesna Rijavec, Matjaž Tratnik, Renato
Vrenčur, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 328 in 329.
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2.2 Idealni delež in idealni del
Solastniški (idealni) delež predstavlja kvantitativni del lastninske pravice, kot oblastvene
pravice solastnika na idealnem delu stvari, ki pripada določenemu solastniku. Solastniško
razmerje je izraženo z idealnim deležem, ki se običajno izrazi z ulomkom (mogoče ga je
izraziti tudi v odstotkih, promilih) v matematičnem razmerju do celote. Zakon o zemljiški
knjigi12 (v nadaljevanju: ZZK-1) v prvem odstavku 15. člena določa, da se pri vpisu
solastnine na nepremičnini v zemljiško knjigo vpiše tudi podatek o idealnem deležu, ki je za
vpis solastnine nujen. Zaradi nesmiselnosti pa se ne more oblikovati idealni delež na idealnem
deležu, kar pa ne pomeni, da se idealni delež ne more deliti naprej, tako da se idealni delež
izrazi z novim razmerjem do celote.13
Klasično pravilo je, da sta solastniški delež in idealni del neločljivo povezana, zato ne obstoji
solastnina brez delitve stvari na idealne dele in tudi idealnih delov ni brez obstoja solastniških
deležev. Slednji se določi po kvoti, ki pripada posameznemu solastniku v razmerju do celote
in se zato tudi imenuje alikvotni delež.14 Od velikosti posameznega solastniškega deleža pa so
odvisna upravičenja, ki izhajajo iz solastnine, zato je pomembno, da so natančno določeni.
Tako je od velikosti idealnega deleža odvisen na primer obseg solastnikove dejanske oblasti
nad stvarjo in njegova pravica do uporabe stvari. V skladu z velikostjo deležev se med
solastnike delijo tudi koristi (na primer plodovi) in bremena (na primer vzdrževanje stvari), ki
jih prinaša stvar v solastnini. Vsak solastnik lahko prosto razpolaga s svojim deležem, pri
čemer imajo, če je solastna stvar nepremičnina, ostali solastniki predkupno pravico, ki jo
ponovno lahko uveljavljajo sorazmerno s svojim solastniškim deležem (v primeru, da to
pravico uveljavlja več solastnikov).15
Morebitne fizične spremembe stvari16 ali njene vrednosti ne vplivajo na velikost solastniškega
deleža. Vlaganje v tujo stvar ne prinaša stvarnopravnega upravičenja. Prav tako posamezni
solastnik ne more spremeniti oziroma povečati svojega solastninskega deleža z vlaganjem v
skupno oziroma solastno stvar.17 Če nekdo (graditelj), ki ni izključni lastnik nepremičnine,
postavi, prizida ali izboljša zgradbo, na nepremičnini ne pridobi lastninske pravice, vendar
ima skladno s prvim odstavkom 48. člena SPZ obligacijski zahtevek na povrnitev vlaganj pod
pogojem, da je gradil s soglasjem lastnika nepremičnine. Kljub temu lahko z izboljšanjem tuje
nepremičnine, skladno s predhodnim dogovorom med graditeljem in solastnikom, nastane

12

Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO,
69/17 in 11/18 – ZIZ-L).
13
Če posamezni solastnik odsvoji svoj solastniški delež dvema osebama, postaneta solastnika vsak do četrtine.
Tako V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 329 in 330. Glej tudi M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 411.
14
Tako tudi V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 329 in 330.
15
Tako tudi Urška Klakočar-Zupančič, Delitev stanovanjske hiše v solastnini v sodnem nepravdnem postopku,
Pravna praksa, 2011, št. 15-16, str. 16.
16
Za spremembo stvari ne gre v primeru spojitve ali pomešanja oziroma zlitja premičnin, saj s tem nastane nova
stvar in na njej solastninska pravica dotedanjih lastnikov (prvi odstavek 55. člena in 56. člen SPZ).
17
Sklep VSK I Cp 407/2006 z dne 08. 11. 2006.

4

solastnina. Graditelj lahko na podlagi dogovora zahteva izstavitev listine za vpis solastnine v
zemljiško knjigo (drugi odstavek 48. člena SPZ).18

2.3 Domneva o enakosti deležev
Praviloma velikost posameznega solastniškega deleža na takšen ali drugačen način izhaja iz
pravne podlage, ki pripelje do nastanka solastnine. SPZ pa v drugem odstavku 65. člena
določa posebno domnevo, da so idealni deleži enaki, če niso določeni. Domneva se uporabi v
redkih primerih, in sicer ko idealni deleži pri nastanku19 solastnine niso določeni in če iz volje
strank, posebnih predpisov ali konkretnih okoliščin ne izhaja, da je merilo delitve drugačno.
Domneva o enakosti deležev pa ne učinkuje v zemljiškoknjižnem postopku. V primeru, da
solastniški deleži niso določeni, je mogoče domnevo iz 65. člena SPZ uporabiti v zvezi z
zavezovalnim pravnim poslom, ne more pa veljati za razpolagalni pravni posel. Na področju
nepremičninskega prava je to zemljiškoknjižno dovolilo, ki mora izpolnjevati predpisane
vsebinske zahteve, med drugim tudi podatek o solastniškem deležu.20 V nasprotnem primeru
mora zemljiškoknjižno sodišče predlog za vpis zavrniti.21

2.4 Razmejitev od drugih oblik lastnine
2.4.1 Izključna lastnina
Izključni imetnik lastninske pravice na stvari ima v okviru svoje pravice popolno pravno in
dejansko oblast nad stvarjo. Torej, ima pravico imeti stvar v posesti (ius possidendi), jo
uporabljati in uživati (ius utendi et fruendi) ter z njo razpolagati (ius abutendi), brez
posredovanja drugih. Izključni lastnik lahko vsakogar izključi iz izvrševanja svojih upravičenj
ter zahteva, da se drugi vzdržijo kršitve njegove lastninske pravice.22 Vendar njegova pravica
nikakor ni neomejena, saj jo lahko izvršuje tako, da ne krši pravic drugih posameznikov ali
zakona (na primer prepoved zlorabe pravi iz 12. člena SPZ).23
V izvrševanju lastninske pravice pa se kaže bistvena razlika med enoosebno lastninsko
pravico in solastnino. Izključni lastnik lahko v mejah vsebine svoje lastninske pravice
18

Glej V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 330.
Kadar pri pravno-poslovnem nastanku niso določeni, tem bolj pa pride v poštev, če solastnina nastane na drugi
podlagi.
20
Prvi odstavek 15. člena ZZK-1.
21
Sodba VSRS II Ips 393/2006 z dne 17. 04. 2008. Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 412 in V.
Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 330.
22
Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur, Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režim na nepremičninah, GV
Založba, Ljubljana 2009, str. 27.
23
Matjaž Tratnik, Stvarnopravni zakonik z uvodnimi pojasnili Matjaža Tratnika in stvarnim kazalom, Uradni list
RS, Ljubljana 2002, str. 56.
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samostojno oblikuje voljo in samostojno sprejema vse odločitve povezane z izvrševanjem
lastninskih upravičenj. V solastninskem razmerju pa je potrebno določiti sistem odločanja
glede izvrševanja upravičenj in pri tem upoštevati interese vseh udeležencev tega razmerja.
Slednje pa predstavlja svojevrstno omejitev (so)lastninske pravice.24

2.4.2 Skupna lastnina
Skupno lastnino ima več oseb (skupni lastniki) na nerazdeljeni stvari, kadar njihovi deleži
niso vnaprej določeni.25 Skupna lastnina je za razliko od solastnine zasnovana na
kolektivističnem konceptu, za katerega sta značilna enak položaj udeležencev ne glede na
velikost deleža ter skupno izvrševanje upravičenj. Zato se tovrstno lastninsko razmerje več
oseb oblikuje predvsem v primerih tesnejše medsebojne povezanosti oseb. Skupni lastniki
imajo lastninsko pravico, ki ni razdeljena tako kot pri solastnini, in jo lahko izvršujejo zgolj
skupaj kot en lastnik.26 Skupna lastnina je v SPZ urejena v 72. členu, ki v svojem šestem
odstavku določa, da se za skupno lastnino smiselno uporabljajo določila o solastnini, če ni z
zakonom določeno drugače.
Dvomljiva je določba SPZ, ki opredeljuje skupno lastnino. Teorija preučuje možnosti
nastanka skupne lastnine tudi po volji skupnih lastnikov in ne samo v primerih, ki jih določa
zakon. Argumenti v korist poljubnemu oblikovanju skupne lastnine so, da to dopušča načelo
avtonomije volje pogodbenih strank v civilnem pravu;27 da je s spremembo opredelitve
skupne lastnine, ki jo je prinesel SPZ opuščena določba 18. člena Zakona o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih28 (v nadaljevanju: ZTLR), da lahko skupna lastnina nastane samo
v zakonsko določenih primerih in pogojih; ter da je v pravnem prometu dobra vera dovolj
široko varovana. Kljub temu pa obstajajo protiargumenti, da nas pravilno tolmačenje ureditve
skupne lastnine in smiselna razlaga SPZ pripelje do omejenosti nastanka skupne lastnine, saj
je slednjo še naprej treba razumeti kot zakonsko predvideno izjemo, poljubno oblikovanje
skupne lastnine pa bi lahko vplivalo na slabšo pravno varnost tretjih oseb, ki bi stopale v
pravna razmerja s posameznim(i) skupnim(i) lastnikom(i). Tudi v primerjalnih pravnih redih
kontinentalne Evrope lahko skupna lastnina nastane samo v zakonsko predvidenih primerih
(npr. Nemčija, Švica, Avstrija, Hrvaška).29 Kadar iz okoliščin posameznega načina nastanka
24

Miha Juhart, v Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, str.
316 in 317.
25
Prvi odstavek 72. člena SPZ.
26
Tako tudi M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 410 in 460.
27
V takih primerih mora biti volja za nastanek jasno izražena in v dvomu se bo štelo, da se želi vzpostaviti
solastninsko razmerje, ker pa deleži ne bodo vnaprej določeni se v takih primerih uporabi domneva o enakih
deležih.
28
Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80, 20/80 – popr., 36/90, Uradni list
RS, št. 4/91 in 87/02 – SPZ).
29
Glej Vesna Rijavec, Delitev skupnega premoženja, str. 155 in 156; dostopno na:
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-U3KYCM0A/85ddfb55-8bcd-4ad7-b5be-5eda03d2dfa0/PDF
(pridobljeno dne 04. 03. 2018).

6

izhaja, da je usmerjen v pridobitev skupne lastnine lahko skupna lastnina nastane na enakih
podlagah kot izključna lastnina in solastnina. Vendar so za njen nastanek bolj pomembni
primeri, ko to posebej določa zakon, in sicer, od zakonsko določenih oblik skupne lastnine je
najpomembnejše in najpogostejše skupno premoženje zakoncev in glede premoženjskih
učinkov z zakonsko zvezo izenačenih oblik (skupno premoženje zunajzakonskih partnerjev in
registriranih istospolnih partnerskih skupnosti); dediščinska skupnost; rezervni sklad v etažni
lastnini; mejna znamenja, skupni deli, ki služijo večstanovanjskim stavbam, itd.30
Opredelilna in s tem bistvena značilnost skupne lastnine, kot popolne pravne skupnosti, je
nedoločenost (niti fizična niti idealna) deležev posameznih skupnih solastnikov. Kar pa ne
pomeni, da njihovega prispevka ni mogoče v konkretnem primeru ugotoviti in določiti
(preračunati v deleže). Morebitna določitev velikosti deleža pomeni prenehanje skupne
lastnine in njeno preoblikovanje (primarno) v solastnino.31
Vsa upravičenja iz tega skupnostnega razmerja lahko skupni lastniki izvršujejo samo skupaj.
Skupni lastniki (lahko) skupaj uporabljajo stvar tako, da izvršujejo oblast nad njo. Tako si
lahko razdelijo koristi in plodove skupne stvari, na katerih z ločitvijo od matične stvari prav
tako nastane skupna lastnina. Kar velja za koristi, pa velja tudi za bremena, zato skupni
lastniki solidarno odgovarjajo za obveznosti, ki nastanejo v zvezi s skupno stvarjo. O vseh
poslih upravljanja odločajo skupni lastniki soglasno. Za izvrševanje teh poslov lahko soglasno
pooblastijo enega od njih ali pa pooblastilo za upravljanje določi zakon. Bistvena razlika med
skupno lastnino in solastnino se kaže tudi v razpolaganju, saj lahko s stvarjo razpolagajo le vsi
skupni lastniki skupaj in prenesejo lastninsko pravico oziroma jo obremenijo z omejeno
stvarno pravico. Ker notranje razmerje med skupnimi lastniki ni navzven spoznavno, je
skupno lastnino težje spoznati kot solastnino, pri tem pa eden od skupnih lastnikov pogosto
daje vtis, da je izključni lastnik sicer skupne stvari, velja za tretje osebe domneva o
dobrovernosti. V primerih, ko skupni lastnik samostojno razpolaga s skupno stvarjo brez
soglasja drugih skupnih lastnikov se šteje, da tretji ni v dobri veri samo, če je vedel, da je
stvar v skupni lastnini in da z njo razpolaga brez soglasja skupnega lastnika (tretji odstavek
72. člena SPZ).32
Posamezni skupni lastnik ima pravico zahtevati delitev skupne lastnine kadarkoli, razen ob
neprimernem času oziroma v primerih, ko zakon to pravico izključuje. Poleg skupnih
lastnikov lahko delitev zahtevajo tudi upniki kateregakoli od njih, ki se želijo poplačati iz
dolžnikovega deleža zato je potrebno deleže najprej ugotoviti in ovrednotiti. Pri delitvi pa je
treba biti pozoren na specialna pravila o delitvi, določena v različnih zakonih, ki urejajo
posamezne oblike skupne lastnine. Sama delitev poteka razmeroma preprosto, kjer je v
delitvenem postopku potrebno določiti deleže posameznega skupnega lastnika, s tem pa se
skupna lastnina spremeni v solastnino, morebitna nadaljnja delitev pa poteka po splošnih

30

Tako M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 460 in 461. Glej tudi V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str.
364 in 365 ter sodbo VSL I Cp 1180/2010 z dne 23. 06. 2010.
31
Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 460 in 461.
32
M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 464-466. Glej tudi V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 364-368.
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pravilih, ki urejajo delitev solastnine, razen kadar posebni zakoni, glede na naravo in obliko
skupne lastnine, ne predpisujejo posebnosti pri delitvi.33

2.4.3 Etažna lastnina
Etažna lastnina je v slovenskem pravnem redu zasnovana kot posebna oblika lastnine, ki v
enoten pravni institut združuje dve različni lastninski pojavnosti, in sicer lastninsko pravico na
posameznem delu zgradbe in solastnino na skupnih delih. S tako ureditvijo je slovenski
zakonodajalec sprejel dualistični koncept etažne lastnine, ki je značilen za države romanskega
pravnega sistema, kljub temu, da je naš sistem stvarnega prava bliže germanskim ureditvam,
kjer prevladuje unitaristični pristop.34 Zaradi svoje specifičnosti se odmika od nekaterih
temeljnih načel stvarnega prava, saj omogoča lastninsko pravico na delu nepremičnine in
predstavlja, poleg stavbne pravice, glavno izjemo od načela povezanosti zemljišča in objekta
(superficies solo cedit) ter načela specialnosti.35
Pri nas je preboj klasičnega rimskopravnega načela superficies solo cedit popoln, saj je etažna
lastnina opredeljena kot lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov,
slednja pa je neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu (glej prvi in četrti odstavek
105. člena SPZ). Se pravi, da je solastnina na skupnih delih stranska oziroma akcesorna
pravica, ki nima lastne pravne samostojnosti.36 Posebni obliki solastnini na skupnih delih se ni
mogoče odpovedati, prav tako nihče od solastnikov ne more zahtevati njeno delitve, saj je
delitev opravljena že z vzpostavitvijo etažne lastnine (glej četrti in peti odstavek 105. člena
SPZ).37
Etažna lastnina (lahko) nastane samo na podlagi pravnega posla ali odločbe sodišča in vpisom
v zemljiško knjigo s konstitutivnim učinkom (107. člen SPZ). Izključni lastnik nepremičnine
lahko izrazi svojo voljo za nastanek etažne lastnine z enostranskim pravnim poslom (109. člen
SPZ). V primeru nepremičnine v solastnini pa lahko nastane etažna lastnina na podlagi
sporazum o delitvi (prvi odstavek 108. člena SPZ) ali na podlagi sodne odločbe, izdane v
postopku delitve nepremičnine v solastnini, če solastniki ne morejo doseči sporazuma in je

33

M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 467 in 468 in V. Rijavec, A. Ekart, 2009, str. 46.
Avstrijska pravna ureditev zastopa unitaristični koncept etažne lastnine, saj ne pozna dveh različni pojavnosti
lastnine in s tem nekoliko bolj ohranja načelo superficies solo cedit. Medtem ko nemška ureditev s priznavanjem
posebne lastnine na posameznem delu (Sondereigentum) že nekoliko prehaja v dualistični koncept etažne
lastnine, čeprav ne odstopa tako intenzivno od načela superficies solo cedit, kot to velja za romanski (čisti
dualistični) sistem. Glej Renato Vrenčur, Pravni položaj etažnih lastnikov (obvezen rezervni sklad in zakonito
stvarno breme), Podjetje in delo, 2006, št. 6-7, str. 1187-1195.
35
Tako tudi M. Tratnik, 2002, str. 104. »Za odmik od načela specialnosti gre, ker se stvarne pravice lahko
oblikujejo na delu stvari. Za odmik od načela superficies solo cedit pa gre, ker lastninska pravica na
posameznem delu prevladuje nad solastnino na zemljišču, ki sodi med skupne dele stavbe.« Citirano po M.
Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 640.
36
R. Vrenčur, 2006, str. 1187-1195.
37
M. Tratnik, R. Vrenčur, 2009, str. 190.
34
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delitev na etažno lastnino tudi pravno in dejansko mogoča (prvi odstavek 110. člena SPZ).38
Poleg volje in ustrezne pravne podlage za njen nastanek je pravno razmerje etažne lastnine
mogoče oblikovati zgolj na zgradbi,39 ki mora izpolnjevati določene tehnične pogoje.
Posamezni del zgradbe mora predstavljati samostojno funkcionalno celoto, ki je primerna za
samostojno uporabo (na primer stanovanje, poslovni prostor, garaža, ateljeji ali drug
samostojen prostor). Določitev solastninskega deleža na skupnih delih je nujen in obvezen
sestavni del pravne podlage, s katero nastane etažna lastnina. Solastninski delež predstavlja
pomembno merilo na podlagi katerega se določa obseg upravičenj, zato naj bodo določeni na
način, ki čim bolj ustreza vsebini pravnega razmerja etažne lastnine. Način določanja tega
deleža pa je predmet avtonomne odločitve bodočih etažnih lastnikov, ki pri tem lahko
uporabijo različna merila.40 Kasneje pa se lahko spreminja samo s soglasjem vseh
solastnikov.41 Ob nastanku etažne lastnine pa je potrebno skleniti tudi pisno pogodbo o
medsebojnih razmerjih z ustrezno vsebino,42 ki učinkuje proti vsakemu novemu etažnemu
lastniku (drugi odstavek 116. člena SPZ).
SPZ določa, da imajo etažni lastniki za nepremičnine, ki imajo več kot dva etažna lastnika in
več kot osem posameznih delov, dolžnost določiti upravnika43 in ustanoviti obvezen rezervni
sklad. Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih lastnikov, ki jih vodi
upravnik ločeno na posebnem računu in so namenjena za kritje bodočih stroškov rednega
upravljanja (prvi in drugi odstavek 119. člena SPZ).44 Etažni lastniki prav tako ne morejo
zahtevati vračila vplačil v rezervni sklad (peti odstavek 120. člena SPZ). SPZ določa na
posameznem delu v etažni lastnini zakonito stvarno breme v korist (vsakokratnih) etažnih
lastnikov v breme (vsakokratnega) etažnega lastnika posameznega dela stavbe, ki dolguje
stroške upravljanja in vplačila v obvezen rezervni sklad (prvi odstavek 120. člena SPZ).45 V
šestem odstavku 119. člena SPZ pa je določena posledica v primeru neplačevanja prispevkov
v rezervni sklad.46
V primeru, da etažni lastnik grobo krši temeljna pravila sosedskega sožitja ali svoje dolžnosti
po pogodbi o medsebojnih razmerjih, na način da je skupnost nevzdržna, lahko etažni lastniki,
ki imajo več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep, da se vloži
tožba za njegovo izključitev in prodajo njegovega posameznega dela po pravilih, ki urejajo
izvršbo na nepremičnine (glej 123. člen SPZ). Institut izključitvene tožbe je skrajna možnost,

38

Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 652 in 653. Več o tem v poglavju Fizična delitev nepremičnine v
solastnini z vzpostavitvijo etažne lastnine.
39
»Možnost nastanka etažne lastnine je predvidena za zgradbo, ki je širši pojem kot stavba, saj predstavlja
objekt, ki je zgrajen in torej neločljivo povezan z zemljiščem, ki pa nima nujno strehe kot to velja za stavbo«.
Citirano po V. Rijavec, v A. Berden et al. (2002), str. 115.
40
Izhodiščno merilo predstavlja določba 106. člena SPZ.
41
M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 648 in 651.
42
Sestavine pogodbe so naštete primeroma v prvem dostavku 116. člena SPZ in v 33. členu SZ-1 za
večstanovanjske stavbe.
43
Prvi odstavek 118. člena SPZ, glej tudi prvi odstavek 48. člena SZ-1.
44
Glej tudi četrti odstavek 120. člena SPZ in 44. člen SZ-1.
45
R. Vrenčur, 2006, str. 1187-1195.
46
Glej šesti odstavek 119. člena SPZ.
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ki jo imajo na voljo etažni lastniki zoper kršitelja, po neuspešnem opominu oziroma ko so
druga, milejša sredstva (npr. negatorna tožba) že izčrpana.47
Etažna lastnina preneha predvsem po volji etažnih lastnikov, ki s sprejetim sklepom in
pravnim aktom o preoblikovanju, lahko sklenejo, da se etažna lastnina preoblikuje v izključno
lastnino enega lastnika na zemljišču s stavbo, ali v solastnino (125. člen SPZ). Na naraven
način pa etažna lastnina preneha z uničenjem celotne zgradbe, saj v takem primeru ni več
pogojev za njen obstoj. S trenutkom uničenja pa pridobijo etažni lastniki solastnino na
zemljišču in ostankih zgradbe, v razmerju solastniških deležev, ki so jih imeli prej na skupnih
delih (126. člen SPZ).48

47

Več o tem M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 720-724. Glej tudi V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str.
589.
48
Tako M. Juhart, v M. Juhart et al. (2007), str. 358.
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3. NASTANEK SOLASTNINE

3.1 Splošno
Solastnina lahko nastane na smiselno enakih podlagah kot jih določa SPZ za pridobitev
lastninske pravice, in sicer na podlagi zakona, pravnega posla, dedovanja ali odločbe
državnega organa. Do nastanka solastnine lahko pride na podlagi volje oziroma doseženega
konsenza udeležencev (na primer nastanek solastnine na podlagi pravnega posla) ali na
podlagi izpolnjenih pogojev in neodvisno od volje udeležencev (na primer nastanek solastnine
pri spojitvi premičnih stvari, ki pripadajo različnim lastnikom).49

3.2 Zakon
(So)lastninska pravica se pridobi na podlagi zakona v trenutku, ko so (kumulativno)
izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji, neodvisno od volje udeleženih subjektov. Gre za
originaren oziroma izviren način pridobitve (so)lastninske pravic. Solastniška skupnost lahko
ex lege nastane s spojitvijo, pomešanjem in zlitjem samostojnih premičnin, ki pripadajo
različnim lastnikom; izdelavo nove premičnine; priposestvovanjem in pridobitvijo solastnine
na plodovih, ki jih daje solastna stvar, kadar se ti ne morejo deliti med solastnike. Solastnina
nastane tudi pri najdbi zaklada, ki po enakih delih pripada najditelju in lastniku premičnine ali
nepremičnine, v kateri je bil najden, razen če zakon določa drugače (prvi odstavek 53. člena
SPZ).50

3.2.1 Spojitev
Solastninska skupnost nastane, če se dve ali več samostojnih premičnin oziroma trdnih snovi,
ki pripadajo različnim lastnikom, združijo oziroma spojijo tako, da postanejo sestavine enotne
nove premičnine. Lastniki doslej samostojnih premičnin postanejo solastniki nove stvari v
sorazmerju z vrednostjo, ki so jo imele posamezne premičnine ob spojitvi (prvi odstavek 55.
člena SPZ). V kakšnem primeru se prvotne stvari štejejo kot sestavine druge stvari, se določi
skladno s prvim odstavkom 16. člena SPZ, po katerem je poglavitno merilo splošno
prepričanje.51 Ključnega pomena je vprašanje, ali se lahko katera od spojenih stvari šteje za
glavno stvar. V takem primeru gre za premičninsko prirast, ki jo ureja drugi odstavek 55.
člena SPZ, na podlagi katerega postane lastnik glavne stvari, skladno s načelom accessio cedit

49

Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 412.
Glej M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2007), str. 250 in N. Šuler, 2016, str. 14.
51
Glej M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2007), str. 270.
50
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principali, tudi lastnik enotne stvari.52 Za glavno stvar pa se šteje tista, ki se v skladu s
splošnim prepričanjem šteje za glavno stvar (tretji odstavek 55. člena SPZ). Tisti, ki je zaradi
prirasti izgubil lastninsko pravico na stvari, lahko uveljavlja verzijski zahtevek zoper lastnika
glavne stvari, ki je zaradi ex lege učinkov prirasti neupravičeno obogaten.53 Do spojitve pride
bodisi zaradi naravnega ali naključnega dogodka bodisi zaradi človekovega delovanja, ki
mora biti nepomembno in zanemarljivo, v nasprotnem primeru je treba upoštevati pravila o
izdelavi nove stvari (57. člen SPZ).54 Na stvari, ki je s spojitvijo postala sestavina nove,
sestavljene stvari, v skladu s 58. členom SPZ preneha tako lastninska pravica kakor tudi
morebitne pravice tretjih oseb (predvsem neposestna zastavna pravica).55

3.2.2 Pomešanje in zlitje
V primerih, ko pride bodisi do zlitja tekočin ali plinov bodisi do pomešanja trdnih snovi, ki so
razdrobljene v majhne delce (na primer moka, praški, pesek, zrnje), na način da jih ni mogoče
več ločiti oziroma je ločitev povezana z nesorazmerno visokimi stroški, 56. člen SPZ napotuje
na smiselno uporabo pravil 55. člena SPZ o spojitvi. Torej, lastniki zlitih oziroma pomešanih
snovi praviloma postanejo solastniki zlitine oziroma mešanice, njihovi solastniški deleži pa se
definirajo v sorazmerju z vrednostjo, ki so jo imele posamezne snovi ob zlitju oziroma
pomešanju. Glede pravic tretjih oseb na zlitih ali pomešanih snoveh velja enako kot pri
spojitvi (58. člen SPZ). Izjemoma lahko s pomešanjem ali zlitjem nastane nova stvar,56 ni pa
izključena niti premičninska prirast, pri čemer bo poleg količine pomemben dejavnik tudi
vrednost snovi pred združitvijo. Kadar ena snov količinsko prevladuje in ima tudi bistveno
višjo vrednost, bi jo bilo mogoče šteti za glavno stvar.57

3.2.3 Izdelava nove premičnine
Pri izdelavi nove premičnine, prvotne, osnovne stvari s predelavo oziroma človeškim delom,
ki ima samostojno vrednost, spremenijo svojo fizično in pravno identiteto, tako da na njih
preneha lastninska pravica (tudi morebitne omejene stvarne pravice) in na novo nastane na
novi stvari. V skladu s splošnim prepričanjem pa se presoja v katerih primerih je dejansko
nastala nova stvar.58

52

Glej M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2004), str. 298.
Glej Renato Vrenčur, v Andrej Berden, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur, Vesna Rijavec, Tone Frantar, Tomaž
Keresteš, Miha Juhart, Novo stvarno pravo, Studio Linea in Zavod Codex Iuris, Maribor 2002, str. 84.
54
M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2004), str. 298. Glej tudi R. Vrenčur, v A. Berden et al. (2002), str. 84.
55
M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2004), str. 297.
56
Na primer mešanica več sort vina s katero nastane vinska zvrst.
57
Tako tudi M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2007), str. 270 in 271.
58
Več o tem M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2016), str. 370 in četrti odstavek 57. člena SPZ.
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Ključno vprašanje je, kdo dobi lastninsko pravico na novi stvari. Nikakršnega dvoma ni v
primerih, ko edini lastnik materiala izdela ali si da izdelati novo stvar in tako pridobi
izključno lastninsko pravico na novi stvari (prvi odstavek 57. člena SPZ). Kadar je lastnikov
materiala več pa se uporabljajo pravila o spojitvi in pomešanju, kar pomeni, da lastniki
materiala postanejo solastniki nove stvari, vendar samo, če je vrednost izdelave bistveno nižja
od skupne vrednosti uporabljenih materialov, ki so pripadali drugim osebam kot izdelovalcu.
Drugi položaj pa nastopi kadar nekdo zase izdela ali si da izdelati novo stvar iz (delno) tujega
materiala. V takih primerih je v drugem odstavku 57. člena SPZ izraženo t.i. produkcijsko
načelo, ki daje prednost izdelovalcu oziroma predelovalcu, ki pridobi lastninsko pravico na
novi stvari samo, če vrednost njegovega dela ni bistveno nižja od vrednosti materiala.59
Ekonomski pomen ureditve izdelave nove stvari se kaže zlasti pri zavarovanju kreditov v
industriji. Proizvajalec določene stvari pogosto kupuje surovine na kredit, ki ga dobavitelj
zavaruje s pridržkom lastninske pravice, slednji pa zaradi kogentne narave določb o pridobitvi
lastninske pravice, s predelavo surovin in izdelavo nove stvari, nujno ugasne.60 Zaradi pravnih
učinkov predelave, se lahko dobavitelj in proizvajalec s t.i. klavzulo o predelavi dogovorita,
da bo na novi stvari nastala solastnina v razmerju z vrednostjo materiala (surovin) in
vrednostjo dela (proizvodnih stroškov). Klavzula predstavlja dogovor o anticipiranem
fiduciarnem prenosu solastniškega deleža na novi stvari na dobavitelja, ki ga dosežeta z
anticipiranim posestnim konstitutom. Solastninska pravica dobavitelja je fiduciarne narave in
traja, dokler ni plačana celotna kupnina.61

3.2.4 Priposestvovanje
Predmet priposestvovanja sta lahko tudi solastnina ali solastniški delež. S priposestvovanje
kot izvirnim načinom pridobitve lastninske pravice se solastnina pridobi praviloma samo, če
več oseb skupaj izvršuje dobroverno lastninsko posest daljše časovno obdobje (10 let za
nepremičnine in 3 leta za premičnine). Na podlagi tretjega odstavka 45. člena SPZ, se
dobrovernost presoja za vsakega priposestvovalca posebej, pri tem pa slaba vera enega izmed
njih preprečuje priposestvovanje celotne stvari. V redkih primerih pa obstaja možnost, da
posamezne solastniške deleže priposestvujejo posamezni sopriposestvovalci. Mogoče so tudi
situacije kadar je predmet priposestvovanja že od samega začetka le solastniški delež.62 Ni pa
mogoče priposestvovati idealnega dela nepremičnine, saj »bi bilo v nasprotju s konceptom

59

Glej M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2016), str. 369-371. Glej tudi R. Vrenčur, v A. Berden et al. (2002), str. 94
in 95.
60
Prav tako ugasne na surovinah fiduciarna lastnina ali morebitna neposestna zastavna pravica.
61
Glej M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2016), str. 369 in 370. Več o tem R. Vrenčur v A. Berden et al. (2002), str.
94 in 95.
62
Glej M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2007), str. 260. Glej tudi V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 331.
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posesti kot dejanske oblasti nad stvarjo in pojmom solastnine, ki izključuje lastninsko pravico
na realnem delu stvari.«63

3.3 Pravni posel
S pravnim poslom, kot osrednjim načinom pridobitve lastninske pravice, se prenese že
obstoječa lastninska pravica (z vso njeno vsebino) iz odsvojitelja na pridobitelja. Gre za
derivativno oziroma izvedeno obliko pridobitve lastninske pravice, saj je za nastanek posla
ključnega pomena volja oziroma doseženo soglasje obeh pogodbenih strank.64 Poleg tega pa
slovenski pravni red za uspešen prenos, skladno z načelom kavzalnosti, zahteva veljaven
obligacijskopravni zavezovalni posel (na primer prodajna, darilna, menjalna pogodba) iz
katerega izhaja obveznost odsvojitelja prenesti lastninsko pravico, ter stvarnopravni
razpolagalni posel, ki je dovršen z zunanjim, realnim dejanjem, in sicer s tradicijo oziroma
izročitvijo pri premičninah in vpisom v zemljiško knjigo pri nepremičninah.65 Poleg
predpostavk, ki se zahtevajo tako za zavezovalni kakor razpolagalni pravni posel, je pri
slednjemu potrebno dodati še poseben pogoj, in sicer odsvojiteljevo razpolagalno sposobnost.
Solastnina nastane tako, da se na primer izključni imetnik lastninske pravice na stvari
(prodajalec, darovalec) zaveže, da bo s (prodajno, darilno) pogodbo prenesel lastninsko
pravico na celotni stvari na več oseb (kupcev, obdarjencev) na način, da bo vsaka izmed njih
pridobila določen idealni oziroma solastniški delež. Vsebini zavezovalnega posla pa mora
slediti tudi ustrezen razpolagalni pravni posel in izpolnitev drugih zakonsko določenih
pogojev.66 Prav tako je mogoče, da izključni lastnik s pravnim poslom prenese del svoje
lastninske pravice na drugo osebo in s tem nastane solastninsko razmerje med njim in
pridobiteljem. Skratka, v takih primerih je vsebina pravnega posla za prenos lastninske
pravice vzpostavitev solastninskega razmerja.67 Pri pravnoposlovni pridobitvi solastnine torej
ni velikih posebnosti, z izjemo predkupne pravice pri prodaji nepremičnine.68

3.3.1 Pogodba o preoblikovanju etažne lastnine v solastnino
Etažna lastnina se lahko preoblikuje v solastnino na podlagi doseženega sporazuma med
etažnimi solastniki. Do takšne odločitve bi lahko prišlo, če bi se število etažnih lastnikov tako
zmanjšalo, da ne bi imeli več interesa za obstoj etažne lastnine. Kot že omenjeno se lahko
63

Glej sodbo in sklep VSRS II Ips 178/2009 z dne 06. 10. 2011 in sodbo VSL I Cp 1212/2017 z dne 08. 11.
2017.
64
M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2007), str. 220 in 221.
65
Glej R. Vrenčur, v A. Berden et al. (2002), str. 67 in 68.
66
Na primer če je predmet prodaje nepremičnina, se mora zemljiškoknjižno dovolilo glasiti na predvidene
solastnike in izraziti tudi njihove idealne deleže.
67
Tako tudi M. Juhart, v M. Juhart et al. (2007), str. 310.
68
Glej N. Šuler, 2016, str. 14 in 15.
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etažna lastnina spremeni predvsem po volji etažnih lastnikov, ki s sprejetim sklepom in
pravnim aktom o preoblikovanju, sklenejo, da se etažna lastnina preoblikuje v solastnino.
Pravni akt o preoblikovanju mora biti sklenjen v pisni obliki in vsebovati zemljiškoknjižno
dovolilo za spremembo z overjenim podpisom.69

3.3.2 Pogodba o pridobitvi solastninskega deleža z vlaganjem v tujo nepremičnino
Pri vlaganju v tujo nepremičnino je načelo povezanosti zemljišča in objekta (8. člen SPZ)
ključnega pomena. Lastninska pravica na nepremičnini se ex lege samodejno razširi na vse
premične stvari, ki z združitvijo postanejo sestavina tuje nepremičnine (54. člen SPZ). V
primerih, ko graditelj s soglasjem (tudi brez soglasja) lastnika nepremičnine postavi, prizida
ali izboljša zgradbo, ne glede na vrednost vlaganj, ne pridobi (so)lastninske pravice na
nepremičnini, ampak samo obligacijskopravni, obogatitveni (verzijski) zahtevek nasproti
lastniku nepremičnine, in sicer za toliko, kolikor je bil ta zaradi vlaganj obogaten (glej prvi
odstavek 48. člena SPZ in 190. člen Obligacijskega zakonika;70 v nadaljevanju OZ).71
Vendar, naše pravo dopušča možnost, da se lahko lastnik nepremičnine in graditelj dogovorita
ter skleneta pogodbo o priznanju (pridobitvi) solastniškega deleža, s katero se lastnik
nepremičnine zaveže, da bo graditelju, v zameno za vložen material in delo, priznal
solastniški delež na izboljšani nepremičnini (drugi odstavek 48. člena SPZ). Torej, pridobitev
solastniškega deleža je mogoča izključno na pravnoposlovni podlagi, graditelj pa je na
podlagi dogovora upravičen zahtevati od lastnika nepremičnine izstavitev listine, ki vsebuje
zemljiškoknjižno dovolilo, za vpis solastnine v zemljiško knjigo (drugi odstavek 48. člena
SPZ).72

3.3.3 Premoženjska razmerja med zakoncema
V slovenskem pravnem sistemu premoženjska razmerja med zakoncema ureja ZZZDR. Po
tem zakonu velja za premoženjska razmerja zakoncev sistem ločenega, posebnega premoženja
zakoncev individualne narave, kombiniran s skupnim premoženjem zakoncev kolektivne
narave. Premoženje, ki ga ima zakonec ob sklenitvi zakonske zveze, ostane njegova last in z
njim lahko samostojno razpolaga (prvi odstavek 51. člena ZZZDR). V času trajanja zakonske
zveze nastane posebno premoženje zakonca zgolj na podlagi posebej predvidenih naslovov, ki
omogočajo njegov nastanek.73 Skupno premoženje zakoncev pomeni skupnost vseh
69

Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2007), str. 358.
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –
OROZ631).
71
Sodba VSRS II Ips 125/2011 z dne 08. 12. 2011.
72
Več o tem M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 331-338.
73
Na primer na podlagi daril temu zakoncu, dedovanja, odškodnine za nepremoženjsko škodo. Glej V. Rijavec,
Delitev skupnega premoženja, str. 153 in 154.
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premoženjskih pravic, ki v nedoločenih deležih pripadajo obema zakoncema skupaj. Za
nastanek skupnega premoženja in posledično tudi skupne lastnine je primarni pogoj obstoj
zakonske zveze (ali zunajzakonske skupnosti), v okviru katere zakonca vsak zase ali s
skupnim delom ustvarjata premoženje na določen (posreden ali neposreden) način.74 Po
izoblikovanem stališču prakse in teorije lahko skupno premoženje nastane tudi na pogodbenih
temeljih, če zakonca prostovoljno združita svoje dotlej posebno (ločeno) premoženje v
skupno premoženje.75 Skupno premoženje zakonca upravljata in z njim razpolagata skupno in
sporazumno, lahko se pa dogovorita, da le eden izmed njiju upravlja to premoženje ali njegov
del ali da ga upravlja in z njim tudi razpolaga, upoštevaje koristi drugega zakonca. 76
Posamezni zakonec ne more razpolagati s svojim nedoločenim deležem na skupnem
premoženju s pravnimi posli med živimi, predvsem ga ne more odsvojiti ali obremeniti (54.
člen ZZZDR). Lahko pa z njim razpolaga z oporoko. ZZZDR v 55. členu izrecno določa, da
se pravice na nepremičninah, ki so skupno premoženje zakoncev, vpišejo v zemljiško knjigo
na ime obeh zakoncev kot njuno skupno premoženje po nedoločenih deležih. Dejstvo, da je v
zemljiški knjigi kot lastnik vpisan samo en zakonec ne pomeni, da nepremičnina ne bi mogla
biti v skupni lastnini. V razmerju do tretjih oseb velja domneva, da je lastnik tisti, ki je vpisan
v zemljiški knjigi (prvi odstavek 11. člena SPZ). Torej, samo če je tretji vedel, da je stvar v
skupni lastnini in da se razpolaga brez soglasja skupnega lastnika, ga načelo zaupanja v
zemljiško knjigo ne varuje.77 Težava nastane v primeru kadar je na primer na zemljišču, ki je
posebno premoženje zakonca, v času zakonske zveze zgrajena hiša, saj bi moralo veljati
načelo superficies solo cedit. V takih primerih se lahko zakonca dogovorita, da na
nepremičnini nastane solastnina. Graditelj (drugi zakonec) lahko na podlagi (tudi
konkludentno sklenjenega) dogovora, zahteva izstavitev listine za vpis solastnine v zemljiško
knjigo. Idealni del stvari, ki se pridobi z vpisom, spada v njuno skupno premoženje.78
Delitev skupnega premoženja je možna že v času trajanja zakonske zveze, vendar lahko
zajame samo premoženje, ki takrat obstaja. Sporazumna delitev v času trajanja zakonske
zveze mora biti v obliki notarskega zapisa, ki je predpisan za veljavnost pravnih poslov med
zakoncema in za veljavnost sporazuma ni potrebno, da bi z njim delila vse premoženje, ki sta
ga pridobila v času trajanja zakonske zveze.79 Ker delitev ne pomeni tudi razdružitve
skupnosti med zakoncema, je novo ustvarjeno premoženje ponovno skupno premoženje
zakoncev. V primeru prenehanja zakonske zveza pa je delitev skupnega premoženja zakoncev
obvezna. Tudi v tem primeru se lahko skupno premoženje razdeli na podlagi predhodno
sklenjenega sporazuma o delitvi skupnega premoženja v obliki neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, in sicer v nepravdnem postopku. Nujen pogoj za sklenitev tega sporazuma
je soglasje zakoncev o dokončnem obsegu skupnega premoženja, o deležu posameznega
zakonca in o načinu delitve. Šteje se, da sta deleža zakoncev enaka, zakonca pa lahko to
domnevo izpodbijata in dokažeta, da je to razmerje drugačno (glej 59. člen ZZZDR). V
74

Drugi odstavek 51. člena ZZZDR.
Tako V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 369.
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Glej prvi in drugi odstavek 52. člena ZZZDR.
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M. Tratnik, R. Vrenčur, 2009, str. 202. Glej tudi sodbo in sklep VSK I Cp 929/2004 z dne 29. 11. 2005.
78
Glej V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 370 in 371.
79
Sklep VSRS III Ips 40/2010 z dne 20. 03. 2013.
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kolikor obstaja spor o obsegu skupnega premoženja ali višini deleža, sodišče prekine
nepravdni postopek in zakonca napoti na pravdo (glej 9. in 10. člen Zakona o nepravdnem
postopku;80 v nadaljevanju: ZNP). Če se izvrši fizična delitev, tedaj vsak izmed zakoncev
postane samostojni lastnik svojega konkretno določenega dela stvari. Z določitvijo deležev se
ustanovi solastnina na stvareh (na primer kadar je predmet delitve nepremičnina in ni nujno,
da pride do dejanske delitve).81

3.3.4 Družbena pogodba
Z družbeno pogodbo se dve ali več oseb zaveže, da si bodo s svojimi prispevki prizadevale
doseči z zakonom dopustni skupni namen, tako kot je določeno s pogodbo (990. člen OZ).
Vsak družbenik je v skladu s pogodbo dolžan v družbo prispevati dogovorjene prispevke (prvi
odstavek 991. člena OZ). Prispevek je lahko denar, stvar, pravica, terjatev, lahko pa tudi
določena vrsta zaveze v obliki storitev, dopustitev ali opustitev, ki ima premoženjsko vrednost
(drugi odstavek 991. člena OZ). Družba civilnega prava ni pravna oseba, zato nima
premoženja, ki bi ji kot lastnina pripadalo. Na premoženju družbe, ki nastane s prispevki
družbenikov ali s poslovanjem družbe, imajo družbeniki enake solastninske ali drugačne
soimetniške deleže, če pogodba ne določi drugače (996. člen in tretji odstavek 991. člena OZ).
Solastninske pravice in obveznosti se cel čas delovanja družbe izvršujejo na način, ki ustreza
skupnemu namenu, zato imajo pravila OZ o družbeni pogodbi naravo lex specialis in s tem
prednost pred pravili SPZ, ki urejajo solastnino.82

3.4 Dedovanje
Z dedovanjem se na izveden način pridobi lastninska pravica v trenutku zapustnikove smrti
(41. člen SPZ in 132. člen Zakona o dedovanju;83 v nadaljevanju: ZD). Dedovanje predstavlja
obliko univerzalnega pravnega nasledstva, ki pomeni prehod vseh lastninskih in drugih
pravic, ki sestavljajo zapuščino, z umrlega zapustnika na njegove dediče, pri tem pa za prenos
pravic niso predpisani dodatni pogoji oziroma ni potrebno posebno ravnanje dedičev.84 Ne
glede na pravni temelj dedovanja je zapuščina od zapustnikove smrti do njene delitve skupna
last sodedičev. S sklepom o dedovanju sodišče samo ugotovi, kdo so dediči in v kakšnem
80

Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86, 20/88 – popr., Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ,
131/03 – odl. US, 77/08 – ZDZdr in 10/17 – ZPP-E).
81
Glej V. Rijavec, Delitev skupnega premoženja, str. 158 in 159.
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Glej Bojan zabel, v Nina Plavšak, Bojan Zabel, Vesna Kranjc, Ada Polajnar Pavčnik, Peter Grilc, Jure Markič,
Sonja Ilovar Gradišar, Renato Vrenčur, Klemen Podobnik, Bojan Podgoršek, Obligacijski zakonik s
komentarjem (posebni del), bančni posli (ZOR, ZPlaP) s komentarjem, 4. knjiga (704. do 1062. člen), GV
Založba, Ljubljana 2004, str. 969-972.
83
Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00
– odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16).
84
M. Tratnik, v M. Juhart et al. (2016), str. 273 in 274.
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razmerju dedujejo, torej določi dedne deleže, a to niso nujno dokončni deleži na skupnem
premoženju, ki bi vzpostavljali solastnino.85 Do delitve sodediči upravljajo in razpolagajo z
dediščino skupno (prvi dostavek 145. člena ZD).86
Skupnost sodedičev preneha praviloma z delitvijo dediščine. Ker ZD nima predpisov o
izvedbi delitve, se smiselno uporabljajo predpisi SPZ o delitvi skupne stvari (70. člen na
podlagi petega odstavka 72. člena SPZ). Vsak sodedič dobi po velikosti svojega dednega
deleža solastninski delež na posameznih skupnih stvareh zapuščine (četrti odstavek 146. člena
ZD) ali v svojo izključno lastnino konkretiziran in individualiziran del zapuščinskega
premoženja. Sodediči lahko izvensodno razdelijo dediščino na podlagi medsebojnega
sporazuma – delilne pogodbe – o načinu delitve. Delitev dediščine je dejansko opravljena že s
sklenitvijo sporazuma, s katerim se določijo solastninski deleži.87 S tem se status premoženja
spremeni v klasično solastnino, zatem se brez ovir izvede tudi nepravdni postopek delitve
solastnine.88 Če v zapuščinskem postopku sporazumno predlagajo delitev in njen način,
sodišče upošteva njihov dogovor v sklepu o dedovanju. V primeru, da se sodediči ne morejo
sporazumeti o načinu delitve, lahko vsak izmed njih skladno s prvim odstavkom 144. člena
ZD zahteva, naj dediščino razdeli sodišče v nepravdnem postopku (po določbah od 118. do
130. člena ZNP).89
V našem pravu pa se pojavi posebnost pri dedovanju zaščitenih kmetij z namenom, da se
prepreči njihova drobitev, omogoči njihov prevzem pod pogoji, ki dediča preveč ne
obremenjujejo, ter ustvarja možnosti za ohranitev in krepitev gospodarske, socialne in
ekološke funkcije zaščitenih kmetij.90 Slednjo lahko oporočitelj z oporoko zapusti le enemu
dediču (fizični osebi). ZDKG pa v 21. členu izjemoma omogoča nastanek posebne oblike
solastnine na temelju oporoke, če oporočitelj zapusti zaščiteno kmetijo zakoncema ali enemu
staršu in otroku ali posvojencu oziroma njegovemu potomcu, vendar se v tem primeru kmetija
ne sme deliti po fizičnih delih.91

3.5 Odločba državnega organa
Solastniška skupnost lahko nastane tudi na podlagi odločbe državnega (sodnega ali
upravnega) organa, ki se glasi na več oseb in določa njihove solastninske deleže. Podlaga za
85

Tako Nadja Podobnik Oblak, Delitev solastnine – predstavitev problemov iz sodne prakse, 2015, str. 65;
dostopno na:
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2017/Pravosodni_bilten_2015-1.pdf
(pridobljeno dne 05. 03. 2018).
86
Sodba in sklep VSL II Cp 3317/2010 z dne 22. 09. 2010.
87
Sodba VSRS II Ips 88/2008 z dne 24. 03. 2011.
88
Glej N. Podobnik Oblak, 2015, str. 65.
89
Tako tudi Karel Zupančič, Viktorija Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, Tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja,
Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2009, str. 219 in 220 ter 224-226.
90
Glej 1. člen Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – odl. US in 30/13);
v nadaljevanju: ZDKG.
91
Glej V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 331.
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pridobitev (so)lastninske pravice so samo pravnomočne oziroma dokončne oblikovalne
(konstitutivne) odločbe, zoper katere torej ni več mogoče vložiti pritožbe kot rednega
pravnega sredstva. V takem primeru je (so)lastninska pravica na premičnini pridobljena ne
glede na posest stvari, na nepremičnini pa ne glede na trenutek vpisa v zemljiško knjigo,
vendar mora pridobitelj pravice, zaradi morebitnega nepravilnega publicitetnega stanja in
načela zaupanja v zemljiško knjigo, v obeh primerih čim prej zavarovati svoj položaj.
Pridobitev solastninske pravice na podlagi sodne odločbe je omejena na primere, ko zakon
posebej določa ali iz njega izhaja, da sodišče podeli solastninsko pravico.92

92

Več o tem M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 276-280.
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3. UPRAVIČENJA SOLASTNIKA

4.1 Splošno
Pri solastnini so upravičenja posameznega solastnika smiselno enaka kot upravičenja
izključnega lastnika ob upoštevanju, da se izvršujejo v omejenem,93 sorazmernem obsegu, ki
ustreza idealnem deležu solastnika, tako da ne posega v pravice preostalih solastnikov.
Posamezni solastnik ima v skladu s svojim deležem pravico imeti stvar v posesti, jo
uporabljati, jo uživati na najobsežnejši način (uživati njene plodove) ter z njo razpolagati (37.
člen SPZ). Torej, vsak solastnik ima glede svojega idealnega dela popolna lastninska
upravičenja. Samo vsem solastnikom skupaj pripada popolna pravna oblast nad solastno
stvarjo. V okvir upravičenj pa spada tudi specifično upravičenje, ki izhaja iz solastninskega
razmerja, in sicer upravičenje upravljanja s stvarjo (prvi odstavek 67. člena SPZ).94

4.2 Posest in (upo)raba stvari
Pravica do posesti in uporabe solastne stvari pripada vsem solastnikom sorazmerno z
njihovimi idealnimi deleži. Ker je razmerje po idealnih deležih abstraktno, je treba ločevati
med posestjo kot dejanskim načinom izvrševanja oblasti nad stvarjo in upravičenjem uporabe,
ki je pravni izraz solastnine, saj lahko prenos tega razmerja na konkretno raven predstavlja
težave. V izogib morebitnemu okoriščanju oziroma prikrajšanju, je idealno, če se dejanski
način izvrševanja oblasti nad stvarjo prekriva s pravnim upravičenjem, saj v nasprotnem
primeru pride do nesorazmernega izvrševanja upravičenj.95
Vzpostavitev posesti in posledično načina rabe stvari je, ob upoštevanju lastnosti stvari,
rezultat volje solastnikov. Posamezni solastnik ima pravico imeti stvar v (so)posesti in jo v
obsegu svojega alikvotnega dela tudi uporabljati, pri tem pa ne sme ovirati oziroma kršiti
pravice drugih solastnikov, ali zahtevati, da sam uporablja solastno stvar, ostale pa izključiti
iz soposesti in souporabe.96 Skladno s 25. členom SPZ lahko solastniki posest izvršujejo na
več načinov, in sicer v obliki skupne posesti, torej lahko jo izvršujejo hkrati ali zaporedoma,
oziroma v obliki deljene posesti. Za slednjo je značilno, da vsak od soposestnikov izvršuje
dejansko oblast na fizičnem delu stvari. Ta možnost posedovanja je v praksi redka, vendar
glede na lastnost stvari mogoča in dopustna, saj posest ni pravica stvarnega prava, zanjo ne
velja načelo specialnosti in zato omogoča tudi izvedbo fizične delitve. V skladu z dogovorom
pa lahko, kot neposredni posestnik, izvršuje posest tudi eden izmed solastnikov v celoti, ali
93

Solastnikovo izvrševanje njegovih upravičenj je omejeno s tem, da imajo tudi preostali solastniki vsak svoj del
istih upravičenj glede stvari v solastnini.
94
Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 417 in V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 334.
95
Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 417.
96
Sodba VSC Cp 1224/2007 z dne 10. 01. 2008.
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nekdo tretji (na primer če so vsi solastniki skupaj oddali stvar v najem ali zakup) za vse
solastnike. Solastniki kot soposestniki uživajo tudi posestno varstvo, tako v medsebojnem
razmerju kot nasproti tretjim osebam. Vsak solastnik je upravičen do varstva svoje konkretne
posesti. Če izvršuje dejansko oblast nad stvarjo hkrati za ostale solastnike (posredne
posestnike), uveljavlja varstvo svoje neposredne posesti tudi v njihovo korist.97 V razmerju
med več posestniki iste stvari se šteje za motilno vsako ravnanje, ki samovoljno ovira ali
spreminja dotedanji način izvrševanja posesti (glej 35. člen SPZ).98 Torej, solastnik, ki
poseduje v manjšem obsegu kot mu pripada, ne sme spreminjati dotedanjega načina
izvrševanja dejanske oblasti, čeprav ta način izvrševanja posesti ne ustreza razmerju po
idealnih deležih. Spremembo lahko doseže na podlagi upravičenja uporabe, ki je izraz
njegove solastninske pravice in od sodišča zahteva, da mu določi ustrezno uporabo na podlagi
njegove pravice kot izhaja iz prvega odstavka 66. člena SPZ.99
Dokler stanje stvari to omogoča in dopušča, ima vsak solastnik pravico tudi do uporabe stvari
brez soglasja preostalih solastnikov.100 O načinu skupne rabe stvari se morajo solastniki, ustno
ali pisno, dogovoriti.101 Vsebina tovrstnega dogovora ni predpisana, pomembno je, da zajema
način rabe solastne stvari. Sklenjen dogovor ustvarja zavezo za solastnike, saj dogovorjenega
načina ne smejo samovoljno spreminjati ali posegati vanj. Dogovor je lahko skladen z
idealnimi deleži, solastniki pa se lahko dogovorijo, da gre enemu ali več solastnikom
nesorazmerni delež dejanske rabe glede na njegov abstraktni solastniški delež. Ker v takih
primerih pride do prikrajšanja in okoriščanja je sodna praksa v številnih primerih zavzela
stališče, da ima prikrajšani solastnik pravico do nadomestila, kadar proti svoji volji ne more
izvrševati rabe stvari, skladno s svojim idealnim deležem oziroma mu solastnik prepreči
souporabo stvari.102 Če dogovora ni mogoče doseči, lahko vsak od solastnikov predlaga, da
sodišče v nepravdnem postopku odloči o načinu uporabe stvari (glej od 112. do 117. člena
ZNP).103

4.3 Plodovi
Kadar stvar v solastnini daje bodisi naravne bodisi civilne plodove, se tudi ti med solastnike
delijo po velikosti njihovih idealnih deležev, če se niso drugače dogovorili (drugi odstavek 66.
člena SPZ). Primarno se plodovi delijo v naravi, če je to po naravi stvari mogoče in so plodovi
deljivi. V nasprotnem primeru se nanj prenese solastninsko razmerje, kakršno je na matični
stvari. Glede načina delitve plodov se lahko solastniki sporazumejo med seboj v skladu s

97

Glej V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 334 in 336.
Tako tudi R. Vrenčur, v M. Juhart et al. (2004), str. 157.
99
Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 417-419.
100
Če je na primer v solastnini teniško igrišče, je vsak solastnik upravičen igrišče uporabljati, če je to prosto in
ga ostali solastniki iz svojih razlogov ne uporabljajo. V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 334.
101
Sodba VSRS II Ips 836/2009 z dne 08. 04. 2010.
102
Sodba in sklep VSL I Cp 1764/2010 z dne 06. 10. 2010 in sodba VSRS II Ips 743/2007 z dne 26. 08. 2010.
103
Tako tudi M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 419-421.
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pravili, ki veljajo za upravljanje s stvarjo.104 Tako je v okviru ureditve skupnega upravljanja
stvari potrebno reševati tudi vprašanje glede načina pobiranja plodov (na primer pri civilnih
plodovih), saj posamezni solastnik ne more zahtevati, da bi sam pobiral plodove, ki odpadejo
na njegov delež.105

4.4 Bremena skupne stvari
Razmerje po solastniških deležih pa ni ključnega pomena samo za koristi, ki jih prinaša stvar,
ampak se na enak način med solastnike razdelijo tudi vsa bremena v zvezi s solastno stvarjo.
Določba 68. člena SPZ sledi splošnemu načelu res perit domino in določa obveznost
solastnikov, da poravnajo vse stroške in bremena, ki so povezani s stvarjo. Določba ni
kogentne narave, zato se lahko solastniki soglasno dogovorijo za poljubno kritje bremen
skupne stvari. Tovrstni dogovori bi prišli v poštev v primerih, ko bi eden od solastnikov
uporabljal stvar v večji meri kot znaša njegovo upravičenje po merilu sorazmernosti. Učinek
takšnega dogovora velja samo v razmerju med solastniki, ne pa tudi v razmerju do tretje
osebe. Slednji odgovarjajo solastniki v skladu s svojimi deleži, solastnik, ki je plačal
nesorazmerni del glede na vsebino dogovora pa lahko uveljavlja povračilo v medsebojnem
(regresnem) razmerju. Stroški in bremena, na katere se nanaša določba, se morajo nanašati na
stvar kot celoto,106 sem se ne štejejo stroški in bremena, ki so individualno povezani s
posameznim solastnikom in njegovim lastnim delovanjem (na primer stroški električne
energije solastnika, ki skladno z dogovorom v celoti uporablja solastno nepremičnino). Tudi
naključno uničenje ali poškodovanje stvari bremeni vse solastnike glede na pripadajoče
deleže.107

4.5 Razpolaganje

4.5.1 Razpolaganje s celotno stvarjo
S celotno stvarjo v solastnini lahko razpolagajo zgolj vsi solastniki skupaj, ob smiselni
uporabi pravil, ki veljajo za razpolaganje z izključno lastninsko pravico na določeni stvari.
»Razpolaganje s celotno stvarjo sodi med posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja in je
za to potrebno soglasje vseh solastnikov (peti odstavek 67. člena SPZ).« 108 Če s celotno
stvarjo razpolagajo samo nekateri solastniki je tak pravni posel izpodbojen, saj ga je sklenila
104

Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 421.
Citirano po V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 335.
106
Sem sodijo stroški skupne rabe, upravljanja, vzdrževanja in tudi odškodnina za škodo, ki izvira iz lastnosti
stvari ali njenega delovanja.
107
Povzeto po M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 421, 439 in 440.
108
Citirano po N. Šuler, 2016, str. 14 in 15.
105
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neupravičena oseba. Izjemoma lahko posamezni solastnik razpolaga s celotno stvarjo, če je
nujno, da se določena okvara odpravi in s tem prepreči poslabšanje stvari (na primer prodaja
hitro kvarljive stvari). Takšno nujno ukrepanje je mogoče v okviru instituta poslovodstva brez
naročila (negotiorum gestio), po splošnih pravilih o nujni gestiji, ki jo v 199. členu ureja
OZ.109 Torej, posamezni solastnik celotne stvari (načeloma) ne more sam niti odtujiti niti
obremeniti. Tako sam ni upravičen ustanavljati omejenih stvarnih pravic na celi stvari.110

4.5.2 Razpolaganje z idealnim deležem
Vsak solastnik lahko prosto oziroma samostojno razpolaga s svojim idealnim deležem brez
soglasja ostalih solastnikov (tretji odstavek 66. člena SPZ). Čeprav je solastniški delež fikcija,
se v pravnem prometu obravnava kot stvar in za razpolaganje, torej odtujitev in obremenitev,
se smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za razpolaganje s stvarjo, in ne za razpolaganje s
premoženjsko pravico. Solastniški delež je lahko predmet singularnega ali univerzalnega
pravnega nasledstva. Pravni naslednik(i) vstopi(jo) v pravno razmerje med solastniki bodisi
na podlagi pravnega posla bodisi na podlagi dedovanja in pridobi(jo) enak obseg upravičenj in
obveznosti kot jih je imel njihov pravni prednik.111
Kljub temu, da solastnik za obremenitev svojega idealnega deleža ne potrebuje soglasja
ostalih solastnikov, je na posameznem deležu mogoče ustanoviti zgolj določen krog omejenih
stvarnih pravic. Na idealnem deležu je mogoče ustanoviti hipoteko, zastavno pravico na
premičnini, stvarno breme, užitek,112 ne pa stvarne služnosti113 ali stavbne pravice.114

4.5.3 Predkupna pravica
Posebnost pri razpolaganju z idealnim deležem je vsebovana v tretjem odstavku 66. člena
SPZ, ki določa zakonito predkupno pravico ostalih solastnikov v primeru prodaje
posameznega idealnega deleža na solastni nepremičnini.115 Ker je solastnina samo po sebi
mater rixarium je uvedba predkupne pravice upravičena, saj se z zmanjšanjem števila
solastnikov ali s pridobitvijo celotne stvari v izključno last, verjetnost sporov nedvomno
zmanjšuje, omogočeno pa je tudi smotrnejše delovanje (so)lastnine. Za način in postopek
uveljavljanja te predkupne pravice se na podlagi 513. člena OZ smiselno uporabljajo določbe
109

Glej V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 343. Glej tudi sodbo VSL II Cp 4321/2010 z dne 15. 12. 2010.
Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 422 in V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 336 in 337.
111
Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 422 in 423.
112
231. člen SPZ.
113
Ni mogoča na idealnem delu, ker se nanaša na celotno stvar.
114
M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 422 in 423.
115
Ta pravica se upošteva samo pri prodaji, ne pa tudi pri menjavi nepremičnine ali pri mešeni prodajnomenjalni pogodbi, saj cena ni določena oziroma je določena zgolj deloma. Glej sodbo VSRS III Ips 69/2003 z
dne 22. 05. 2005.
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istega zakona, ki urejajo pogodbeno predkupno pravico (glej od 507., 508., 510. in 512. člen
OZ). Tako mora solastnik obvestiti predkupnega upravičenca, torej drugega solastnika, o
nameravani prodaji in o pogojih le-te ter mu ponuditi, naj on kupi idealni delež pod enakimi
pogoji. Predkupni upravičenec pa mora v tridesetih dneh po prejemu obvestila in ponudbe na
zanesljiv način obvestiti solastnika prodajalca o svoji odločitvi, da bo izkoristil svojo
pravico.116 Odmik od splošnih pravil, ki veljajo za predkupno pravico pa je prinesla sodna
praksa, ki je sledila stališču, da mora ponudba predkupnim upravičencem vsebovati tudi
konkretno osebo, ki ji bo idealni delež prodan, v primeru, da se predkupna pravica ne uresniči.
Zaradi položaja solastnikov in narave solastninske skupnosti je utemeljeno upoštevati interes
solastnikov kot predkupnih upravičencev, da v takem primeru vedo kdo bo oziroma bi lahko
vstopil v solastninsko razmerje.117
Če to pravico uveljavlja več solastnikov hkrati, jim to upravičenje pripada v sorazmerju z
njihovim solastniškim deležem. To zakonito predkupno pravico lahko uveljavljajo solastniki
tudi v izvršilnem postopku (glej 182. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju,118 v nadaljevanju:
ZIZ).119 Solastnik se lahko uveljavljanju te pravice, ki se nanaša na konkretno prodajo
solastniškega deleža, odpove. Glede na to, da se solastnik za določen čas lahko odpove pravici
zahtevati delitev solastnine, in ker je predkupna pravica določena v interesu solastnika, ni
nobenega razloga, ki bi omejeval solastnika tudi pri morebitni splošni vnaprejšnji odpovedi.120

4.6 Varstvo solastnikovih upravičenj
Iz narave solastnine oziroma lastninske pravice več oseb na isti stvari, izhaja da je treba
omogočiti lastninsko zaščito tudi vsakemu od solastnikov, in sicer neodvisno od ostalih
solastnikov. SPZ v 100. členu določa, da ima posamezni solastnik pravico do tožbe za varstvo
lastninske pravice na celi stvari, pripada pa mu tudi pravica do tožbe za varstvo svoje pravice
na delu stvari. Možnost neodvisno varovati svojo pravico je izrednega pomena, saj posamezni
solastnik morda ne bo imel interesa zaščititi svojo stvar, posledično pa bi izgubil svojo
pravico ali bi bil v njenem izvrševanju vznemirjen tudi tisti solastnik, ki tak interes ima.
Medsebojno petitorno zaščito imajo samo solastniki, ki lahko vedno, tako proti ostalim
solastnikom kot tudi proti tretjim osebam, varujejo zgolj svoj delež na stvari.121 Solastniki
nasproti tretjim osebam izbirajo ali bodo varovali lastninsko pravico za vse solastnike, torej v
celoti, ali pa zgolj glede svojega dela.122 Kot že omenjeno, solastniki kot soposestniki uživajo
116

Več o tem Vesna Sodja, Predkupna pravica solastnika nepremičnine na podlagi 66. člena SPZ: namen in
težave pri upravljanju, Podjetje in delo – 2010, št. 1, GV Založba, str. 86 in naslednje.
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M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 423. Glej tudi Sklep VSRS II Ips 63/2011 z dne 15. 05. 2014.
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Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1,
45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 –
odl. US in 11/18).
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Več o tem V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 337 in 338.
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M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 424.
121
Sodba VSL I Cp 2350/2009 z dne 09. 09. 2009.
122
Tako tudi A. Berden, v M. Juhart et al. (2004), str. 506 in 507.
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tudi posestno varstvo, tako v medsebojnem razmerju kot nasproti tretjim osebam. Vsak
solastnik je upravičen do varstva svoje konkretne posesti. Če izvršuje dejansko oblast nad
stvarjo hkrati za ostale solastnike (posredne posestnike), uveljavlja varstvo svoje neposredne
posesti tudi v njihovo korist.123

123

Glej V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 336.
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4. UPRAVLJANJE S STVARJO V SOLASTNINI

5.1 Splošno
Glede na naravo razmerja in kolizije interesov je v solastninski skupnosti potrebno oblikovati
sistem odločanja glede izvrševanja lastninskih upravičenj rabe in uživanja stvari v solastnini.
V solastninskem razmerju je treba najprej uskladiti medsebojne interese med solastniki in jih
pri izvrševanju solastnine tudi upoštevati in spoštovati. Izraz upravljanje zajema sprejemanje
odločitev v zvezi z izvrševanjem solastnine na stvari in njeno organizirano delovanje, ki
omogoča, da stvar čim bolje služi svojemu namenu.124 Skladno z prvim odstavkom 67. člena
SPZ so do upravljanja s solastno stvarjo upravičeni vsi solastniki skupaj. Ker solastniki v
zadevah upravljanja odločajo z izjavami volje, imajo posli upravljanja naravo pravnih poslov
za veljavnost katerih morajo biti izpolnjene vse splošne predpostavke. Zato je bistveno
ločevanje SPZ na posle rednega upravljanja in posle, ki presegajo redno upravljanje (izredno
upravljanje).125

5.2 Posli rednega upravljanja
Za posle rednega upravljanja stvari, pri katerih se odloča po načelu večine po idealnih deležih,
je potrebno soglasje solastnikov, katerih solastniški deleži presegajo polovico. Večinski
solastnik torej lahko iz odločanja o poslih rednega upravljanja izključi manjšinskega
solastnika(e), vendar morajo slednji imeti možnost, da izrazijo svoje mnenje. Ker večinsko
odločanje pomeni omejitev solastninske pravice, je možnost večinskega odločanja potrebno
razlagati restriktivno.126 SPZ v tretjem dostavku 67. člena določa, da se za posle rednega
upravljanja štejejo posli, ki so potrebni za obratovanje in vzdrževanje stvari za doseganje
njenega namena.127 Posli obratovanja so načeloma posli povezani z uporabo in delovanjem
stvari za doseganje njenega namena. Pri vzdrževalnih poslih pa gre za ohranjanje gospodarske
substance stvari v solastnini in njene zmožnosti služiti svojemu namenu. Od lastnosti stvari pa
je odvisno, kaj v konkretnem primeru pomeni obratovanje in vzdrževanje. Poseben primer
poslov rednega upravljanja predstavljajo posli, ki so nujni za redno vzdrževanje (na primer
popravilo strehe).128 Gre za ukrepe, ki ne trpijo odlašanja ter morajo biti v interesu skupnosti.
Samo v takih primerih zakon ponuja posebno obliko varstva in omogoča, da lahko vsak od

124

Izraz upravljanje ni posebej zakonsko določen.
M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 430 in 431. Glej tudi V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 342.
126
V dvomu je potrebno obravnavani poseg šteti za posel, ki presega redno upravljanje.
127
V redno upravljanje ne spadajo sprememba namembnosti, nadgradnja, dograditev in preureditev
nepremičnine. Glej sklep VSRS II Ips 228/2012 z dne 27. 02. 2014 in VSL sodba in sklep I Cp 241/2010 z dne
08. 04. 2010.
128
Glej sklep VSC Cp 482/2011 z dne 04. 08. 2011.
125

26

solastnikov zahteva, da o takšnem poslu odloči sodišče v nepravdnem postopku, če o njem ni
mogoče doseči zadostne večine v okviru solastninske skupnosti (112. do 117. člen ZNP).129

5.3 Posli, ki presegajo okvir rednega upravljanja (posli izrednega upravljanja)
Posli, ki presegajo redno upravljanje (posli izrednega upravljanja), so posli, ki so za solastno
stvar oziroma za izvrševanje oblastvenih upravičenj tako pomembni, da o njih lahko odločajo
samo vsi solastniki skupaj. Pri tem je velikost posameznega idealnega deleža solastnika
popolnoma nepomembna. Ker z določbo ni mogoče zajeti vseh življenjskih primerov SPZ v
petem dostavku 67. člena primeroma našteva nekatere posle, ki presegajo okvire rednega
upravljanja. Gre za posle, ki se nanašajo na razpolaganje s celotno stvarjo,130 določitev načina
rabe in določitev upravitelja stvari.131 Kot posebno obliko posla, ki sodi med posle izrednega
upravljanja, lahko štejemo tudi vse vrste sporazumov glede delitve stvari. Našteti primeri ne
zapirajo kroga takšnih poslov in v dvomu se določen posel šteje za posel, ki presega ovir
rednega upravljanja.132 Za odločanje o tovrstnih poslih veljajo splošna pravila o sklepanju
pravnih poslov in doseganju konsenza. Če za določen posel ni predpisana posebna oblika
lahko posamezni solastnik svojo voljo izrazi na različne načine.133 Pri poslih izrednega
upravljanja ni preglasovanja, volje solastnika(ov) pa ne more nadomestiti niti odločba
sodišča.134

5.4 Skrbnik za posebne primere
Izvrševanje upravljanja se lahko zaplete, če solastnik pri tem ne more sodelovati. Skladno s
šestim odstavkom 67. člena SPZ lahko preostali solastniki predlagajo, da se solastniku, ki dalj
časa ni dosegljiv, določi skrbnik za posebne primere. Pogoj nedosegljivosti je bistvenega
pomena in zadostuje, da solastniki izkažejo, da so na običajne načine večkrat neuspešno
pozivali solastnika k sodelovanju pri upravljanju. S postavitvijo skrbnika se zagotovi skrb
premoženja in varstvo pravice ter koristi posameznega solastnika. Skrbnika v skladu s
splošnimi pravili ZZZDR na predlog solastnikov določi, z odločbo v upravnem postopku,
center za socialno delo (v nadaljevanju: CSD). Skrbnikova naloga je, da poskuša z
nedosegljivim solastnikom navezati stik in pridobiti njegovo stališče. Pri postavitvi tovrstnega
skrbnika CSD določi obseg njegovih dolžnosti in pravic, upoštevajoč okoliščine vsakega
129

Tako tudi M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 431 in 432. Glej tudi V. Rijavec, V M. Juhart et al. (2004),
str. 342
130
Redno upravljanje presegajo zlasti odsvojitev cele stvari, ustanovitev stavbne pravice ali stvarnih služnosti,
ustanovitev osebnih služnosti ali stavbnega bremena na celi stvari, dajanje stvari v zakup ali cele stvari pod
hipoteko.
131
V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 345 in 346.
132
Glej Nikola Gavella, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Vlado Belaj, Zlatan Stipković, Stvarno pravo, Informator,
Zagreb, 1998, str. 503.
133
Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 433 in 434.
134
Glej sklep VSRS II Ips 228/2012 z dne 27. 02. 2014.
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posameznega primera (215. člen ZZZDR). Brez poprejšnje odobritve CSD pa skrbnik ne
more storiti ničesar, kar bi presegalo okvire rednega poslovanja ali upravljanja varovančevega
premoženja (tretji odstavek 189. člen ZZZDR).135

5.5 Upravitelj
Imenovanje upravitelja je po petem odstavku 67. člena SPZ posel, ki presega redno
upravljanje in pomeni, da solastniki soglasno odločajo o tem, ali bodo imenovali upravitelja,
kdo bo upravitelja in kakšna bodo njegova pooblastila, saj zakon ne določa oblike in vsebine
pravnega razmerja z upraviteljem.136 Vsebina tega razmerja je praviloma določena z
mandatno pogodbo, pri sklenitvi katere morajo sodelovati vsi solastniki. Zaradi narave
mandatne pogodbe bi tudi za odločitev o odstopu od pogodbe smiselno bilo potrebno soglasje
vseh solastnikov, vendar po vsebini in v primerih, ko bi solastniki za upravitelja imenovali
enega izmed njih, takšna rešitev ni najbolj ustrezna, saj bi bilo mogoče izvesti odpoklic samo
z njegovim soglasjem.137 Solastniki lahko naročilo upravitelju odpovedo kadarkoli, razen ob
neprimernem času, v nasprotnem primeru mu morajo povrniti škodo, ki mu je zaradi tega
nastala, razen če je odpoved bila dana iz utemeljenih razlogov.138

5.6 Učinkovanje sklepov glede upravljanja
Določba sedmega odstavka 67. člena SPZ določa, da sklepi, ki jih sprejmejo solastniki v
okviru rednega ali izrednega upravljanja s stvarjo, učinkujejo tudi v korist in breme pravnih
naslednikov posameznega solastnika. Določbo zahteva pravna varnost, ki je zagotovljena, če
se lahko udeleženci nekega trajnega razmerja zanesejo tudi na relativno trajnost sprejetih
rešitev. Čeprav je namen te določbe zagotavljanje večje učinkovitosti upravljanja, določba ni
nesporna. »Sklep o upravljanju kot pravni posel presega učinkovanje med strankami, ki so ga
sklenile (inter partes), in njegove učinke prenaša tako na singularne kakor tudi na
univerzalne pravne naslednike (extra partes).«139 Največ zapletov bi lahko povzročali
sporazumi o določitvi načina uporabe stvari. Če vsebina takega sporazuma ustreza delitvi po
idealnih deležih, je vezanost pravnih naslednikov lahko koristna. Kadar pa se s določenim
sporazumom eden od solastnikov v celoti odpoveduje upravičenju posesti in rabe v korist
drugega solastnika, pa je takšen učinek lahko vprašljiv. Sodna praksa sklepa o načinu rabe
stvari ne priznava učinka proti pravnim naslednikom, torej ne učinkuje extra partes.140 Juhart
je mnenja, da je treba sporazume o načinu rabe razlagati po namenu, in sicer če je namen
135

Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 435. Tako tudi V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 344.
Glej V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 346.
137
Tako M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 433.
138
V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 346 in 347.
139
Citirano po M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 436.
140
Glej sodbo VSL II Cp 2952/2013 z dne 09. 04. 2014.
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sporazuma nakloniti korist točno določenemu solastniku, potem ima takšen namen zgolj inter
partes učinke.141

141

Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 345 in 436.
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5. PRENEHANJE SOLASTNINE

6.1 Splošno
Do prenehanja solastnine pride v primeru absolutnega prenehanja (so)lastninske pravice na
stvari. Solastnina preneha, če celotno lastninsko pravico na solastni stvari pridobi ena oseba
na izviren način (na primer s priposestvovanjem) ali na izveden način (na primer eden od
solastnikov pridobi vse idealne deleže ali solastniki odsvojijo solastno stvar tretji osebi).
Lastninska pravica na premični stvari lahko preneha tudi z derelikcijo oziroma opustitvijo
stvari, če je njen (so)lastnik nedvomno izrazil voljo, da je ne želi več imeti v (so)lastnini
oziroma se odreka (so)lastninski pravica na stvari (102. člen SPZ).142 (So)lastninska pravica
popolnoma preneha, če je stvar v solastnini porabljena oziroma uničena (7. in 103. člen
SPZ).143
Solastnina v sebi pogosto skriva nasprotujoče si interese solastnikov ter predstavlja izvor
nesoglasij in sporov (communio est mater rixarum), ne glede na to, ali je nastala na podlagi
zakona ali po volji strank. Vsak izmed solastnikov ima preoblikovalno pravico s katero lahko
zahteva spremembo obstoječega stanja. V primerih kadar v solastninski skupnosti ni več
mogoče doseči učinkovitega upravljanja stvari, solastniki pa zaradi medsebojnih
nesporazumov ne morejo uresničevati svojih interesov ali ustvariti koristi, ki bi jo sicer lahko
ali jo pričakujejo od svoje lastnine, lahko vsak izmed solastnikov zahteva delitev solastnine in
s tem prenehanje solastninske skupnosti.144
Dvojni učinek prenehanja solastnine je povezan z dvojno naravo solastniške skupnosti. Pri
tem gre za odpravo stvarnopravnega in skupnostnega razmerja med solastniki. »Za razmerja
med pravili za delitev stvari in skupnega premoženja po SPZ in pravili o prenehanju
skupnosti po OZ (1009. in 1010. člen) je mogoče reči, da razdružitev skupnosti in delitev
skupne stvari označujeta samo različne vidike istega, časovno enotnega pravnega akta (ni
časovno zaporednega oziroma neenotnega potekanja razdružitve in delitve). Zato sta zahtevka
za razdružitev in delitev identična.«145 V našem pravnem redu je problem v tem, ker ZNP
določa pravila za delitev stvari, in ne za razdružitev skupnosti, čeprav je v sodni praksi
nepravdni postopek brez dvoma uporabljen za oba vidika.146
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Po našem stvarnem pravu lastninska pravica na nepremičnini ne more prenehati z opustitvijo. Glej R.
Vrenčur, v M. Juhart et al. (2004), str. 511.
143
Solastniki lahko obdržijo solastninsko pravico na ostankih uničene stvari (103. člen SPZ), vendar če ti nimajo
večjega pomena za solastnike, jih bodo opustili. Glej R. Vrenčur, v M. Juhart et al. (2004), str. 511 in 514.
144
A. Javh, 2017, str. 512.
145
Citirano po Vesna Rijavec, Sklep o delitvi solastnine v nepravdnem postopku, Podjetje in delo – 2011,
številka 5, GV založba, str. 805.
146
V. Rijavec je mnenja, da bi de lege ferenda vendarle kazalo to izrecno urediti. Glej V. Rijavec, 2011, str. 805.

30

6.2 Zahtevek za delitev solastnine
Pravica zahtevati delitev stvari v solastnini je zakonska pravica solastnika, ki je lahko
omejena samo z zakonom, prepovedjo zlorabe ali pogodbeno, in sicer zgolj za krajši čas.147
Solastnik ima načelno priznano neodtujljivo in nezastarljivo pravico do delitve, ki jo lahko
uveljavi kadarkoli, razen v neprimernem času (prvi odstavek 69. člena SPZ). 148 »Neprimeren
čas« je pravni standard, kateremu zakonodajalec ni dal konkretne vsebine, saj je slednja
odvisna od objektivnih ali subjektivnih okoliščin konkretnega primera. Solastnik je dolžan
svoje pravice – prav tako pravico do delitve – izvrševati obzirno, tako da ne posega v
varovane interese preostalih solastnikov. Zato delitve ne more zahtevati v trenutku, ki je za
preostale solastnike neugoden in bi jim morebitna delitev povzročila škodo ali nesorazmerne
stroške oziroma neugodnosti (na primer slabe, neugodne razmere na nepremičninskem trgu,
ker se pričakuje rast cen šele poleti149). Poleg objektivnih okoliščin (na primer čas naravne
katastrofe in njenih posledic) je lahko vzrok za odlog delitve povsem subjektivne narave in se
nanaša na interese enega izmed solastnikov, kot so na primer daljša odsotnost oziroma
zadržanost solastnika v drugem kraju, zagotovitev novega stanovanja ali prostorov za hrambo
svojih stvari, gospodarska potreba, huda bolezen ipd.150 Bistveno je, da morajo biti okoliščine,
ki predstavljajo razlog neprimernosti prehodne narave s predvidljivim prenehanjem (elementa
začasnosti in prehodnosti),151 »tako na primer ni mogoče upoštevati okoliščin, za katere ni
verjetno, da se bodo kmalu oziroma v omejenem (pri odlogu delitve največ triletnem) obdobju
spremenile tako, da bo interes udeležencev bolj upoštevan in varovan.«152
Sodišče pri delitvi upošteva in obravnava okoliščino oziroma razlog neprimernosti na ugovor
solastnika, ki delitvi nasprotuje. Pri tej odločitvi sodišča gre za temeljito tehtanje interesov, in
sicer med interesom solastnika, ki zahteva delitev, in interesom solastnika, ki delitvi
nasprotuje oziroma zahteva njen odlog. V primeru, da kdo od solastnikov izkaže močnejši
interes,153 da se stvar še nekaj časa ne razdeli in sodišče razlog neprimernosti oziroma
okoliščino sprejme kot zadosten ter utemeljen razlog za odlog delitve, predloga za delitev ne
zavrne, temveč o delitvi odloči z odložitvijo njene izvršitve za čas, ki je po presoji sodišča

147

Glej sklep VSL II Cp 788/2000 z dne 01. 02. 2001.
Solastnik lahko pravico zahtevati delitev uveljavlja ne glede na to, kolikšen je njegov solastniški delež ter ne
glede na to, ali se ostali solastniki s tem strinjajo. Glej V. Rijavec, 2011, str. 803.
149
V neugodnih tržnih razmerah je lahko cena stvari nizka, kar nasprotuje interesu solastnikov, ki želijo doseči
najugodnejšo ceno. V predhodnih letih so se solastniki v postopku delitve pogosto sklicevali na recesijo in slabe
tržne razmere na nepremičninskem trgu, ki so bile posledica finančne in gospodarske krize, vendar so sodišča
zavzela stališče, da sklicevanje na takšne razloge ne utemeljujejo odloga delitve solastnine, saj ni prehodnega
značaja s predvidljivim prenehanjem. Glej sklep VSL I Cp 2028/2015 z dne 16. 09. 2015; sklep VSL II Cp
1359/2011 z dne 21. 10. 2011; sklep VSL II Cp 3345/2010 z dne 19. 01. 2011; sklep VSL II Cp 3483/2009 z dne
18. 11. 2009.
150
Tako V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 351 in M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 444.
151
Glej sklep VSL II Cp 3345/2010 z dne 19. 01. 2011.
152
Citirano po N. Podobnik Oblak, 2015, str. 58.
153
Močnejši interes mora zainteresirani solastnik izkazati kot verjeten, saj sodišče ne more zgolj na podlagi
pavšalnih zatrjevanj solastnikov, da je trenutno neprimeren čas, dopustiti odlog delitve.
148
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najbolj primeren, vendar največ za tri leta (tretji odstavek 70. člena SPZ). Torej, neprimeren
čas delitev solastnine zgolj odlaga in ne preprečuje.154
Omejitve pravice zahtevati delitev solastnine je treba razlagati ozko, nikakor ne tako, da bi jo
lahko omejeval ali celo izključeval eden od solastnikov s pogodbo s tretjimi, pri kateri ostali
solastniki niso sodelovali in na katero sploh niso imeli vpliva, saj posamezni solastnik lahko
razpolaga s svojim idealnim deležem brez soglasja drugih solastnikov. Torej, s svojim
razpolaganjem ne more omejevati solastninske pravice drugih solastnikov brez njihovega
soglasja. Če je zaradi pogodbeno dogovorjene prepovedi razpolaganja katerega od solastnikov
na njegovem idealnem deležu v zemljiški knjigi vpisana prepoved odtujitve in obremenitve, to
ne vpliva na pravico ostalih solastnikov zahtevati delitev. V konkretnem primeru pravica
prepovedi odtujitve in obremenitve prihaja v kolizijo s pravico drugih solastnikov zahtevati
delitev. Priznavanje absolutnega značaja pravici prepovedi odtujitve in obremenitve v
razmerju do drugih solastnikov bi pomenila prevelik poseg v njihovo (so)lastninsko pravico in
iz nje izvirajočo pravico zahtevati delitev solastne stvari.155,156
Tudi po avstrijskem pravu lahko vsak solastnik (načeloma) kadarkoli zahteva razdružitev
solastniške skupnosti, razen v nepravem času (Unzeit) ali na škodo drugih solastnikov
(Nachteil der übrigen). Zakonski okvir omejitve zahtevka za razdružitev
(Teilungshindernisse) je določen v § 830. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch157 (v
nadaljevanju: ABGB), ki predpisuje dva samostojna razloga za izključitev zahtevka za
razdružitev. »Nepravi čas« je objektivna okoliščina, ki je neodvisen od udeležencev in deluje
proti vsem udeležencem na enak način ter bi v danem trenutku delitev stvari bila nekoristna in
škodljiva za obe strani. Skladno z avstrijsko sodno prakso »nepravi čas« predstavljajo
neobičajne gospodarske okoliščine, pravne nejasnosti v zvezi s obstoječim sodnim ali
upravnim postopkom, konkretne bodoče in pomembne pravne spremembe v zvezi z bremeni
ali stanjem stvari v solastnini, postopek razveze zakonske zveze ipd. Nepravi čas predstavlja
tudi okoliščina v primeru slabega gradbenega stanja nepremičnine (stavbe), kadar se sredstva,
ki so potrebna za popravila lahko hitro priskrbijo in se s popravilom lahko pričakuje
povečanje prodajne cene nepremičnine. Nepravi čas pa ne predstavlja zmanjšanje vrednosti
denarne valute v zvezi z inflacijo. Nevarnost, da bo solastnik ostal brez »strehe nad glavo«
(dröhende Obdachlosigkeit) ali nevarnost eksistence zaradi izgube poslovnega prostora,
avstrijska sodna praksa v osnovi priznava kot subjektivno oteževalne okoliščine, ampak glede
na dejstvo da solastnik, ki delitvi nasprotuje ne more dokazati, da gre za okoliščine prehodne
narave, se ne morejo šteti za okoliščine, ki preprečujejo razdružitev solastniške skupnosti.
Odlog razdružitve solastniške skupnosti je v avstrijskem pravnem redu prav tako mogoč
oziroma dopusten samo, če gre za okoliščine z elementom prehodnosti. Omejitev zahtevka je
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M. Juhart, v M. Juhart et al. (2007), str. 321.
Tako že A. Javh, 2017, str. 512 in 513. Glej tudi VSL sklep II Cp 788/2000 z dne 01. 02. 2001.
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V. Rijavec meni drugače, in sicer da prepoved odsvojitve in obremenitve ne preprečuje delitve v naravi, ker
se prepoved prenese na nove dele, medtem ko pa ta prepoved preprečuje civilno delitev, pri tem pa se sklicuje na
avstrijsko pravno teorijo. A. Javh, 2017, str. 513 in V. Rijavec, 2011, str. 813.
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Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS št. 946/1811 z nadaljnjimi spremembami.
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začasnega karakterja in traja vse do prenehanja okoliščin zaradi katerih bi uveljavitev
zahtevka bila nedopustna.158
Na Hrvaškem je uveljavitev zahtevka mogoča kadarkoli, razen če bi uveljavitev zahtevka
povzročila škodo ostalim solastnikom (prvi odstavek 47. člena Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima,159 v nadaljevanju: ZVDSP). Gre za objektivno okoliščino začasnega
značaja, saj bo razdružitev mogoče zahtevati tudi na škodo drugih solastnikov, če se ne more
razumno pričakovati, da se bodo okoliščine tako spremenile, da razdružitev ne bi bila v škodo
drugih solastnikov. Navedena omejitev pravzaprav samo omejuje čas, kdaj lahko solastniki
zahtevajo razdružitev, nikakor pa ne odvzema pravico solastniku zahtevati razdružitev
solastniške skupnosti (drugi odstavek 47. člena ZVDSP).160 Poleg navedene zakonske
omejitve lahko solastniki s sporazumom določijo dodatne omejitve glede uveljavitve zahtevka
za razdružitev. Dogovor s katerim so solastniki določili omejitve ne bremeni pravne
naslednike, vendar omejitve, ki so vpisane v zemljiško knjigo zavezujejo vsakogar (tretji in
četrti odstavek 47. člena ZVDSP). Hrvaški lastninski zakon določa tudi omejitve razdružitve
solastnine na stvareh, ki služijo kot skupne ograje ali sosednji znaki, dokler te stvari ne
zgubijo svojega namena (drugi odstavek 101. člena ZVDSP).161

6.2.1 Pravna narava zahtevka za delitev solastnine
V literaturi zasledimo različne opredelitve zahtevka za delitev oziroma prenehanje solastnine.
V avstrijski pravni teoriji ni enotnega stališča o pravni naravi zahtevka za delitev. Nekateri
avtorji so mnenja, da gre za nepopolni oblikovalni stvarnopravni zahtevek, ki izvira iz
lastninske pravice, drugi (manjšinsko stališče) da gre za obligacijski zahtevek za razdružitev
solastniške skupnosti (Aufhebungsanspruch), ki izvira iz razmerja skupnosti, medtem ko ga
nekateri opredeljujejo tudi kot sui generis zahtevek. Opredelitev ni samo stvar teoretične
diskusije in razlage, temveč je od nje odvisno, na kakšen način nastopijo učinki odločbe.162
Analizirajoč sam zahtevek za razdružitev lahko ugotovimo, da vsebuje tako obligacijske kot
stvarnopravne elemente, zato je opredelitev njegove narave težka. Zaradi tega bi ga lahko
opredelili kot fenomen stvarnega prava z močnimi elementi obligacijskega prava.163 Izhodišče
za določitev pravne narave predstavlja zakonsko besedilo oziroma mesto, ki ga zahtevek
zavzema v okviru pravil ABGB, s katerimi je urejena solastnina. V avstrijskem pravnem redu
158

Aleksandra Maganić, Razvrgnuće suvalsničke zajednice, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
(1991) volumen 29, broj 1, Rijeka 2008, str. 8-10; dostopno na https://hrcak.srce.hr/file/39998 (pridobljeno dne
30. 03. 2018).
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Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).
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Zrinka Bulka, Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina, Pravo i porezi 1/2007, str. 61.
161
A. Maganić, 2008, str. 29 in 30.
162
Glej V. Rijavec, 2011, str. 807 in 818 ter A. Maganić, 2008, str. 7. Več o tem v poglavju Narava sklepa o
delitvi solastnine.
163
Phänomen des Schuldrechts mit starken Elementen des Schuldrechts. Glej A. Maganić, 2008, str. 7.
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so določbe o solastnini urejene v drugem poglavju drugega dela ABGB (§ 361), ki ureja
stvarnopravna razmerja, medtem ko se za vprašanja uporabe, uživanja in delitve solastnine
uporabljajo določbe šestnajstega poglavja v katerem je urejena skupnost lastnine in druge
stvarne pravice (§§ 825-849), iz česar lahko sklepamo, da je zahtevek za razdružitev
solastnine v nomotehničnem smislu stvarnopravni fenomen. Dodaten argument, da gre za
stvarnopravni zahtevek predstavlja njegova brezpogojna narava. Kot nasprotje temu pa se v
zahtevku za razdružitev solastniške skupnosti skrivajo obligacijski elementi, in sicer v
obveznosti solastnika, da pri postopanju oziroma uveljavljanju zahtevka upoštevajo interese
solastniške skupnosti oziroma pravice in interese drugih solastnikov. Tako se zahtevek za
razdružitev ne more uveljavljati v neprimernem oziroma nepravem času ali na škodo drugih
solastnikov.164 Dodaten argument, ki krepi manjšinsko stališče je, da imetnik posameznega
idealnega deleža nima stvarne pravice na ostalih idealnih deležih. Temu stališču v prid
navajajo dejstvo, da delitveni zahtevek kot upravičenje nima svojega izvora v stvarnopravni
skupnosti (ni kakšna samostojna knjižna pravica), temveč izhaja neposredno iz delitvenega
zahtevka. Prav tako ni premoženjska pravica in ga ni mogoče zastaviti.165 S tem pravzaprav
prihajamo do paradoksalnih situacij v katerih se brezpogojna narava zahtevka za razdružitev
tolmači v prid njegovi stvarnopravni naravi, zakonsko predpisane omejitve pri uveljavljanju
zahtevka, pa se tolmačijo v korist obligacijske narave zahtevka. Opredelitev delitvenega
zahtevka pa ni zanimiva samo s pravnoteoretičnega vidika, temveč tudi z vidika uporabe
načela vestnosti in poštenja v povezavi z ovirami za delitev.166 Vendar je v avstrijski pravni
teoriji poudarjeno, da je teoretski spor o pravni naravi zahtevka za razdružitev irelevanten s
praktičnega stališča vse dokler obstaja enotnost o obsegu in pravnih posledicah zahtevka.167
V hrvaški pravni literaturi ni nikakršnega stališča o pravni naravi zahtevka za razdružitev.
Stvarnopravna literatura vsebuje samo kratko konstatacijo o spornosti, ali je zahtevek v skladu
z ABGB stvarnopravne ali obligacijske narave.168 Z namenom, da bi določili pravno naravo
zahtevka za razdružitev na Hrvaškem, bomo uporabili argumente, ki so jih pri določanju
pravne narave zahtevka uporabili v avstrijski in nemški pravni teoriji. Izhodiščno točko
predstavlja vprašanje nomotehnične ureditve določb o solastnini in njeni razdružitvi. Glede na
dejstvo, da je institut solastnine in zahtevka za njeno razdružitev urejen s posebnim zakonom,
ki ureja stvarnopravne odnose oziroma ZVDSP, lahko govorimo o stvarnopravni naravi
zahtevka. V korist stvarnopravne narave zahtevka moramo izpostaviti možnost kadarkoli
uveljavljati zahtevek in njegovo nezastarljivo naravo (prvi in drugi odstavek 47. člena
ZVDSP). Vendar določene zakonske omejitve (na primer nemožnost uveljavitve zahtevka za
razdružitev v neprimernem času oziroma na škodo drugih) so priča modifikaciji
stvarnopravnih upravičenj določenih v korist ohranitve solastniške skupnosti s prepovedjo
povzročanja škode ostalim solastnikom. Kljub vsemu lahko sklepamo, da sta nedvomno
stvarnopravna sistematizacija zahtevka in stvarnopravni elementi s katerimi ZVDSP ureja
164

A. Maganić, 2008, str. 7
Tako V. Rijavec, 2011, str. 818.
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»Včasih so v solastniški skupnosti v ospredju dolgovi in ni mogoče zahtevati delitev ob nepravem času.«
Citirano po V. Rijavec, 2011, str. 818.
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zahtevek dobra argumenta, da gre za stvarnopravno naravo zahtevka. Nekateri
obligacijskopravni elementi niso dovolj močen argument, da bi se zahtevek štel kot
obligacijskopravni zahtevek, saj je navsezadnje neločljivo vezan na solastnino, ki je primarno
stvarnopravni institut.169

6.2.2 Odpoved zahtevku za delitev solastnine
Pravici zahtevati delitev solastnine se lahko odpove vsak solastnik, vendar samo za določen,
krajši čas. Pojem »krajši čas« prav tako kot že prej omenjen »neprimeren čas« predstavlja
pravni standard. Zakonodajalec časa na splošno ni mogel definirati, saj bi lahko s tem
povzročil nepravične rešitve, zato je njegova opredelitev odvisna od splošnega pojmovanja,
kdaj še vedno lahko gre za krajše časovno obdobje glede na konkretno vrsto stvari in njeno
življenjsko dobo.170 Takšna odpoved ima naravo pravnega posla (drugi odstavek 69. člena
SPZ), ni pa povsem jasno, za kakšen pravni posel gre. Vsekakor je lahko odpoved delitvi
predmet vzajemne obljube in dogovora med solastniki (dvostranski pravni posel), da ne bodo
zahtevali delitve. Juhart je mnenja, da je lahko tudi enostranski pravni posel, učinek le-tega pa
nastopi v trenutku, ko je dana izjava o odpovedi vsem solastnikom, nekaterim ali enemu
izmed njih. Taka izjava lahko predčasno preneha učinkovati v primeru, da je dana enemu od
solastnikov, če upravičeni solastnik temu ne nasprotuje. Ključen element izjave volje o
odpovedi delitve je določitev časa trajanja. Čas trajanja se lahko določi s končnim rokom ali z
odložnim oziroma razveznim pogojem (na primer do zaključka gradbenih del).171
Pravica zahtevati delitev stvari je eno od temeljnih upravičenj, ki izhajajo iz lastninske
pravice, zato je ničen vsak dogovor s katerim bi se kdo izmed solastnikov tej pravici za daljši
čas odpovedal (drugi odstavek 69. člena SPZ).172 Od vsakega konkretnega primera in
okoliščin posebej pa je odvisno kaj pomeni dalj časa trajajoča odpoved, saj gre tudi v tem
primeru za pravni standard, ki ga je sodna praksa vsebinsko različno zapolnjuje.173 Solastnik,
ki se je pravnoposlovno odpovedal pravici zahtevati delitev, le-te v času trajanja dogovora ne
more zahtevati, pri čemer tak dogovor oziroma odpoved učinkuje tudi v breme pravnih
naslednikov (tretji odstavek 69. člena SPZ), čeprav ni vpisana v zemljiško knjigo. Preostali
solastniki, ki se tej pravici do delitve niso odpovedali pa seveda lahko uveljavljajo svojo
pravico in zahtevajo delitev iste stvari. Če ostali solastniki delitvi ne nasprotujejo, pa lahko
pravnoposlovna odpoved pravici do delitve preneha veljati tudi pred potekom dogovorjenega
časa.174 »V nepravdnem postopku za delitev stvari je vprašanje ničnosti dogovora o odpovedi
169

A. Maganić, 2008, str. 28 in 29.
Glej V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 351.
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Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 444 in 445.
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Glej Ana Javh, 2017, str. 512.
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delitvi za krajši čas prejudicialnega pomena za odločitev o glavni stvari in je treba upoštevati
pravila ZNP o reševanju predhodnih vprašanj.«175
V avstrijskem pravnem redu se solastnik prav tako lahko odpove pravici zahtevati delitev
solastnine v določenem časovnem obdobju (§ 831 ABGB).176 Solastnik, ki se je odpovedal
pravici zahtevati delitev, le-te v času trajanja dogovora ne more zahtevati, pri čemer pa je
vezanost pravnih naslednikov na dogovor odvisna od tega ali se taka odpoved pravici
obravnava kot stvarnopravni ali obligacijski sporazum. Avstrijsko Vrhovno sodišče (Der
Oberste Gerichtshof; v nadaljevanju: OGH) je zavzelo stališče, da gre za obligacijski dogovor
pri čemer tak dogovor ne zavezuje pravnih naslednikov, niti v primeru da so bili seznanjeni z
vsebino dogovora. Čeprav tak sporazum preprečuje solastniku uveljavljati svojo pravico do
razdružitve v določenem časovnem obdobju, bo razdružitev dopustna, če za to obstajajo
pomembni razlogi (na primer, da obstoj solastnine ne bi bil več sprejemljiv). V hrvaškem
pravu se solastnik ne more vnaprej odpovedati pravici zahtevati razdružitev solastniške
skupnosti (tretji odstavek 47. člena ZVDSP).177

6.3 Načini delitve
Materialnopravno zakonsko podlago za delitev solastniške skupnosti daje 70. člen SPZ, po
katerem lahko razberemo štiri temeljne načine delitve solastnine. Primarni in osnovni način
predstavlja sporazum solastnikov o načinu delitve stvari v solastnini. V takih primerih spora
in posledično sodnega postopka sploh ni, solastniki pa so v svojem razpolaganju, dokler med
njimi obstaja soglasje, pravzaprav povsem samostojni in neomejeni. Sekundarno, v primeru
ko solastniki niso sposobni doseči sporazuma lahko zahtevajo delitev v sodnem postopku, v
katerem si mora sodišče najprej prizadevati za naturalno oziroma fizično delitev, torej delitev
na podlagi katere vsak izmed solastnikov dobi v izključno last del prvotne stvari, ki z delitvijo
postanejo nove (samostojne) stvari, ali se v izključno lastnino porazdeljuje več stvari v
premoženju, sestavljenem iz več stvari v solastnini (drugi odstavek 70. člena SPZ, § 841.
ABGB, drugi odstavek 50. člena ZVDSP).178 Šele v primerih, ko fizična delitev ni mogoča,
torej podrejeno, pride do civilne delitve s prodajo stvari in delitvijo kupnine (četrti odstavek
70. člena SPZ, § 843. ABGB, četrti odstavek 50. člen ZVDSP), ki pa se ji solastniki lahko
izognejo, če kateri izmed njih predlaga, da izplača preostale solastnike in s tem prevzame
stvar v izključno lastnino (peti odstavek 70. člena ZNP, 52. člena ZVDSP).179,180
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Citirano po V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 351.
Odpoved je mogoča na podlagi sporazuma vseh ali nekaterih solastnikov. Za veljavnost sporazuma se ne
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V slovenski in avstrijski zakonodaji je možnost sodnega preoblikovanja solastnine z
ustanovitvijo etažne lastnine v delitvenem sodnem postopku izrecno določena ter v pravni
teoriji in sodni praksi kot takšna tudi nesporna. Izhodišče hrvaške pravne ureditve za nastanek
etažne lastnine je drugačno od našega, ker po avstrijskem vzoru temelji na unitarnem
konceptu, ki etažno lastnino oblikuje na solastniškem deležu. Različna pa so stališča hrvaške
pravne teorije in sodne prakse, ali se etažna lastnina lahko oblikuje tudi v sodnem delitvenem
postopku, saj za to ni dana ustrezna zakonska podlaga.181
V preteklosti je bilo stališče sodne prakse, da delna delitev solastnega premoženja ni
dopustna.182 V zadnjih letih pa je bil narejen premik v smeri, da delna delitev ni vnaprej
izključena in se lahko tudi po zaključku delitvenega postopka ohrani solastninska skupnost
bodisi v manjšem obsegu premoženja bodisi z manjšim številom solastnikov, a samo pod
pogojem, da s tem soglašajo tisti solastniki, ki ostanejo v solastninski skupnosti.183 Tako je
mogoče, da se zahteva delitev samo glede nekaterih stvari, ki so predmet solastnine, pri tem
pa bodo skupne stvari glede katerih se ni zahtevala delitev ostale v solastnini. Prav tako je
mogoče, da se delitev izvede samo med določenimi solastniki, solastniška skupnost pa bo
naprej eksistirala med ostalimi solastniki, ki pri delitvi niso želeli sodelovati. Sodišče mora
zasledovati cilj nepravdnega postopka in si prizadevati, da se medsebojno razmerje
solastnikov uredi, četudi tako izvede postopek delitve zgolj delno. Ob doseženem konsenzu
lahko solastniki svoja razmerja urejajo sporazumno, v sodnem postopku pa mora sodišče
upoštevati, da lahko solastniki s svojo pravico prosto razpolagajo, in v okviru pravnih pravil
upoštevati interese udeležencev, zlasti če s tem soglašajo.184 Delna razdružitev solastniške
skupnosti je v Avstriji mogoča samo, če v takem primeru ni porušena gospodarska celovitost
skupne stvari,185 na Hrvaškem pa je delna delitev izrecno dopustna na podlagi prvega
odstavka 48. člena ZVDSP.

6.3.1 Sporazumna delitev
Tako v slovenskem kot tudi v avstrijskem in hrvaškem pravnem redu ima sporazumna delitev
stvari oziroma solastnine prednost pred sodno delitvijo. Ker je solastnina po svoji naravi
enotno pravno razmerje morajo pri sporazumni delitvi nujno sodelovati vsi solastniki, saj je za
določitev načina delitve potrebno soglasje vseh. Pri sklenitvi sporazuma lahko solastniki
poljubno določijo način delitve stvari, pod pogojem, da je ta pravno dopusten in uresničljiv.
Lahko se dogovorijo za fizično ali civilno (prodaja stvari tretjemu z delitvijo izkupička)
ampak določena v konkretnem postopku. Glej N. Podobnik Oblak, 2015, str. 58. V. Rijavec pa to obliko delitve
opredeljuje kot kombinacijo med naturalno in civilno delitvijo. Glej V. Rijavec, 2011, str. 804.
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delitev, vzpostavitev etažne lastnine ali pa se dogovorijo, da stvar v celoti prevzame eden od
solastnikov in izplača ostale solastnike. Dopusten je tudi dogovor, da solastnina preneha samo
med določenimi solastniki oziroma samo glede nekaterih stvari v solastnini (delna delitev). Le
pri sporazumni delitvi lahko solastniki svobodno izbirajo način delitve. V primeru, da
konsenza ne dosežejo, pa zakon s predpisanim vrstnim redom prejudicira njihov interes.186
Sporazumna delitev solastnine je po svoji naravi zavezovalni pravni posel, ki presega redno
upravljanje stvari.187 Zavezovalnemu pravnemu poslu mora slediti še razpolagalni pravni
posel stvarnega prava. Kadar je predmet delitve premična stvar, je pridobitni način tradicija
oziroma izročitev (dela) stvari, kadar gre za nepremično stvar pa notarsko overjeno
zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo, da lahko pride do prenosa lastninske
pravice. SPZ v prvem odstavku 70. člena določa za pridobitev lastninske pravice pri
sporazumni delitvi smiselno uporabo pravil, ki urejajo pridobitev lastninske pravice s pravnim
poslom.188 To pomeni, da je potrebno upoštevati tako splošna kot tudi posebna pravila, ki
veljajo za pravnoposlovni prenos stvari, ki je predmet delitve. Če so za določene situacije
predpisane še posebne zahteve, morajo biti ob smiselni uporabi predpisov izpolnjene tudi pri
delitvi.189 Če vsi solastniki soglašajo z neposredno izvršljivostjo sporazuma o delitvi, je
položaj pogodbene stranke bistveno olajšan, saj lahko na temelju takega dogovora takoj sproži
izvršilni postopek in izterja izpolnitev dogovorjene obveznosti (4. člen Zakona o
notariatu190).191
V Avstriji je sporazum solastnikov o delitvi (Teilungsvereinbarung) sporazum vseh
solastnikov o ključnih elementih razdružitve solastniške skupnosti oziroma o tem, ali je
razdružitev dopustna in na kašen način se bo izvedla. Z obzirom na dejstvo, da sta v avstrijski
zakonodaji kot edina zakonsko predpisana načina razdružitve, fizična (§ 841. ABGB) in
civilna delitev (§ 843. ABGB), bi se solastniki lahko dogovorili o primernejšem načinu
razdružitve, ki bi odgovarjal okoliščinam konkretnega primera (na primer razdružitev z
dodelitvijo stvari enemu solastniku in izplačilom preostalih solastnikov, ali delna delitev in
nadaljevanje solastniške skupnosti v manjšem obsegu). Sporazum torej omogoča izbiro načina
delitve, ki se v sodnem postopku ne bi mogel opraviti. Singularni nasledniki niso vezani na
sporazum o razdružitvi glede na to, da sporazum veže zgolj pogodbene stranke. Uveljavitev
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sporazuma se lahko uresniči samo z zahtevkom za uresničitev sporazuma in ne z vložitvijo
tožbe na podlagi § 830. ABGB. V postopku je sklicevanje na sporazum materialnopravni
ugovor, ki ne izključuje samo sodne uveljavitve zahtevka za razdružitev, temveč tudi ugovor
nepravega časa in škode na račun drugih.192
V hrvaškem pravnem redu gre v primeru sporazumne delitve za t.i. dobrovoljno razvrgnuće
oziroma prostovoljno razdružitev solastniške skupnosti (drugi odstavek 48. člena ZVDSP).
Pri sklenitvi sporazuma o delitvi solastnine lahko solastniki prav tako svobodno določijo
način delitve, vendar v mejah mogočega in dopustnega (prvi odstavek 49. člena ZVDSP). Če
zakonska določba prepoveduje delitev določene stvari, se ta prepoved ne nanaša na
razdružitev s prevzemom celotne stvari z izplačilom preostalih solastnikov prav tako ne na
civilno delitev, razen če je to izrecno določeno (drugi odstavek 49. člena ZVDSP). Poleg tega
lahko solastniki sporazumno določijo osebo, ki bo namesto njih odločila o načinu razdružitve
tako, da bo odločitev, sprejeta s strani pooblaščene osebe, imela enake učinke kakor da bi
odločitev sprejeli solastniki sami (tretji odstavek 49. člena ZVDSP). Z obzirom, da je tovrsten
sporazum lahko samostojen dogovor ali sestavni del na primer prodajne ali darilne pogodbe se
postavljajo vprašanja, ali se za tak sporazum zahteva določena oblika. Sporazum o delitvi
solastne nepremičnine mora biti v pisni obliki, vendar v primeru da je formalno neveljaven
sporazum izvršen oziroma realiziran povzroči nastop pravnih posledic. Sporazum o
razdružitvi je lahko veljaven pravni temelj razdružitve solastnine samo med solastniki, ki so
sklenili sporazum in samo glede tistih stvari ali pravic, ki so bile predmet sporazuma, ter na
način določen s sporazumom (prvi odstavek 56. člena ZVDSP).193 Tako sporazum o delitvi
solastne nepremičnine v katerem niso sodelovali vsi solastniki ni absolutno ničen, vendar
slednji ne more vplivati na pravice solastnika, ki pri sklepanju sporazuma ni sodeloval.194
Toda s tem, ko je bil dosežen dogovor med solastniki, do razdružitve solastnine še ni prišlo.
Do realizacije bo prišlo šele takrat in na način določen s sporazumom, ko bodo solastniki
sporazum uveljavljali.195

6.3.2 Sporazum solastnikov o delitvi nepremičnine v solastnini z vzpostavitvijo etažne
lastnine
Ustanovitev etažne lastnine s preoblikovanje solastnine na podlagi sporazuma solastnikov je
mogoče tako pri nas kakor tudi v Avstriji (prva točka prvega odstavka § 3
Wohnungseigentumsgesetz 2002;196 v nadaljevanju: WEG 2002) in na Hrvaškem (53. člen
ZVDSP). Skladno z drugim odstavkom 107. člena SPZ se lahko solastniki sporazumejo, da se
delitev nepremičnine izvede z vzpostavitvijo etažne lastnine. Solastna zgradba, ki je predmet
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delitve mora omogočati oddelitev funkcionalne celote, ki je sposobna za samostojno
uporabo.197
SPZ v prvem dostavku 108. člena določa obvezno vsebino sporazuma, in sicer imena etažnih
lastnikov, zemljiškoknjižno označbo nepremičnin, natančen opis posameznega dela zgradbe v
razmerju do ostalih delov, opis skupnih delov in določitev solastniških deležev na skupnih
delih ter pogodbeno ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki (v obsegu,
določenem s prvim odstavkom 116. člena istega zakona). Če je kateri od idealnih deležev na
nepremičnini obremenjen s hipoteko, je sporazumna delitev možna samo s soglasjem upnika,
sporazum o delitvi pa mora določiti posamezen del zgradbe v etažni lastnini, na katerega
preide obremenitev (drugi odstavek 108. člena SPZ). Poleg sporazuma o delitvi, ki predstavlja
zavezovalni pravni posel je za nastanek etažne lastnine potrebno še overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo in vpis v zemljiško knjigo (prvi odstavek 107. člena SPZ).
Hrvaški ZVDSP v 53. členu dopušča možnost, da solastniki sporazumejo, da bodo namesto
delitve solastne nepremičnine omejili svoje solastniške pravice tako, da bi z določenim
ustreznim solastniškim deležem povezali lastništvo posebnega dela solastne nepremičnine
(vzpostavitev etažne lastnine). Čeprav se z vzpostavitvijo etažne lastnine ne razdružuje
solastnina, ampak se modificira pravni režim sodelovanja solastnikov, je v določbi 35. člena
ZVDSP izrecno določeno, da se tak sporazum solastnikov šteje kot njihova odločitev o načinu
razdružitve in se skladno s tem tudi na ustrezen način uporabljajo pravila o razdružitvi
solastnine.198 Izhodišče Hrvaške pravne ureditve za nastanek etažne lastnine je drugačno od
slovenskega, ker po vzoru avstrijskega Wohnungseigentumsgesetz199 (v nadaljevanju: WEG)
temelji na unitarističnem konceptu, ki etažno lastnino oblikuje na solastniškem deležu.200 Zato
je solastnikom ponujena možnost vzpostavitve etažne lastnine namesto instituta
razdružitve.201

6.3.3 Sodna delitev
Kadar se solastniki ne morejo izvensodno sporazumeti o načinu delitve, lahko katerikoli
izmed njih predlaga sodno delitev stvari v nepravdnem postopku. Delitve ne more zahtevati le
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tisti solastnik, ki se je svoji pravici zahtevati delitev za določen čas odpovedal. Seveda pa
dejstvo, da se je samo eden izmed solastnikov odpovedal svoji pravici zahtevati delitev ne
preprečuje, da delitve ne bi zahteval solastnik, ki se taki pravici ni odpovedal. Morebitnemu
predlogu za delitev solastnine pa lahko nasprotuje vsak solastnik, če dokaže, da se delitev
zahteva ob neprimernem času. SPZ v tretjem odstavku 70. člena dopušča možnost solastniku,
ki nasprotuje delitvi, da predlaga odlog delitve. Pri tej odločitvi sodišča gre za tehtanje
interesov, in sicer med interesom solastnika, ki zahteva delitev, in interesom solastnika, ki
delitvi nasprotuje. V primeru, da kdo od solastnikov izkaže močnejši interes, lahko sodišče
odloži delitev za največ tri leta.202
Slovenska, avstrijska in hrvaška zakonodaja kot primarno določajo sporazumno delitev stvari
v solastnini, kjer so solastniki prosti pri izbiri načina delitve, če pa ta ni mogoča, pa določajo
možnost uveljavljati pravico zahtevati delitev v sodnem postopku, pri čemer predpisujejo tako
načine delitve kot tudi prednostni vrstni red med njimi. V nasprotju od slovenske in hrvaške
pravne ureditve, ki omogočajo uresničitev solastnikove neodtuljive in ne zastarljive pravice
zahtevati delitev v nepravdnem postopku, se sodna delitev solastnine v avstrijski pravni
ureditvi izvede v pravdnem postopku na podlagi vložene tožbe solastnika, ki želi uresničiti
svojo pravico do razdružitve solastninske skupnosti.
Cilj sodnega delitvenega postopka je, da vsak posameznik iz solastniške skupnosti postane
izključni lastnik določenega dela solastne stvari oziroma v primeru, da je stvar nedeljiva, da
postane izključna last samo enega solastnika. Solastnina in postopek njene razdružitve sta
instituta, ki slovenski pravni ureditvi nista tuja, pa vendarle se v sodni praksi še vedno
porajajo vprašanja brez jasnih odgovorov, z različnimi, neenotnimi rešitvami.203 Naša pravna
ureditev je z uzakonjenim vrstnim redom delitvenih načinov, najbližja avstrijski pravni
ureditvi, za kar je gotovo potrebno iskati vzrok v uporabi ABGB (Občega državljanskega
zakonika) na slovenskem pravnem prostoru v relativno dolgem časovnem obdobju.204 Zato bo
v nadaljevanju poudarek na rešitvah, ki jih je prinesla avstrijska pravna teorija in sodna
praksa.

6.3.3.1 Fizična delitev – delitev v naravi
SPZ kot primarni in prednostni način delitve v sodnem postopku določa fizično (naturalno,
realno) delitev stvari v solastnini, saj so interesi solastnikov kar najbolj zaščiteni tedaj, ko
vsak izmed solastnikov dobi v naravi del stvari v sorazmerju s svojim idealnim deležem.205 V
Avstriji in na Hrvaškem ima fizična delitev (Realtailung, naturalteilung; glej § 841. ABGB,
drugi odstavek 50. člena ZVDSP) prav tako prednost pred civilno delitvijo (Zivilteilung; glej
§ 843. ABGB; četrti odstavek 50. člena ZVDSP).
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Skladno z drugim odstavkom 70. člena SPZ si mora sodišče prizadevati za fizično delitev
stvari, posamezni solastnik pa naj v primeru nesoglasja dobi v naravi tisti del stvari, za
katerega izkaže upravičen interes, pri čemer se upošteva tudi velikost solastniškega deleža
posameznega solastnika.206 »Upravičen interes« predstavlja pravni standard, ki ga sodišče pri
delitvi v konkretnem primeru upošteva in dopolni po intenciji zakona ter na podlagi namena
stvari. Sodišče ima pri tem dolžnost ugotavljanja in upoštevanja vseh subjektivnih okoliščin
solastnikov in vseh najrazličnejših dejanskih stanj, ki se pojavljajo pri delitvi solastne stvari,
tako glede udeležencev delitvenega postopka kakor glede predmeta delitve. Izmed množice
okoliščin, ki so lahko pomembne pri obravnavanju in presoji »upravičenega interesa«
posameznih udeležencev delitve, morda ni odveč opozoriti na stanovanjske razmere, poklicno
dejavnost, usposobljenost za uporabo določene stvari, lastništvo sosednjih nepremičnin,
dosedanja posest,207 osebne interese, potrebe in zanimanja in podobno.208 Prav tako je
pomembno upoštevati tudi uporabnost delov in primerno lego, da se solastnikov ne prisiljuje
v nove skupnosti. V praksi je sodišče velikokrat prisiljeno samo zapolnjevati praznino in
oceniti, kateremu od udeležencev je v največjem interesu prejeti posamezni del, za katerega
morda noben od njih interesa niti ni izkazal.209
Predpostavke za naturalno delitev so tako pri nas kakor tudi v Avstriji in na Hrvaškem enake,
in sicer, da je predmet delitve po svoji naravi fizično deljiv, delitev pa ne nasprotuje prisilnim
predpisom210 (dejanska in pravna možnost delitve; t.i. Möglichkeit der Naturalteilung) in je
tudi (gospodarsko) izvedljiva (t.i. Tunlichkeit der Naturalteilung).211 Stvar je deljiva, če jo je
mogoče (raz)deliti na stvari iste vrste ali na samostojne stvari z razstavljanjem na sestavne
dele, tako da se pri tem njihova vrednost znatno oziroma nesorazmerno ne zmanjša niti se ne
uniči njen osnovni namen (res divisae).212 Deljivost se presoja tudi po tem, ali je stvar mogoče
razdeliti na način, da vsak solastnik prejme stvar, ki ustreza njegovemu deležu.213 Velikokrat
je nemogoče razdeliti stvar tako, da ne bi bila potrebna vsaj minimalna izplačila razlike v
vrednosti prejetih delov glede na vrednost idealnih deležev. Kadar bi bila izplačila oziroma
denarna izravnava nesorazmerna in pretirana v primerjavi z vrednostjo prejetega dela, je to
ovira za naturalno delitev zato sodišče pogosto tehta med odločitvijo, ki kar najbolj upošteva
interese solastnikov in je najbolj funkcionalna, ter tisto, ki je najbolj ekonomična in zahteva
najmanjšo vrednost izplačil razlik v vrednosti prejetih delov.214 Če to ni mogoče, kljub dejstvu
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da delitev na zmanjšanje vrednosti stvari ne bi vplivala, je stvar z vidika delitve te solastniške
skupnosti treba šteti za nedeljivo, čeprav bi sicer abstraktno bila deljiva.215 V pravni teoriji in
sodni praksi je sprejeto stališče, da fizična delitev z doplačilom ni mogoča, kadar solastnik, ki
je dolžan drugemu solastniku doplačilo, nima finančnih sredstev ali ne želi prevzeti več
vredne stvari, sočasno pa drugi solastnik želi stvar, ki je manj vredna.216 Teorija217 ob tem
poudarja, da mora solastnik za pridobitev večje vrednosti izkazati upravičen interes oziroma
podati soglasje zgolj, če je razlika v vrednosti bistvena, medtem ko se plačilu neznatne
oziroma nebistvene razlike v vrednosti ne more upreti. V primeru morebitnega prikrajšanja
posameznega solastnika, se v Avstriji po potrebi izvede denarna izravnava razlik v vrednosti
dodeljenega dela glede na vrednost solastniškega deleža. Avstrijska sodna praksa je večkrat
zavzela stališče, da gre za nebistveno oziroma neznatno razliko v vrednosti, se pravi takšno,
»ki se ji solastnik ne more upreti in je kriterij deljivosti še izpolnjen pri denarni izravnavi v
vrednosti okrog 3,5 odstotka218 glede na vrednost delitve predmeta, medtem ko denarna
izravnava v višini okrog 16 odstotkov219 oziroma 20 odstotkov220 ne predstavlja več neznatne
razlike v vrednosti.«221 Slovenska sodna praksa se za razliko od avstrijske glede tega
vprašanja še ni opredelila.222
V postopkih delitve solastnine je postavitev cenilca ali izvedenca ustrezne stroke obvezna, saj
lahko sodišče samo z njegovo pomočjo ugotovi, ali je solastno stvar mogoče fizično deliti v
smislu drugega odstavka 70. člena SPZ.223 Zakonska podlaga sicer ne določa izvedenčevega
imenovanja kot obvezni del delitvenega postopka, vendar brez njegovega sodelovanja
praviloma ni mogoče določiti vrednosti obstoječe ali potencialno novih stvari oziroma delov
stvari, izvesti postopek parcelacije ali etažiranja ali rešiti drugih strokovnih vprašanj, od
katerih je odvisno, za kakšen način delitve se bo skladno z zakonom sodišče odločilo.
Predujem za plačilo izvedenca mora praviloma založiti predlagatelj delitvenega postopka.224
Kot nedeljivo pa je v dvomu potrebno šteti tudi stvar, pri kateri se zaradi nesodelovanja
udeležencev postopka ne more ugotoviti, da je deljiva. Gre za primere, ko sodišče potrebuje
pomoč izvedenca, da bi ugotovilo, ali je mogoča fizična delitev, ker pa se predlagatelj s tako
obliko delitve ne strinja, predujma, naloženega s strani sodišča, ne plača. Sodnica N.
Podobnik Oblak vidi dve možnosti, ki jih ima na voljo sodišče pri odločanju v delitvenem
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Glej N. Gavella et al., 2007, str. 715. A. Javh, 2017, str. 518.
Sklep VSL I Cp 3559/2008 z dne 08. 04. 2009.
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dnevi stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava, IUS Software, GV Založba, Ljubljana
2014, str. 140.
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dne 26. 11. 2002 in 5 Ob 17/01p z dne 24. 04. 2001; vse odločbe OGH dostopne na spletni strani Urada
zveznega kanclerja Avstrije z naslovom Pravnoinformacijski sistem: Rechtsinformationssystem z okrajšavo RIS
https://www.ris.bka.gv.at
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Glej odločbo OGH 4 Ob 510/82 z dne 18. 01. 1983.
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Glej odločbo OGH 5 Ob 80/08p z dne 03. 06. 2008.
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Citirano po A. Javh, 2017, str. 520.
222
Glej A. Javh, 2017, str. 519 in 520
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Glej sklep VSL II Cp 4292/2010 z dne 02. 03. 2011.
224
N. Podobnik Oblak, 2015, str. 57.
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postopku, in sicer: a) predlog za delitev bi štelo v celoti za umaknjenega iz razloga, ker se
brez sodelovanja izvedenca ni mogoče opredeliti do možnosti fizične delitve (posledično ni
mogoče odločiti o predlogu), drugi načini pa so upoštevni samo v primerih kadar fizična
delitev ni mogoča, pri čemer bi nato v skladu s 24. členom ZNP nasprotnemu udeležencu
ponudilo možnost, da postopek nadaljuje; b) bi štelo dokazni predlog za postavitev izvedenca
za umaknjenega, ker dokaza z izvedencem ni mogoče izvesti. Pri tem pa je smiselno, da
sodišče za tem nasprotnemu udeležencu ponudi možnost plačila predujma ter bi v primeru, da
noben od udeležencev ne bi založil predujma, štelo, da je nezmožnost fizične delitve med
njimi nesporna (saj sta dobila možnost dokazati nasprotno), in bi nadaljevalo postopek
delitve. N. Podobnik Oblak meni, da je slednja možnost primernejša,225 saj upošteva pravico
udeležencev, da soglasno izključita možnost fizične delitve in predlagane druge oblike delitve
ter se postopek nadaljuje s civilno delitvijo.226 Do enakega zaključka, torej da opustitev
plačila predujma v teh primerih nima za posledico domneve umika predloga, prihaja tudi U.
Klakočar Zupančič227 in V. Rijavec pri čemer se opirata na pravila o dokaznem bremenu. V.
Rijavec meni, da v primeru, kadar dokaz zaradi pasivnosti oziroma nedejavnosti udeleženca
ni mogoč, sodišče odloči po dokaznem bremenu, za dokazovanje fizične deljivosti stvari, ki je
najprej na predlagatelju, vendar naturalno delitev lahko predlagajo tudi drugi solastniki. Če
nihče ne založi predujma za izvedenca in sodišče brez tega dokaza ne more ugotoviti, ali je
stvar deljiva, lahko odloča o prevzemu celotne stvari z izplačilom ali o civilni delitvi. Če
predlagatelj izrecno vztraja pri naturalni delitvi in nihče od preostali solastnikov ne predlaga
drugega načina delitve, sodišče predlog zavrne. Če sodišče ugotovi deljivost brez izvedenca
(na primer da je možna geometrijska delitev s parcelacijo), bi izjemoma lahko določilo ta
način, izvedba pa bi bila pridržana za izvršilni postopek.228
Nepravdno sodišče odloči o fizični delitvi s sklepom,229 ki določa fizični del, ki ga pri delitvi
dobi posamezni udeleženec postopka (drugi odstavek 70. člena SPZ), kakor tudi odredbo, kaj
mora posamezni udeleženec storiti za izvedbo delitve (dajatveni del sklepa o delitvi). V
povezavi s tem mora biti udeležencem, ki imajo v posesti stvari, naloženo, da jih izročijo
tistim, ki jim po delitvi pripadajo (prvi odstavek 124. člena ZNP). V primeru, da se deli
nepremičnina,230 mora sklep omogočati vpis v kataster in zemljiško knjigo.231 Sklep lahko
vsebuje tudi morebitno izplačilo in morebitne stvarne pravice.232 Nepravdno sodišče v
postopku po uradni dolžnosti odloči tudi o ustanovitvi stvarne služnosti, če posamezni
udeleženec dela stvari, ki so mu bile dodeljena, sploh ne more ali delno ne more uporabljati
brez uporabe drugega dela razdeljene stvari (125. člen ZNP).233 Skladno s splošnimi načeli, z
delitvijo preneha prejšnja stvar v solastnini, na novonastalih stvareh pa sklep o delitvi
predstavlja pravni naslov oziroma temelj za pridobitev izključne lastninske pravice na delih
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Tako stališče je zavzelo tudi sodišče v sklepu VSL II Cp 4292/2010 z dne 02. 03. 2011.
Tako tudi N. Podobnik Oblak, 2015, str. 57 in A. Javh, 2017, str. 518 in 519.
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Glej U. Klakočar Zupančič, 2011, str. 18. Glej tudi A. Javh, 2017, str. 518 in 519.
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V. Rijavec, 2011, str. 820.
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Vsebina sklepa ni izrecno predpisana.
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Na primer delitev s parcelacijo ali z vzpostavitvijo etažne lastnine.
231
Vsebovati mora vse potrebne podatke, torej tudi podatke o parcelnih številkah.
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V. Rijavec, 2011, str. 821.
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Glej A. Javh, 2017, str. 520 in 521. Glej tudi sklep VSL I Cp 510/2004 z dne 24. 10. 2004.
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stvari oziroma na posamezni stvari v celoti.234 Lastninska pravica se skladno z 42. členom
SPZ pridobi s pravnomočnostjo odločbe.235 V primeru, da udeleženci postopka prostovoljno
ne izvršijo obveznosti izvedbe naturalne delitve na s sklepom o delitvi določen način, lahko
skladno z 235. členom ZIZ na podlagi tega sklepa vsak od udeležencev predlaga izvršbo na
razdelitev stvari, ki se opravi v izvršilnem postopku.236
Vprašanje deljivosti se glede na predmet delitve razlikuje. SPZ in ZNP v svojih določbah,
vezanih na delitev, govorita na splošno o stvareh in ne ločujeta postopka pri delitvi premičnin
ali nepremičnin.237 Za izvedbo preoblikovanja niso torej potrebna vedno enaka dejanja. Pri
premičninah naturalna delitev poteka drugače kot pri nepremičninah in ni opravljena med
nepravdnim postopkom.238 Medtem ko hrvaški lastninski zakon določa, če sodišča ne
zavezujejo stroge zakonske določbe, veljaven sporazum med solastniki ali pravica do izplačila
(ki bi jo imel posamezni solastnik na podlagi pravnega posla ali zakon), bo deljive premičnine
razdelilo fizično, nepremičnine pa geometrijsko (prvi in drugi odstavek 50. člena ZVDSP).
Pri premičnih stvareh je torej mogoč primer, ko se premoženje deli in se med solastnike
razdelijo obstoječe stvari ali pa je potrebno enotno stvar najprej na način določen z
oblikovalnim sklepom o delitvi fizično razdeliti, česar pa ni mogoče opraviti v nepravdnem
postopku. Pri delitvi solastne premičnine na več stvari sodišče s konstitutivno odločbo določi,
da naj se doslej enotna stvar na določen način fizično razdeli, njene dele pa dobijo solastniki.
Do oblikovanja novega položaja bo prišlo šele z realizacijo dajatvenega dela sklepa sodišča,
ko bo iz doslej enotne stvari nastalo več novih, samostojnih stvari, ki bodo izročene
upravičenim solastnikom prostovoljno ali v izvršbi. V takih primerih se lahko lastninska
pravica pridobi šele z nastankom in izročitvijo nove(ih) stvari.239 Če se med solastnike delijo
že obstoječe premičnine, bi delitveni sklep lahko s pravnomočnostjo oblikoval lastninsko
pravico, vendar takšno razčlenjevanje na različne rešitve ni priporočljivo. Zato je po mnenju
V. Rijavec potrebna nova zakonska ureditev, ki bi pridobitev lastninske pravice v vseh
primerih vezala na izvršitev delitve, kot to velja v Avstriji in na Hrvaškem. To pa ne pomeni,
da bi nepravdni sodniki izvedbo delitve prepuščali fazi prisilnega izvršilnega postopka, kadar
to ne bi bilo nujno.240
Pri nepremičnih stvareh je prav tako mogoča razdelitev več obstoječih nepremičnin ali najprej
izvedba parcelacije (delitev na več parcel) ali delitev na etažno lastnino z izvedencem v
nepravdnem postopku in oblikovanjem sklepa, ki ima vse sestavine za vpis v kataster in
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stvari pri premoženju, sestavljenem iz več stvari v solastnini.« Citirano A. Javh, 2017, str. 520. Glej tudi sklep
VSL I Cp 2776/2009 z dne 25. 03. 2010.
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Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 449.
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Tako tudi A. Javh, 2017, str. 521.
237
Glej N. Podobnik Oblak, 2015, str. 54.
238
Glej V. Rijavec, 2011, str. 809.
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Pri nastanku novih premičnih stvari po fizični delitvi nastopa pridobitve izključne lastninske pravice ni
mogoče vezati na pravnomočnost delitvenega sklepa.
240
Tako že V. Rijavec, 2011, str. 809. in 810.
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zemljiško knjigo.241 Kadar je predmet delitve zemljišče, potem je mogoče izvesti postopek
parcelacije, in sicer zemljišče je mogoče z matematičnimi črtami (linijami) po pravilih
geometrije razdeliti na več delov, ki se še vedno držijo skupaj. Izvedenec geodetske stroke, na
naroku ali zunaj njega, praviloma ob navzočnosti udeležencev postopka po parametrih, ki jih
naloži sodišče, odmeri dve ali več novih parcel in izdela elaborat parcelacije.242 Po izvedeni
parcelaciji dobi posamezni solastnik v izključno last tisto na novo nastalo parcelo, za katero
izkaže upravičeni interes. Sestavni del delitvenega sklepa je elaborat parcelacije, v katerem so
nove parcelne številke že navedene in se v sklepu sodišča tudi upoštevajo. V praksi delitev
solastnega zemljišča ne povzroča večjih težav. Na postopek delitve solastne nepremičnine pa
bistveno vpliva dejstvo, ali nepremičnini (zemljišču, parceli) stoji stavba. V takem primeru je
potrebno upoštevati načelo superficies solo cedit in prepoved, da je lastnik nepremičnine
oziroma zemljišča ena oseba, lastnik stavbe pa druga, razen v primeru delitve nepremičnine v
solastnini z ustanovitvijo etažne lastnine, ki predstavlja izjemo od načela superficies solo
cedit. Skladno s prvim odstavkom 110. člena SPZ lahko vsak solastnik nepremičnine zahteva,
da sodišče v nepravdnem postopku fizično razdeli solastnino na nepremičnini v etažno
lastnino, če je takšna delitev mogoča (t.i. horizontalna delitev na nadstropja ali na posamezna
stanovanja oziroma poslovne prostore). Vertikalna delitev zgradbe pa je mogoča samo tedaj,
če je oddeljeni del zgradbe lahko samostojna stvar (na primer hiša dvojček), kar v praksi ni
pogost primer.243
V praksi delitve nepremičnin predstavljajo poseben problem nedovoljene gradnje oziroma
objekti, za katere se praviloma uporablja neformalni in splošni izraz »črne gradnje«.
Gradbeni zakon244 (v nadaljevanju: GZ) pojem nedovoljen objekt deli na nelegalen, neskladen
in nevaren objekt.245 V takem primeru nastopijo različne sankcije (na primer ustavitev gradnje
in odstranitev objekta), posledice pa so prepoved izvedbe komunalnih priključkov na javno
infrastrukturno omrežje, prepoved prometa s stavbami in zemljišči ter sklepanje pravnih
poslov med živimi, kar pomeni, da nelegalnega objekta tudi ni mogoče fizično deliti ali
upoštevati pri delitvi. Dejansko je lahko predmet delitve sama zemljiška parcela, na kateri
stoji nedovoljeni objekt, slednjega na tem zemljišču (na primer z vzpostavitvijo etažne
lastnine) pa sodišče ne more deliti. Težave lahko nastopijo, kadar je prvotni objekt zgrajen
skladno z gradbenim dovoljenjem, torej legalno, pozneje pa je dozidan ali povišan.246 Sodišča
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Praviloma ni ovire za delitev takega objekta v delu, ki je skladen z gradbenim dovoljenjem. N. Podobnik
Oblak pa meni, da ni mogoče kot samostojnega dela določiti nelegalnega dela objekta. Slednji lahko ostane le še
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so se v preteklosti že izrekla, da je treba objekt deliti v stanju, v kakršnem je, in strank ni
mogoče napotiti na postopek legalizacije (postopek pridobitve spremenjenega ali novega
gradbenega dovoljenja),247 legalizacija pa tudi ni posel rednega upravljanja, zato sodišče s
svojo odločbo ne more nadomestiti soglasja, ki ga med strankami ni.248

6.3.3.2 Fizična delitev nepremičnine v solastnini z vzpostavitvijo etažne lastnine
Postopek fizične delitve nepremičnine v solastnini je eden od načinov nastanka etažne
lastnine, s čimer je povezanih tudi največ težav. Skladno s prvim odstavkom 110. člena SPZ
lahko vsak solastnik nepremičnine zahteva, da sodišče v nepravdnem postopku fizično razdeli
solastnino na nepremičnini v etažno lastnino, če je takšna delitev mogoča.
Vprašanje, s katerim se sodnik v sodnem postopku delitve nepremičnine na kateri stoji stavba
oziroma zgradba249 najprej sooči je, ali je določeno zgradbo mogoče razdeliti na posamezne
samostojne funkcionalne enote v etažni lastnini, primerne za uporabo oziroma ali zgradba
izpolnjuje vse tehnične pogoje za vzpostavitev etažne lastnine (drugi odstavek 105. člena
SPZ).250 Od opredelitve kriterija za deljivost zgradbe je odvisna odločitev sodišča, ali bo
izvedlo naturalno delitev z vzpostavitvijo etažne lastnine ali pa bo štelo zgradbo za nedeljivo
in posledično izvedlo civilno delitev oziroma na predlog vsaj enega solastnika odločilo, da
namesto prodaje pripade nepremičnina v celoti njemu proti izplačilu preostalih solastnikov.251
Pravna teorija se na splošno zavzema za zelo restriktivno (ozko) razlago, kdaj je določena
zgradba deljiva na posamezne enote v etažni lastnini. Pretvorba solastnine v etažno lastnino
največkrat zahteva določene tehnične prilagoditve zgradbe, da bi lahko kot to zahteva drugi
odstavek 105. člena SPZ, nastale samostojne funkcionalne enote, primerne za samostojno
uporabo. Vprašanje pa je, v katerih primerih zgradba ni več deljiva. Stališče pravne teorije je,
da bi bilo treba zgradbo šteti za nedeljivo v primeru, ko bi bile potrebne znatne
prilagoditve.252 V sodni praksi pa ni mogoče zaslediti opredelitve, kdaj in v kakšnih
okoliščinah določen gradbeni poseg predstavlja znatno prilagoditev oziroma takšno
prilagoditev, ki omogoča zaključek, da je zgradba nedeljiva. Po do zdaj že uveljavljenem
stališču je odločitev sodišča o tem, ali bo izvedlo postopek etažiranja in štelo posamezno
zgradbo za deljivo, odvisna od tega, ali solastniki soglašajo z gradbenimi posegi za
247
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zvezi z izvršljivostjo takšne sodne odločbe. Tako že A. Javh, 2017, str. 529 in 531.
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prilagoditev zgradbe in s tem, koga bodo bremenili stroški teh prilagoditvenih posegov.253 Po
mnenju ustaljene in številne sodne prakse fizična delitev nepremičnine z vzpostavitvijo etažne
lastnine ni mogoča, če soglasja solastnikov za ta dela ni, ne glede na velikost vlaganj.254 Ob
upoštevanju sodne prakse, vsakršno vlaganje v solastno nepremičnino pomeni njeno
spremembo, ki po svoji naravi predstavlja posel, ki presega okvir rednega upravljanja in se
zato, skladno s petim odstavkom 67. člena SPZ, zahteva soglasje vseh solastnikov.255 Sodišče
ne more nadomestiti soglasja solastnika, ki se z vlaganji ne strinja, saj ima solastnik na
podlagi prvega odstavka 69. člena SPZ pravico do delitve stvari v stanju, v kakršnem je tisti
trenutek.256 Do enakega zaključka prihaja sodna praksa tudi v primeru, kadar med solastniki
ni doseženo soglasje glede tega, kdo bo nosil stroške tehnične prilagoditve zgradbe. 257 Če
zgradba v trenutnem stanju ne izpolnjuje tehničnih pogojev za vzpostavitev etažne lastnine, se
po naziranju sodne prakse šteje kot nedeljiva. V takem primeru lahko sodišče samo še o
civilni delitvi oziroma da nepremičnina pripade enemu od solastnikov proti izplačilu vrednosti
idealnih deležev ostalim solastnikom, če je za to podan ustrezen predlog enega solastnika.258
Po mnenju Javhove je dosedanje stališče sodne prakse, da sodišče ne more brez podlage, torej
soglasja solastnikov, odločiti katere gradbene posege v zvezi s tehnično prilagoditvijo je
potrebno opraviti in kdo nosi stroške v zvezi s tem, preveč ozko in v nasprotju z namensko
razlago SPZ. Sodišče bi se moralo ob ugotovitvi, da so za delitev na etažno lastnino potrebni
določeni prilagoditveni posegi, ki pa niso znatnejši, ob tem, da se vsaj eden od solastnikov
zavzema za fizično delitev nepremičnine z vzpostavitvijo etažne lastnine, odločiti za takšno
delitev, ne glede na obstoj soglasja ostalih solastnikov glede izvedbe predvidenih posegov in
del ter kritja stroškov.259 Kot glavni kriterij, kdaj šteti določen poseg za znatnejši, bi se po
mnenju Javhove lahko upoštevalo razmerje med vrednostjo nepremičnine v solastnini in
vrednostjo potrebnih vlaganj. Prav tako meni, da bi finančni vložek v višini do 10 odstotkov
vrednosti nepremičnine bilo smotrno šteti, da gre za prilagoditve, ki ne predstavljajo
znatnejših vlaganj, posledično bi bilo potrebno fizično delitev nepremičnine dopustiti, ne
glede na (ne)soglašanje solastnikov. Tak odstotek ne predstavlja tako visokih delitvenih
stroškov, da bi iz tega razloga lahko trdili, da takšna delitev prinaša bistveno zmanjšanje
vrednosti razdeljene nepremičnine v nasprotju z nerazdeljeno.260 »Predvsem ob upoštevanju
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dejstva, da je tržna vrednost posameznega dela stavbe v etažni lastnini običajno višja od tržne
vrednosti idealnega deleža te stavbe, ki odstotkovno sicer ustreza temu posameznemu delu
stavbe.«261 Ker je etažirano zgradbo zaradi relativno nesporne narave razmerja etažnih
lastnikov tudi lažje prodati, bo solastnik, ki se je zavzemal za civilno delitev nepremičnine v
solastnini, svoj posamezni del v etažni lastnini lahko tako bistveno bolje in lažje unovčil, kot
bi pred tem svoj idealni delež te nepremičnine. Nadalje kot argument navaja, da izvršitev
civilne delitve, torej prodaja nepremičnine in razdelitev kupnine, za vse solastnike nedvomno
predstavlja splošno izgubo v višini najmanj 10 odstotkov vrednosti nepremičnine, v večini
primerov pa še bistveno večjo, predvsem če je izveden postopek prisilne dražbe po določbah
ZIZ, ki omogoča prodajo celo za polovično vrednost nepremičnine. Ni tehtnega razloga, da bi
imela pravica tistega solastnika, ki se upira izvedbi prilagoditvenih posegov, večjo težo in
prednost pred pravico tistega solastnika, ki se zavzema za naturalno delitev nepremičnine in je
v zvezi s tem tudi pripravljen nositi svoj del stroškov, zlasti glede na jasno izražen cilj 70.
člena SPZ, da se mora sodišče v primeru, če med solastniki ni dosežen sporazum glede načina
delitve stvari, zavzemati za fizično delitev stvari v solastnini, saj so na ta način interesi
solastnikov najbolje varovani. Kljub temu, da gre pri izvedbi takih posegov v solastno
nepremičnino za posle izrednega upravljanja, Javhova ne vidi razloga, zakaj v takih primerih
ne bi mogla sodna odločba nadomestiti solastnikovo soglasje. Interes solastnika, ki se
posegom upira, varuje že dejstvo, da ne sme iti za znatnejše prilagoditve. Posebno varstvo v
smislu prepovedi znatnejše prilagoditve razumljivo niti ni potrebno v primeru, da je drugi
solastnik pripravljen kriti celotne stroške posega. Stališče, da sodišče pri poslih, ki presegajo
okvir rednega upravljanja ne more s sodno odločbo nadomestiti solastnikovega soglasja, ima
podlago v tem, da ima vsak solastnik v primeru, če se drugi solastnik ne strinja z določenim
poslom izrednega upravljanja, možnost zahtevati delitev stvari v solastnini in s tem
prenehanje solastninske skupnosti. Kljub temu, če sledimo zgoraj predstavljenemu stališču
sodne prakse, solastnik v delitvenem postopku svojih upravičenih interesov ponovno ne more
ustrezno zavarovati. V primeru, da ne bo imel zadostnih finančnih sredstev za izplačilo
preostalih solastnikov, ki se upirajo plačilu stroškov prilagoditve zgradbe, bo tako prisiljen v
civilno delitev, kar pa ni v njegovem interesu. Solastnikovega interesa po fizični delitvi
sodišče glede na sprejeto stališče sodne prakse sploh ne varuje, čeprav bi ga po mnenju
Javhove moralo, ob upoštevanju, da je zakonsko zavarovan kot primarni interes vsakega
posameznega solastnika in bi si sodišče moralo, v skladu z zakonom, prizadevati za njegovo
uresničitev. V sodni praksi je posledično mogoče zaslediti povečano število izdanih sklepov o
civilni delitvi, ki slabšajo položaj solastnikov in so neke vrste kazen za vse solastnike, tudi za
tiste, ki so si v postopku prizadevali za fizično delitev, pa sodišče ni ustrezno zavarovalo
njihov interes, čeprav bodo v primeru izvršene civilne delitve objektivno gledano
najverjetneje vsi solastniki na slabšem. Solastnik, ki se je zavzemal za fizično delitev z
vzpostavitvijo etažne lastnine velikokrat ne želi pristopiti prostovoljni izvršitvi sklepa o
civilni delitvi predmetne nepremičnine, saj slednjo običajno ceni na višjo vrednost od tržne. S

stališče avstrijske sodne prakse, da v običajnih primerih tovrstnega kriterija ne presegajo delitveni stroški
(potrebna vlaganja), ki se gibljejo okrog petih odstotkov skupne vrednosti nepremičnine.«
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takim ravnanjem pa ostalim solastnikom otežuje in onemogoča učinkovito izvensodno
izvršitev sklepa o civilni delitvi.262
Glede na izpostavljene dileme je v nadaljevanju kot primerjalnopravna rešitev predstavljena
zgolj rešitev iz Avstrije. V avstrijski zakonodaji je možnost sodnega preoblikovanja solastnine
z ustanovitvijo etažne lastnine v delitvenem postopku jasno določena (tretja točka prvega
odstavka § 3 WEG 2002) ter v njihovi pravni teoriji in sodni praksi kot takšna tudi
nesporna.263 Zaradi nevarnosti, da se bo v primeru sodne prodaje dosegla znatno nižja cena, je
zakonodajalec solastnikom omogočil, da delitev uresničijo tudi z odločitvijo sodišča o
vzpostavitvi etažne lastnine, ki je gospodarsko zelo blizu fizični delitvi.264 Uporaba kriterija
(ne)znatnejših prilagoditvenih posegov v zgradbo oziroma stavbo je prav tako utemeljena s
primerjalnopravnega vidika. V avstrijski sodni praksi, je sprejeto stališče, da zgolj
nesorazmerno visoki finančni vložki oziroma delitveni stroški onemogočajo izvedbo fizične
delitve nepremičnine v solastnini265 in s tem tudi ustanovitev etažne lastnine kot posebne
oblike fizične delitve, ki ima po praksi avstrijskih sodišč celo prednost pred fizično delitvijo
in s tem seveda tudi pred civilno delitvijo.266 Avstrijsko Vrhovno sodišče (OGH) se kljub
smiselno enaki zakonski določbi (§ 833 ABGB) o potrebnem soglasju vseh solastnikov glede
izvajanja izrednih poslov upravljanja, v primeru, ko bi bila potrebni določeni gradbeni posegi
ali dela zaradi tehnične prilagoditve stavbe, na to določbo ni nikoli sklicevalo, ampak je
dopustnost naturalne delitve vedno presojalo znotraj zakonskih predpostavk za deljivost
stvari.267 ABGB jasno določa, da fizična delitev solastne stvari ni mogoča, če stvari ni
mogoče razdeliti brez znatnega zmanjšanja njene vrednosti (§ 843 ABGB). Dejansko stanje
znatnega zmanjšanja vrednosti stvari je podano, če bi sama fizična delitev povzročila visoke
(tudi nadaljnje) t.i. delitvene stroške z namenom dosega uporabljivosti posameznih delov,
kamor sodijo tudi stroški nujno potrebnih gradbenih del oziroma posegov v povezavi s
tehnično prilagoditvijo stavbe za vzpostavitev etažne lastnine.268 O znatnem zmanjšanju
vrednosti solastne stvari govorimo tudi v primerih, ko je celotna stvar po objektivni cenitvi
oziroma tržni vrednosti bistveno več vredna od seštevka vrednosti njenih delov po delitvi.
Torej, skladno z ustaljeno avstrijsko sodno prakso fizično delitev stvari onemogočajo zgolj
nesorazmerno visoki delitveni stroški. Višina teh stroškov se določi objektivno glede na
vrednost predmeta delitve, ob upoštevanju okoliščin posameznega primera.269 Pri tem pa se v
avstrijski sodni praksi, pri fizični delitvi z ustanovitvijo etažne lastnine tolerirajo višji
delitveni stroški od 3,5 odstotka vrednosti predmeta delitve, ki so bili kot taki vedno ocenjeni
za neznatne.270 »Tako je OGH že odločilo, da so stroški gradbenih posegov v višini 6,84
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odstotka271 ali 7,97 odstotka272 skupne vrednosti nepremičnine, ki se deli, še sorazmerni,
medtem ko na primer stroški v višini okrog 16 odstotkov,273 ob upoštevanju določenih
okoliščin pa tudi stroški v višini 10 odstotkov,274 niso več sorazmerni in zato onemogočajo
naturalno delitev solastne nepremičnine z vzpostavitvijo etažne lastnine.«275
Kot omenjeno, Hrvaški ZVDSP v 53. členu dopušča možnost, da se na podlagi sporazuma
med solastniki oblikuje etažna lastnina na solastniškem deležu. V takem primeru sporazum
solastnikov šteje kot njihova odločitev o načinu razdružitve in se skladno s tem tudi na
ustrezen način uporabljajo pravila o razdružitvi solastnine. V hrvaški sodni praksi in pravni
doktrini obstajajo različna stališča o tem, ali bi sodišča v jezikovni razlagi 53. člen ZVDSP
morala iti še korak naprej in odločiti tudi v primerih, ko med solastniki ni sporazuma o načinu
prenehanja z vzpostavitvijo etažne lastnine, kljub temu, da ZVDSP v svojih določbah ne
določa možnost sodne delitve z vzpostavitvijo etažne lastnine, ter ali lahko odločba sodišča
nadomesti soglasje (preostalih) solastnikov. Vrhovno sodišče Republike Hrvaške je v svoji
odločitvi,276 ki je temeljila na širšem tolmačenju prvega in drugega odstavka 50. člena, 53.
člena, prvega odstavka 71. člena in drugega odstavka 73. člena ZVDSP sprejelo stališče, da
neobstoj soglasja vseh solastnikov v smislu 53. člena ZVDSP, ne predstavlja oviro za
oblikovanje etažne lastnine.277 Pri sodni delitvi z vzpostavitvijo etažne lastnine tudi hrvaška
teorija278 šteje, da se lahko s sodno odločbo nadomesti soglasje preostalih solastnikov.279
Torej, napačno je tolmačenje določbe drugega odstavka 73. člena ZVDSP, da lahko soglasje
solastnika brezpogojno nadomesti odločba sodišča. S slednjo se lahko nadomesti samo
soglasje tistega solastnika na čigar idealnem deležu že obstaja etažna lastnina a ni želele
soglašati z zahtevo drugega solastnika za vzpostavitev etažne lastnine, čeprav za to ni imel
utemeljen razlog, saj se z vzpostavitvijo nove etažne lastnine tega solastnika ne omejujejo ali
ukinjajo pravice, ki mu pripadajo na temelju njegove že prej pridobljene etažne lastnine. Bilo
bi pa proti načelu vestnosti in poštenja v pravnem prometu, če bi se dopustilo solastniku, da
brezpogojno prikrajša pravico na vzpostavitev etažne lastnine drugim solastnikom, ki za to
izpolnjujejo vse pogoje.280
Glede na določbo 108. člena SPZ, ki predpisuje zahtevano vsebino sklepa o oblikovanju
etažne lastnine, se utemeljeno postavlja vprašanje, ali je sploh mogoče izdati sklep o delitvi
nepremičnine v solastnini z vzpostavitvijo etažne lastnine brez, v delitvenem nepravdnem
postopku, pridobljenega etažnega elaborata.281 Sodišče postavi izvedenca geodetske282
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oziroma gradbene stroke zaradi ugotovitve deljivosti zgradbe na posamezne samostojne
funkcionalne enote in zaradi pridobitve vseh podatkov za izvedbo etažiranja. Izvedenec ob
ugotovitvi, da zgradba izpolnjuje vse tehnične pogoje (da v zgradbi obstajata vsaj dva
samostojna funkcionalna dela), ki dopuščajo vzpostavitev etažne lastnine, pripravi etažni
elaborat, ki je kasneje tudi sestavni del sodnega sklepa o delitvi oziroma oblikovanju etažne
lastnine. V praksi solastniki pogosto predlagajo delitev solastnine v etažno lastnino na
zgradbi, ki v svoji osnovi ni razdeljena na več samostojnih enot in so posledično potrebne še
določene tehnične prilagoditve, tako tudi objektivno gledano ni mogoče že med nepravdnim
postopkom pridobiti etažni elaborat, ki bi bil sestavni del sklepa.283 Zato se Rijavčeva
zavzema za rešitev, naj sodišče delitev na etažno lastnino dopusti predvsem v primerih, ko že
v naravi obstajata dve funkcionalni enoti oziroma celoti in je elaborat mogoče priskrbeti že
med nepravdnim postopkom. Ob izdelavi elaborata pa mora biti vsak posamezni del, na
katerem se vzpostavlja etažna lastnina, primeren za samostojno uporabo kot to določa drugi
odstavek 105. člena SPZ.284
Naša sodišča se zaenkrat še niso izrecno ukvarjala z vprašanjem, ali je pridobitev etažnega
elaborata med delitvenim nepravdnim postopkom obligatorna. Glede na stališče ustaljene
slovenske sodne prakse, povzete pri zgoraj navedenih kriterijih deljivosti zgradbe, da sodišče
izda sklep o delitvi solastnine z vzpostavitvijo etažne lastnine pri zgradbi, ki ne izpolnjuje
tehničnih pogojev za njeno vzpostavitev, ob soglasju vseh solastnikov glede izvedbe
gradbenih del za tehnično prilagoditev zgradbe in za kritje teh stroškov, je razvidno, da se
našim sodiščem ne zdi sporno, če delitveni sklep ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz 108.
člena SPZ.285 Če bi zavzeli formalistično stališče, da je delitev na etažno lastnino mogoča
zgolj v primerih, ko je možno že med nepravdnim postopkom pridobiti etažni elaborat, v
posledici česar bi tudi delitveni sklep vseboval vse zahtevane sestavine, bi sočasno rešili tudi
vsebinsko vprašanje opredelitve realne deljivosti stavbe. Pri takšnem strogem naziranju
namreč ne bi bilo mogoče zavzeti drugačnega stališča od tega, da je deljiva zgolj zgradba, ki v
trenutku delitve izpolnjuje tehnične pogoje za vzpostavitev etažne lastnine. Vendar pa bi se po
mnenju Javhove znašli v situaciji, ki bi bila v nasprotju z namenom SPZ, ki daje prednost
fizični delitvi, in bi na tak način premalo zavarovali zakonsko varovan interes solastnika po
delitvi v naravi. Nadalje navaja, da je opisano stališče pravne teorije nekoliko preozko in bi
bilo potrebno določbe SPZ glede predpisane vsebine sklepa razlagati širše ali jih de lege
ferenda ustrezno prilagoditi.286 Predlagana širša interpretacija je podkrepljena tudi sklicujoč
se na avstrijsko pravno teorijo in sodno prakso, ki do zdaj še ni zavzela stališča, da s sodno
odločbo ne bi bilo mogoče deliti nepremičnine v solastnini z vzpostavitvijo etažne lastnine iz
razloga, ker do izdaje sodne odločbe, zaradi potrebnih tehničnih prilagoditev predmetne
zgradbe, ne bi bilo mogoče priskrbeti etažnega elaborata. Pri tem je treba dodati, da tudi
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avstrijska zakonodaja določa smiselno enake tehnične pogoje zgradbe oziroma stavbe
oziroma zgradbe za vzpostavitev etažne lastnine kot SPZ (primerjaj § 2 WEG 2002).287 Tudi
Rijavčeva, v primerih ko so predhodno potrebni še dodatni prilagoditveni posegi, zavzema
stališče in možnost izdaje sklepa o delitvi z vzpostavitvijo etažne lastnine, ki ni podlaga za
vpis in bi kot izvršilni naslov sicer potreboval še dodatno konkretizacijo v izvršilnem
postopku, če seveda solastniki sporazumno ne ravnajo v smeri izvedbe predvidenih gradbenih
del, pridobitve etažnega elaborata in podaje ustreznih izjav drug drugemu. V tem sklepu, ki
hkrati predstavlja izvršilni naslov, nepravdni sodnik določi način pregraditve in izvedbo
potrebnih del, kdo je dolžan s tem v zvezi kaj storiti ali trpeti oziroma dopustiti, ter komu naj
po delitvi pripade posamezni del. Na podlagi takšnega sklepa je mogoče skladno s 235.
členom ZIZ predlagati posebno vrsto izvršbe za fizično razdelitev stvari v izvršilnem
postopku. Ker v takem primeru nepravdni delitveni sklep kot izvršilni naslov pred izvedbo
fizične delitve ne more vsebovati (vseh) ustreznih podatkov, da bi lahko veljala domneva iz
238. člena ZIZ, da je dolžnost podati (zemljiškoknjižno) izjavo volje izpolnjena s
pravnomočnostjo sklepa, je dolžnost sodišča v tej posebni vrsti izvršbe, da priskrbi etažni
elaborat in oblikuje listino, ki nadomesti dolžnikovo izjavo.288
Torej, vsebina sodnega sklepa o delitvi solastne nepremičnine na etažno lastnino mora,
skladno s prvim odstavkom 107. člena in tretjim odstavkom 110. člena SPZ, vsebovati vse
sestavine določene v 108. členu istega zakona,289 da je na njegovi podlagi mogoč vpis v
kataster in zemljiško knjigo.290 Pri sodni delitvi solastne nepremičnine z vzpostavitvijo etažne
lastnine sodišče s sklepom oblikuje etažno lastnino, vendar je za njen nastanek kot
kumulativni pogoj potreben še vpis v zemljiško knjigo, ki predstavlja konstitutivni element
tudi v primeru, ko etažna lastnina nastane s sodno odločbo (prvi odstavek 107. člena SPZ).291
Tudi če bi šteli, da je za vpis potrebno podati izjavo volje, izvršba ni predvidena, saj ZIZ v
238. členu določa domnevo, da se dolžnost podati zemljiškoknjižno ali kakšno drugo izjavo,
navedeno v odločbi, ki je izvršilni naslov, velja za izpolnjeno, ko postane odločba, ki izjavo
nadomešča, pravnomočna.292 Torej, sklep o oblikovanju etažne lastnine ima zaradi jasne
dikcije SPZ vedno nepopolni oblikovalni učinek.293 Kar pomeni, da šele z realizacijo delitve
nastopi popolni oblikovalni učinek delitve solastnine in s tem njeno prenehanje. Kadar sodišče
priskrbi etažni elaborat že med delitvenim, nepravdnim postopkom, je za popolni oblikovalni
učinek sklepa potreben samo še vpis v kataster in zemljiško knjigo. Če pa etažnega elaborata
ni mogoče pridobiti med nepravdnim postopkom in izdani sklep ne predstavlja ustrezne
podlage za vpisa v oba registra, pa se popolni oblikovalni učinek delitvenega sklepa, če ni
prostovoljne izvršitve, doseže s predhodno konkretizacijo v izvršilnem postopku, v okviru
katerega se pridobi etažni elaborat ter se med drugim doseže tudi listino, ki nadomesti
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dolžnikovo izjavo (zemljiškoknjižno ali kakšno drugo izjavo), potrebno za izvedbo vpisa v
oba evidenčna registra.294

6.3.3.3 Civilna delitev
Ta oblika delitve je v naši sodni praksi relativno pogost izid sodnega delitvenega postopka,
predvsem kadar gre za delitev nepremičnine v solastnini, na kateri stoji stavba oziroma
zgradba, ki kot že omenjeno ne izpolnjuje tehničnih pogojev za vzpostavitev etažne lastnine,
med solastniki pa ni soglasja o gradbenih posegih za njeno prilagoditev in o tem koga bodo
bremenili stroški teh posegov.295
Delitev v naravi včasih ni mogoča v primernem sorazmerju s solastnikovimi deleži.296 V
primeru, da stvari ni mogoče fizično razdeliti na način, ki bi ustrezal idealnim deležem,
nepravdno sodišče kljub temu omogoči fizično delitev stvari, z možnostjo denarnega
doplačila. Sodišče naloži plačilo razlike v vrednosti posameznemu solastniku, ki je prejel
novo stvar, ki ima večjo vrednost, kot bi mu pripadalo glede na njegov solastniški delež. Kot
že omenjeno, težava nastane kadar solastnik nima zadostnih denarnih sredstev za doplačilo ali
noče prevzeti več vredne stvari. Drugi, prikrajšani solastnik pa prav tako želi stvar, ki je manj
vredna. V takih primerih lahko sodišče šteje, da naturalna delitev z doplačilom ni mogoča.297
Kadar se s pomočjo izvedenca v delitvenem postopku ugotovi, da stvar ni deljiva in
posledično fizična delitev ni mogoča niti z izplačilom razlike v vrednosti oziroma je mogoča
samo ob znatnem zmanjšanju vrednosti stvari sodišče odloči, da naj se stvar proda in razdeli
kupnina med solastnike v skladu z idealnimi deleži (glej četrti odstavek 70. člena SPZ; § 843.
ABGB; četrti odstavek 50. člena ZVDSP). V takem primeru gre za civilno delitev, ki pride v
poštev šele subsidiarno.298
V primeru civilne delitve se nepravdni postopek zaključi s sklepom o civilni delitvi. Prodajo
lahko izvedejo v sporazumu solastniki sami izvensodno ali s sodelovanjem sodišča. Skladno z
drugim odstavkom 123. člena ZNP sodišče opravi cenitev in prodajo stvari v delitvenem
postopku, in sicer po določbah 10. poglavja istega zakona (105. do 110. člen ZNP), če to
predlagajo vsi solastniki najkasneje v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa. Podlaga za
prodajo je izhodiščna vrednost, ki jo sporazumno določijo solastniki oziroma cenitev stvari. V
postopku sodišče izvede en prodajni narok, o pridobitvi lastninske pravice kupca pa odloči s
sklepom. Po preteku tega roka oziroma če ni mogoče doseči dogovora med solastniki glede
prodaje stvari, lahko vsak izmed njih predlaga, da se stvar proda po določbah 19. poglavje
ZIZ o razdelitvi stvari (od 234 do 237. člena). Solastniška skupnost v tem primeru preneha v
trenutku, ko pridobi kupec lastninsko pravico skladno s pravili, ki določajo prehod lastninske
294
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pravice v primerih prisilne prodaje. Pri premičnih stvareh je to trenutek izročitve (98. člen
ZIZ), pri nepremičnih stvareh pa pravnomočnost sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu (192.
člen ZIZ).299 Po opravljeni prodaji se po odbitku vseh stroškov izkupiček oziroma kupnina
razdeli med solastnike skladno z idealnimi deleži.300
Sodna prodaja stvari na neki način predstavlja kazen za nesposobnost solastnikov doseči
konsenz o načinu delitve, saj je cena, dosežena pri sodni prodaji, praviloma nižja od tržne. Če
k temu prištejemo še nezanemarljivo visoke sodne stroške, ki se odbijejo od izkupička, imajo
solastniki gospodarsko izgubo301 Zaradi nevarnosti, da se bo v primeru sodne prodaje
(gerichtliche Feilbietung) dosegla znatno nižja cena, je avstrijski zakonodajalec solastnikom
omogočil, da delitev uresničijo tudi z odločitvijo sodišča o vzpostavitvi etažne lastnine, ki je
gospodarsko zelo blizu fizični delitvi.302
Ni odveč opozoriti še na situacije, do katerih v praksi pri civilni delitvi prihaja, in sicer, da
prodaja na dražbi (tudi za polovično ceno) ni uspešna oziroma nihče od solastnikov ne
predlaga izvršbe za civilno delitev, ker ne želi prodati nečesa, kar ima zanj osebno višjo
vrednost od tržne, in tako kljub pravnomočnemu sklepu o civilni delitvi med solastniki še
naprej ostaja status quo, kar pa nikakor ni smoter sodnega postopka delitve.303 N. Podobnik
Oblak prav tako izpostavlja, da so sodne dražbe praviloma neuspešne, zaradi izredno
negotovega položaja kupca.304 K neuspešnosti teh dražb še dodatno prispeva stališče sodne
prakse, da solastnik ne more nastopati v vlogi kupca na dražbi.305

6.3.3.4 Prevzem celotne stvari in izplačilo solastnikov
Možnost delitve s prevzemom celotne stvari z izplačilom ostalih solastnikov je oblika delitve,
ki je mogoča samo na predlog vsaj enega solastnika in pride v poštev zgolj v primerih kadar
fizična delitev ni mogoča. Na predlog solastnika lahko sodišče odloči, da namesto prodaje
stvari pripade stvar v celoti solastniku (predlagatelju), če izplača druge solastnike tako, da jim
plača sorazmerni del prodajne cene, ki jo določi sodišče (peti odstavek 70. člena SPZ).
Sodišče take volje ne more samo predvideti. Če prenese delež in naloži plačilo udeležencu, ki
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interesa za to ni izkazal, je sodišče preseglo svoja zakonska pooblastila.306 Če to predlaga več
solastnikov, ima prednost tisti, ki ga določi sodišče, upoštevaje velikost idealnih deležev,
dosedanji način rabe stvari in potrebe solastnikov (peti odstavek 70. člena SPZ), pa tudi
merila, ki jih udeleženci v postopku zatrjujejo in verjetno dokažejo. 307 Med temi kriteriji je
treba posebej izpostaviti dosedanji način rabe, zlasti v primerih, ko močnejši, posebni interes
uveljavlja solastnik, ki je stvar na podlagi dogovora uporabljal v večjem deležu, kot znaša
njegovo upravičenje po merilu sorazmernosti.308 Sodišče torej v tem primeru odloča, kdo je
do prevzema stvari v izključno last najbolj upravičen.309 Dopustno je tudi nadaljevanje
solastniške skupnosti v manjšem obsegu, torej manjšem številu solastnikov, na podlagi
sporazuma o skupnem prevzemu deležev preostalih solastnikov.310
Odločitev sprejeta s strani sodišča v postopku delitve solastnine s prevzemom, ima smiselno
enake učinke, kot bi jih imela prodajna pogodba, s katero bi solastniki prodali svoje deleže
drugemu solastniku. Pri izplačilu preostalih solastnikov gre po mnenju N. Podobnik Oblak
dejansko za prodajo idealnih deležev enemu od solastnikov, le da cene ne določi trg ali
povpraševanje na dražbi, temveč cenilec, ki oceni tržno vrednost in preostali solastniki tako
dejansko prejmejo tržno primerljivo nadomestilo za svoj delež.311 Razlika se kaže v trenutku
prehoda lastninske pravice. Šesti odstavek 70. člena SPZ določa, da prevzemnik postane
izključni lastnik stvari s pravnomočnostjo odločbe sodišča, ki odloči o takšnem načinu delitve
– popolni oblikovalni učinek sklepa o delitvi. Iz tega sledi, da je vpis v zemljiško knjigo
deklaratorne narave, vendar ni določeno, da se opravi ex officio (8. točka prvega odstavka 40.
člena ZZK-1).312 Odločba mora določiti predvsem plačilo, ki ga mora plačati prevzemnik
drugim solastnikom. Prevzemnik ima na podlagi šestega odstavka 70. člena SPZ pravico do
odloženega plačila. Plačilo mora opraviti najkasneje v treh mesecih od pravnomočnosti
odločbe. Poleg glavnice dolguje tudi obresti, po katerih se obrestujejo bančni depoziti za dobo
treh mesecev, od dneva pravnomočnosti odločbe do dneva plačila (šesti odstavek 70. člena
SPZ). Vsekakor pa se lahko solastniki dogovorijo tudi drugače. Trimesečni rok je določen v
korist prevzemnika in se mu lahko tudi odpove, zato je sodišče dolžno upoštevati
pripravljenost solastnika, da plača znesek takoj. Sodišče je prav tako dolžno upoštevati
morebiten dogovor med solastniki, da se plačilo opravi v daljšem časovnem obdobju po
drugačnih pogojih financiranja.313
Kljub temu, da zakon ne določa ničesar glede prevzema stvari v posest je smiselno, da novi
izključni lastnik prevzame stvar v posest takoj, saj je interes ostalih solastnikov glede plačila
njihove terjatve varovan z zakonitimi oblikami zavarovanja iz 71. člena SPZ. Hkrati pa šesti
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odstavek 70. člena istega zakona izrecno določa, da imajo ostali solastniki kot upniki terjatve,
do celostnega poplačila na stvari zakonito zastavno pravico.314
Ta način delitve dopušča tudi hrvaški pravni sistem. Solastnik ima pravico do prevzema stvari
z izplačilom, če to določa zakon ali pravni posel, ali če izkaže za verjetno, da za to obstaja
posebej resen razlog. V takem primeru bo sodišče odločilo, da stvar v celoti pripada enemu
solastniku, slednji pa mora ostale solastnike izplačati v vrednosti njihovih deležev v roku, ki
ga na podlagi okoliščin določi sodišče (prvi odstavek 51. člena ZVDSP). Glede vprašanja
oziroma pravnega standarda »resen razlog« je sodna praksa zavzela stališče, da je treba obstoj
takšnega razloga razlagati restriktivno in v posebnih okoliščinah. Resen razlog ne predstavlja
solastnikova čustvena navezanost na nepremičnino (hišo), ki je predmet delitve, zaradi
dolgoletnega bivanja v njej,315 po drugi strani pa okoliščina, da je eden izmed solastnikov
nepremičnine upravičen do izključne (upo)rabe oziroma uživanja na najobsežnejši način
celotne nepremičnine (pobiranja plodov) predstavlja resen razlog za razdružitev solastnine.316
Vendar pa solastniki, katerih velikost solastniškega dela predstavlja vsaj 9/10 niso dolžni
izkazati obstoj posebej resnega razloga za razdružitve z izplačilom (tretji odstavek 51. člena
ZVDSP) oziroma lahko zahtevajo razdružitve z izplačilom brez dokazovanja obstoja resnega
razloga.317 V primeru, da tožeča stranka ni v roku izplačala ostale solastnike, lahko slednji
zahtevajo izpolnitev ali plačilo iz vrednosti zastave ali pa zahtevajo razveljavitev odločbe s
katero je sodišče odločilo o izplačilu (drugi odstavek 51. člena ZVDSP). Solastniki bi lahko
svoje zahteve realizirali samo v pravdnem postopku, saj s tem ko je stvar pripadla v izključno
last enemu solastniku se stvarnopravni odnos ugasne in se med nekdanjimi solastniki
vzpostavi obligacijskopravni odnos. Pravdnemu postopku se je moč izogniti, če bi se s
pravnim poslom vsi solastniki sporazumeli o tem kakšna pravica pripada solastnikom, ki so
upravičeni do nadomestila v velikosti svojih deležev, pod pogojem, da je pravni posel
sklenjen v obliki notarskega zapisa s klavzulo exequendi in potrditvijo notarja o izvršljivosti
pravnega posla. S tem bi se zahteve solastnikov lahko uresničile v izvršilnem postopku.318

6.4 Delitveni postopek
Postopek za delitev stvari v solastnini je namenjen spremembi stvarnopravnih razmerij med
solastniki oziroma udeleženci postopka, na temelju njihovih določenih deležev.319 V Sloveniji
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postopek sodne delitve solastnine ureja ZNP v 118. do 126. členu, materialne določbe glede
delitve pa vsebuje SPZ.
Delitveni postopek je trifazen, in sicer prvo fazo predstavlja uveljavitev oblikovalnega
upravičenja s predlogom v nepravdnem postopku, drugo fazo predstavlja sodno oblikovanje v
sklepu, v tretji in s tem tudi zadnji fazi pa se izvede delitev. Uveljavljanje predloga (v Avstriji
zahtevka – tožbe) v postopku je samo uvedba lastninskega in z njim povezanega
skupnostnega razmerja v razvojno fazo, v okviru katere s sodno odločitvijo ali sodno
poravnavo pride do preoblikovanja, pri tem pa nastanejo tudi izvršljivi zahtevki, ki
omogočajo naturalno ali civilno delitev.320 V. Rijavec meni, da je nepravdni postopek pri
delitvi solastniške skupnosti ustreznejša izbira od pravdnega, saj dopušča gibljivejše
prilagajanje vsebine sklepa različnim primerom in okoliščinam pri bolj ohlapni ureditvi
predloga za postopek v primerjavi s tožbo in tožbenim zahtevkom. Pri nas je pravdni postopek
predviden samo za odločanje o predhodnem vprašanju. Sodišče si mora pri razdružitvi
solastnine prizadevati vsaj za minimalen sporazum med udeleženci, kar je v bolj
prilagodljivem nepravdnem postopku lažje doseči.321
v Avstriji je razdružitev solastniške skupnosti mogoča na podlagi sporazuma med solastniki
ali na podlagi vložene tožbe na delitev solastnine praviloma v pravdnem postopku (§ 830
ABGB). Čeprav lahko zakonodajalec postopek razdružitve uredi kot enostaven ali
večstopenjski model se šteje, da ABGB predpisuje enostaven model postopka razdružitve
solastnine v katerem je potrebno sprejeti odločitev, ali je razdružitev sploh mogoča in
dopustna in o tem na kakšen način se bo izvedla.322 Vendar pa so nekateri avtorji mnenja, da
se uresničitev razdružitve solastnine izvede v trifaznem postopku – prva stopnja je tožba na
delitev, drugi – konstitutivna odločba sodišča o razdružitvi in tretji – izvršitev odločbe o
razdružitvi. ABGB v prvem in drugem odstavku § 841 določa, da se v postopku razdružitve
ne bodo uporabljala pravila o večinskem glasovanju oziroma da je delitev potrebno izvesti na
podlagi soglasja vseh solastnikov, pri čemer se v samem postopku primarno preferira
(izven)sodna poravnava. ABGB šele v tretjem odstavku § 841 določa kako ravnati v primeru,
da solastniki niso soglasni. Čeprav iz zakonskega besedila ni mogoče razbrati za kakšno
nesoglasje gre, lahko predvidevamo, da gre za nesoglasje med solastniki glede načina delitve
oziroma natančneje glede izvedbe fizične delitve. Smatra se, da to izhaja iz zakonskega
besedila, poleg tega pa je civilna delitev urejena šele v § 843 ABGB.323 V avstrijskem
pravnem redu je zaradi togega pravdnega postopka težišče realizacije delitve oziroma
izvršitve sodbe o delitvi preneseno v izvršilni postopek, v katerem se izvršilni naslov po
potrebi nadgrajuje s sklepi izvršilnega sodišča.324 »Nasprotno je pri nas mogoče v
nepravdnem postopku izpeljati tudi določene ukrepe potrebne za izvedbo delitve, ki jih v
pravdi ni mogoče in zato lahko brez izvršilnega postopka nastopijo učinki oblikovanja.«325
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ZVDSP je osnovni pravni temelj, ki ureja solastnino in razdružitev solastniške skupnosti na
Hrvaškem.326 Republika Hrvaška nima splošnih pravil, ki bi veljala za vse posebne nepravdne
postopke, ampak se uporabljajo pravila o nepravdnem postopku iz leta 1934, ki veljajo v
omejenem obsegu.327 Hrvaško nepravdno procesno pravo sestavljajo pravna pravila Zakona o
sudskom vanparničnom postupku za Kraljevinu Jugoslaviju328 (v nadaljevanju: ZVP 1934) in
njegovega uvodnega zakona v skladu z Zakonom o načinu primjene pravnih propisa,329 pa
tudi številni zakoni,330 primarno materialnopravnega značaja, ki vsebujejo tudi postopkovne
določbe.331
Če se solastniki ne morejo dogovoriti o vprašanjih povezanih z delitvijo, lahko na podlagi
četrtega odstavka 49. člena ZVDSP vsak izmed solastnikov zahteva, da o tem odloči sodišče.
Čeprav ta določba nakazuje na to, da bo do razdružitve v sodnem postopku prišlo samo, če
med solastniki ni konsenza o določenem vprašanju delitve, obstajajo tudi mnenja, da se lahko
solastniki obrnejo na sodišče tudi v primeru, ko med njimi ne obstaja nesoglasje glede
določenega vprašanja o razdružitvi. V primeru, da imajo solastniki voljo pristopiti k delitvi in
se dogovoriti o načinu delitve in drugih vprašanjih, ter želijo svoji volji dati obliko, sigurnost
in avtoritativnost sodne odločbe, bi morali solastnikom omogočiti razdružitev solastnine tudi
v sodnem postopku.332 Dodatna utemeljitev tega stališča izhaja iz pravne narave nepravdnega
postopka, kot tipičnega nespornega postopka, v katerem naj bi odločitev o delitvi solastnine
potrdila obstoj nespornega odnosa med udeleženci.333
Torej, postopek razdružitve solastniške skupnosti se na Hrvaškem izvede praviloma v
nepravdnem postopku (tretji odstavek 48. člena ZVDSP) skladno s pravili ZVP 1934 (§§ od
266 do 274) o razdružitvi solastniške skupnosti, ki služijo kot podlaga za postopanje v
nepravdnem postopku in dopolnitev pravil ZVDSP. Razlogi, ki jih je takratni zakonodajalec
navedel, da postopek prenehanja solastnine zaupa v pristojnost nepravdnega sodišča so bili
povsem praktične narave.334 V hrvaškem sistemu je pravdni postopek prav tako predviden za
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Poleg solastnine (od 36. do 46. člena ZVDSP) in razdružitev solastniške skupnosti (od 47. do 56. člena
ZVDSP) ureja tudi skupno lastnino (od 57. do 65. člena ZVDSP) in etažno lastnino (od 66. do 99. člena
ZVDSP).
327
Ana Jurić, Izvanparnični postupak, praktični primjeri, Vizura, (Pravo u praksi), 2012;
http://www.fzplus.hr/download/Sadrzaji/1001855-izvanparnicni-postupak-prakticni-primjeri.pdf (pridobljeno
dne 15. 04. 2018).
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Službene novine Kraljevine Jugoslavije z dne 01. 08. 1934, št. 175/XLV/434, Službeni list, št. 59/8 iz leta
1935.
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Zakon o načinu primjene pravnih propisa (Narodne novine broj 73/91).
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ZVDSP, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, Zakon o mjenici, Zakon o trgovačkim društvima, Ovršni
zakon, Stečajni zakon, Zakon o zemljišnim knjigama, Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti osoba s duševnim
smetnjama, Zakon o nasljeđivanju, Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti in drugi.
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Ministarstvo pravosuđa, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, Nacrt prijedloga iskaza o procjeni
učinaka propisa za nacrt prijedloga Zakona o izvanparničnom postupku, Zagreb, lipanj 2015;
https://esavjetovanja.gov.hr/Documents/Download?documentId=1424 (pridobljeno 15. 04. 2018).
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N. Gavella et al., 1998, str. 517 in 518.
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Glej A. Maganić, 2008, str. 31 in 32.
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V skladu z razlago tedanje Vlade je bilo poudarjeno, da: »izkušnje kažejo, da je tisti, ki zahteva delitev in ima
potrebo po sodnem postopku, izpostavljen šikanam tistega, ki ima skupno stvar v posesti, in da se slednji v večini
primerov poslužuje sporov kot dobrim sredstvom, ki omogoča zavlačevanje postopka z namenom čim dlje
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reševanje spornih vprašanj prejudicialne narave.335 Neodvisno od tega v katerem postopku
(pravdnem ali nepravdnem) je sodišče odločalo o razdružitvi solastniške skupnosti, bo
izvršitev odločbe lahko zahteval vsak solastnik, ki je sodeloval v tem postopku, ne glede na
zahtevo katerega solastnika je sodišče odločalo (tretji odstavek 55. člena ZVDSP). Dokončno
se sam postopek delitve izvede v skladu s pravili od 246. do 250. člena Ovršnog zakona336 (v
nadaljevanju: HrOZ).337 HrOZ v 272. členu, drugače kot slovenska zakonodaja oziroma ZIZ,
podrobneje ureja izvršbo za fizično delitev nepremičnine. Omogoča, da se splošni naslov o
načinu delitve s sklepi v izvršilnem postopku konkretizira, podobno kot to določa avstrijski
pravni red.338

6.4.1 Nepravdni postopek
Nepravdni postopek je pri nas urejen v ZNP (v Avstriji v Außerstreitgesetz339 – AußStrG, na
Hrvaškem pa se uporablja ZVP iz leta 1934), medtem ko pravni postopek ureja Zakon o
pravdnem postopku;340 v nadaljevanju ZPP (v Avstriji Zivilprozessordnung,341 v
nadaljevanju: ZPO; na Hrvaškem pa HrZPP). Razlikovanje med pravdnim in nepravdnim
postopkom sega daleč v zgodovino in ustreza rimskemu razlikovanju, ki je bilo pozneje
povzeto tudi v obče pravo, med iurisdictio contentiosa in iurisdictio voluntaria. Čeprav v
nepravdnem postopku posamezniki udejanjajo svoje pravice, ki jim pripadajo na podlagi
materialnega prava, je po nekaterih teorijah bistvena razlika s pravdnim postopkom v tem, da
se v nepravdnem postopku ne rešujejo sporne (civilnopravne) zadeve in vprašanja, vendar je v
nadaljevanju razvidno, da takšno sklepanje ni vedno ustrezno. Meja med pravdnim in
nepravdnim postopkom je precej nejasna. V pravu so se izoblikovale različne teorije, ki so
nam v pomoč, saj skušajo razmejiti vsebinsko razliko med obema postopkoma. Kljub
pomembni vlogi teorij pri odkrivanju temeljnih karakteristik, tako pravdnega kakor
nepravdnega postopka, pa nobena izmed njih v popolnosti ne zajema vseh značilnosti obeh
postopkov.342
Za razliko od pravdnega postopka, ki se nanaša na reševanje nekega civilnopravnega spora
med dvema strankama, se v nepravdnih postopkih sodišče osredotoča na ureditev pravnih
ohraniti nezakonito posest skupne stvari. Določena vprašanja, kot so na primer, ali je delitev zahtevana ob
neprimernem času ali na škodo ostalih solastnikov, ali je sploh mogoča fizična delitev stvari oziroma ali je
mogoča brez znatnega zmanjšanja vrednosti stvari ipd., vsa ta vprašanja je prav tako mogoče enostavno in
pravično rešiti v nepravdnem postopku«. Glej A. Maganić, 2008, str. 32.
335
Več o tem v poglavju Reševanje predhodnega vprašanja v pravdnem postopku.
336
Ovršni zakon (Narodne novine broj 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 194/03., 151/04., 88/05.).
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A. Maganić, 2008, str. 32 in 33.
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V. Rijavec, 2011, str. 818 in 819.
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Außerstreitgesetz – AußStrG, BGBl. I, št. 111/2003 z nadaljnjimi spremembami.
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Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08,
111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 –
odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US).
341
Zivilprozessordnung – ZPO, RGBl. št. 113/1895 z nadaljnjimi spremembami.
342
Povzeto po V. Rijavec, A. Ekart, 2009, str. 10, 11 in 13.

60

odnosov in pravic, temelječih na materialnih določbah s področja družinskega prava ter
osebnih in premoženjskih razmer s ciljem preprečevanja sporov. Ta poskus razmejitve, ki ga
narekuje teorija spornega predmeta ni mogoče sprejeti v celoti, saj se tudi v nepravdnem
postopku rešujejo sporne zadeve (na primer delitev stvari in mejni spor), v pravdnem
postopku pa tudi zadeve, kjer spora ni (na primer sporazumna razveza zakonske zveze). Tako
pridemo do zaključka, da lahko med udeleženci nepravdnega postopka v določenih primerih
obstoji spor, ki pa nima iste narave kakor v pravdnem postopku oziroma je ureditev
določenega razmerja v skupnem interesu obeh udeležencev. Ker ni mogoče v celoti potrditi
vseh teorij se je v ZNP uveljavila legalna ali pozitivistična teorija, ki določa da se v
nepravdnem postopku obravnavajo tiste zadeve, za katere tako določa zakon. ZNP vsebuje
pravila postopka po katerih redno sodišče obravnava osebna stanja, družinska in
premoženjska razmerja ter druge zadeve, za katere je s tem ali z drugim zakonom določeno,
da se rešujejo v nepravdnem postopku (1. člen ZNP).343
V nasprotju s pravdnim postopkom, ki se začne na podlagi vložene tožbe,344 se nepravdni
postopek lahko začne bodisi na predlog zainteresirane osebe za ureditev določenega razmerja
(t.i. predlagalni postopek; iuristictio voluntaria contentiosa) ali po uradni dolžnosti (t.i.
oficiozni postopek; iuristictio voluntaria oficioza), če gre za urejanje razmerij, kjer je podan
javni interes za varstvo otrok in drugih oseb, ki ne morejo skrbeti same zase. Torej, v
nepravdnem postopku je prisotno tako načelo dispozitivnosti kakor tudi načelo oficialnosti,
vendar imajo udeleženci v dispozitivnih postopkih omejene materialne in procesne
dispozicije. V nepravdnem postopku ne nastopajo stranke, torej tožnik in toženec, kot je to
značilno za pravdo, temveč udeleženci postopka (19. člen ZNP). V vseh nepravdnih
postopkih, v katerih gre za varstvo mladoletnih oseb ali oseb, ki ne morejo skrbeti same zase,
se predvideva aktivna vloga sodišča, zaradi česar sodišče v takem primeru po uradni dolžnosti
ugotavlja dejstva, ki jih udeleženci niso navedli (preiskovalno načelo, 6. člen ZNP). V ostalih
primerih pa velja glede navajanja dejstev razpravno načelo, kar pomeni, da morajo navajati
dejstva udeleženci sami. Načelo kontradiktornosti kot vodilno načelo pravdnega postopka je v
prilagojeni obliki uveljavljeno tudi v nepravdnem postopku. Sodišče mora dati udeležencem v
postopku možnost, da se izjavijo o navedbah drugih udeležencev, da sodelujejo pri izvajanju
dokazov in da razpravljajo o rezultatih celotnega postopka (prvi odstavek 4. člena ZNP).
Nepravdni postopek se v večini primerov začne na predlog. Njegovo vsebino pa opredeljuje
21. člen ZNP, ki določa, da mora vsebovati opis razmerja oziroma stanje, o katerem naj
sodišče odloči, dejstva, ki so pomembna za odločitev, dokaze za te navedbe ter druge podatke,
ki jih mora imeti vsaka vloga. Predlog ne potrebuje natančnega in določenega zahtevka, kot
ga pozna klasični pravdni postopek, zadostuje že navedba predlagatelja, kakšno odločitev
oziroma delovanje sodišča želi in iz kakšnega dejanskega stanu. Sodnik je dolžan upoštevati
vse predloge udeležencev oziroma prizadetih oseb, tako da jih obravnava, ni pa jim dolžan
slediti. Sodišče pa je vezano na predlog glede opisa stanja oziroma razmerja, o katerem naj

343

Glej V. Rijavec, A. Ekart, 2009, str. 13 in 14.
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odloči. Predlogu v celoti sledi, če oceni, da bi lahko prispeval k hitrejši uveljavitvi in
zavarovanju pravic udeležencev.345
Pravna sredstva v nepravdnih postopkih so prav tako specifična. Redno pravno sredstvo je
pritožba, ki se vloži v roku petnajst dni od vročitve sklepa in je praviloma devolutivno,346
dvostransko pravno sredstvo s suspenzivnim učinkom, razen če zakon ali sodišče ne določita
drugače (glej 32. člen ZNP). Specifičnost nepravdnega postopka se kaže tudi v tem, da se v
določenih primerih nepravočasna pritožba lahko obravnava kot redno pravno sredstvo (30.
člen ZNP), iz tehtnih razlogov pa lahko sodišče druge stopnje upošteva tudi pritožbo vloženo
po poteku roka, če je sklep prvostopenjskega sodišča že postal pravnomočen in če s tem niso
prizadete pravice oseb, ki se opirajo na ta sklep, ali se strinjajo z njegovo spremembo ali
razveljavitvijo (tretji odstavek 33. člena ZNP). V slednjem primeru govorimo o pritožbi kot
izrednem pravnem sredstvu. V določenih postopkih, v katerih sodišče izda sklep zgolj na
podlagi vloge predlagatelja, ne da bi dalo nasprotnemu udeležencu možnost izjave, je redno
pravno sredstvo ugovor.347 Z ugovorom se z odlogom zagotavlja načelo kontradiktornosti
oziroma pravica udeležencev do izjave v postopku. Zoper sklep o ugovoru je dovoljena
pritožba. Revizija v nepravdnih postopkih ni dovoljena, razen če ZNP določa drugače (34.
člen ZNP). Med izrednimi pravnimi sredstvi pridejo v poštev še zahteva za varstvo
zakonitosti, obnova postopka in predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Po prevladujoči razlagi
štejejo med izredna pravna sredstva tudi tožbo po pravnomočnosti sklepa, ker so pri odločanju
ostala sporna dejstva o predhodnem vprašanju, ki bi ga bilo treba rešiti v pravdnem
postopku.348
Ob prebiranju in upoštevanju različnih pravnih teorij, komparativna analiza obeh postopkov
nakazuje, da je pravdni postopek relativno uniformiran, rigorozen, da ima močnejše procesne
instrumente za pravilno ugotavljanje dejanskega stanja in zakonito uporabo prava. Za
nepravdni postopek pa je značilna fleksibilnost procesnih instrumentov, saj so pravila
nepravdnega postopka praviloma manj stroga, bolj neformalna in tako prožnejša od pravil
pravdnega postopka.349 Kljub poskusu stroge razmejitve se postopka v nekaterih točkah
prepletata oziroma dopolnjujeta, saj v določenih primerih predstavlja pravdni postopek
pomožni način odločanja v nepravdnih zadevah. Prav tako pa je potrebno poudariti, da v
primerih ko ZNP ne vsebuje izrecne določbe pride v poštev smiselna uporaba določb ZPP, ki
je bodisi neposredna bodisi prilagojena (glej 37. člen ZNP).
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6.4.2 Procesna in materialna pravila za delitev stvari v solastnini
Sodišče o delitvi solastnine odloča torej v nepravdnem postopku na podlagi predloga enega ali
več zainteresiranih solastnikov, saj se postopek delitve nikoli ne začne ex officio oziroma po
uradni dolžnosti. Predlagatelj postopka je lahko katerikoli izmed solastnikov, ki so vknjiženi v
zemljiško knjigo, sodna praksa pa je pravico začeti postopek priznala tudi izvenknjižnemu
lastniku, ki lahko z ustreznimi dokazili izkaže, da je pridobil lastninsko pravico.350
Predlog za delitev mora vsebovati opis stvari, ki naj bi se delila, podatke solastnikov in
velikosti njihovih deležev ter podatke o morebitnih imetnikih stvarnih pravic na stvari (prvi
odstavek 119. člena ZNP). Predlogu pa je treba predložiti tudi izpis iz zemljiške knjige, če je
predmet delitve nepremičnina. V primeru, da nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, je
potrebno v predlogu navesti zemljiškoknjižne podatke ali predložiti listine, s katerimi se
dokazuje lastninska pravica na nepremičnin (drugi odstavek 119. člen ZNP). Solastnik, ki
zahteva delitev lahko v svojem predlogu oziroma vlogi navede tudi predlog delitve, vendar
sodišče ni vezano na predlagano rešitev in lahko odloči drugače. 351 Ni nujno, da predlog
vsebuje tudi način delitve, po katerem naj bi se delitev izvedla, saj vrstni red načinov in
pogoje za izvedbo posameznega od njih določa SPZ v 70. členu, ki določa izključujoči vrstni
red načinov za delitev stvari v solastnini.352 Ne glede na to, da navedba načina ni nujna, so
interesi udeležencev bolj varovani in odločitev sodišča lažja, če se predlagatelj (in v odgovoru
oziroma med postopkom tudi nasprotni udeleženci) opredeli do posameznega od načinov.
Smiselno je, da ga sodišče med materialnim procesnim vodstvom k temu tudi pozove. Torej,
vsebina predloga je v praksi različna, nujno pa je, da so iz njega razvidni opredelitev stvari in
deleži solastnikov.353
Po prejetem predlogu sodišče skladno s 120. členom ZNP opravi obvezen narok, »na katerem
ugotavlja, ali obstaja spor med udeleženci a) o sami stvari delitve; b) o obsegu skupne stvari,
c) o vprašanju pravice do solastnine v konkretnem primeru; d) o velikosti deleža.«354 V
postopku delitve stvari v solastnini so vsi solastniki nujni (materialni) sosporniki.355 Zelo
pomembno je, da imajo udeleženci v postopku možnost, da se izjavijo o trditvah drugih
udeležencev, zato je tudi v tem postopku izrecno uveljavljeno načelo zaslišanja udeležencev
(4. člen ZNP). V primeru, da te možnosti udeleženci ne izkoristijo, lahko sodišče odloči po
opravljenem naroku kljub izostanku udeležbe tistega, ki je bil nanj v redu vabljen. Glede
izvajanja dokazov je uveljavljena kombinacija preiskovalnega in razpravnega načela.356
Nepravdni sodnik sproti odloča o morebitnih ugovorih, izvedenčevih dejanjih, o
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neprimernosti delitve ali določenega načina delitve ipd. V pritožbi pa jih udeleženci lahko
uveljavljajo v okviru pritožbenih razlogov. Solastniki lahko v postopku sklenejo popolno ali
delno sodno poravnavo o načinu in pogojih delitve (3. člen ZNP).357
Neredko pride med postopkom do situacije, da eden od udeležencev svoj idealni delež odtuji.
ZPP v 190. členu, ki se smiselno uporablja na podlagi 37. člena ZNP, sicer določa, da
odtujitev stvari ali pravice med postopkom ni ovira za dokončanje postopka med prvotnimi
strankami, in da novi lastnik vstopi v postopek samo, če v to privolijo stranke, vendar je pri
uporabi omenjene določbe potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se pri postopku delitve
solastnine odloča o stvarnopravnih pravicah. Novi lastnik je materialnopravni udeleženec in
izkazuje upravičen interes. Ne glede na soglašanje udeležencev, je novega lastnika treba
pritegniti v postopek, lahko tudi kot udeleženca v smislu 19. člena ZNP, torej kot osebo,
katere interes utegne biti prizadet, posledično pa ga je treba upoštevati tudi v izreku sklepa.358
Če med solastniki ni dosežen sporazum glede delitve in če med njimi ni spora o predmetu
delitve in o obsegu solastne stvari ter o sami pravici ali velikosti njihovih deležev, je
nepravdno sodišče pristojno odločati o tem, ali naj se stvar v solastnini razdeli in na kakšen
način naj se razdeli.359 Če med udeleženci postopka obstaja spor o predmetu delitve oziroma o
velikosti njihovih deležev, se sodišče izreče za nepristojno in prekine postopek ter napoti na
pravdo praviloma tistega udeleženca katerega pravico šteje za manj verjetno, lahko pa tudi
drugega udeleženca glede na njegov interes za ureditev pravnega razmerja (tretji odstavek
118. člena ZNP in 9. ter 10. člen ZNP).360 Tovrsten spor predstavlja oviro oziroma vprašanje,
ki ga mora sodišče rešiti preden odloči o glavni zadevi, zaradi katere se vodi postopek, in je v
procesni doktrini kvalificirano kot predhodno (prejudicialno) vprašanje.361
Stvar se deli v stanju, v kakršnem je v trenutku delitve. Do trenutka odločanja namreč
morebitna vlaganja zgolj posameznih solastnikov vplivajo na stvar kot celoto, praviloma pa
ne spreminjajo lastninskega razmerja. Vse od uveljavitve SPZ namreč z vlaganji ni več
mogoče pridobiti večje pravice, razen če se vlagatelj (graditelj) in lastnik o tem dogovorita
(48. člen SPZ), in torej ne vplivajo več na idealni delež.362 Tako tudi ni potrebe, da bi ob
sporu med solastniki o tem, ali je sredstva in naložbe za spremembe ali izboljšanje stvari
vložil le en solastnik, ki s tem zatrjuje drugačen idealni delež na nepremičnini, postopek
prekinili in udeležence napotili na pravdo. Resničnost dejanskih trditev o vlaganjih lahko
namreč, ob odsotnosti pogodbe o priznanju solastniškega deleža, pogojuje zgolj pridobitev
obligacijskega zahtevka.363 Tovrstne navedbe posameznih solastnikov, da vlaganja vplivajo
na solastni delež so v praksi pogoste, kar kaže na slabo in predvsem laično razumevanje
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pravnih posledic vlaganja v solastno stvar. Navedeno se zlasti izrazi, kadar se stranke
strinjajo, da je na primer eden izmed solastnikov na solastnem zemljišču zgradil objekt, ki naj
se pri delitvi ne upošteva, saj je ta objekt njegov. Dejansko gre za neupoštevanje temeljnega
stvarnopravnega načela »superficies solo cedit«. V praksi pa je položaj rešljiv le tako, da
sodišče obravnava solastno zemljišče oziroma nepremičnino, kakor da objekta na njej sploh
ni, obstoj objekta pa upošteva samo kot pomembno okoliščino, ki izkazuje interes za del
solastne nepremičnine, na kateri predmetni objekt stoji.364
Če ni nikakršnih razlogov za prekinitev postopka, sodišče najprej odloči o načinu delitve. Pri
odločanju je vezano na zakonske določbe o delitvi in prednostnih načinih delitve ter na
obstoječ sporazum strank o načinu delitve (v mejah veljavnosti sporazuma), ki se lahko sklene
pred ali med sodnim postopkom. Če ni dosežen sporazum si mora sodišče prizadevati zlasti za
fizično delitev (kadar je predmet delitve v svoji naravi deljiv in delitev ne nasprotuje prisilnim
predpisom) pri kateri je v ospredju soglasje udeležencev. Če slednjega ni mogoče doseči,
odloči sodišče tako, da se čim bolj približa večinski volji udeležencev. 365 Kadar realna delitev
ni mogoča niti z izplačilom razlike v vrednosti, ali če solastniki nasprotujejo fizični delitvi,
ali je mogoča ob znatnem zmanjšanju vrednosti stvari, se opravi civilna delitev, če nobeden
izmed solastnikov pred tem ni podal ustreznega predloga, da namesto prodaje stvari in
razdelitev izkupička pripade stvar v celoti njemu, sam pa izplača ostalim solastnikom
vrednost njihovih deležev.366 Sodišče si pa mora ves čas postopka (pri kakršnikoli sodni
delitvi) prizadevati, da se kolikor mogoče približa volji solastnikov oziroma udeležencev
postopka. Če ni mogoče upoštevati vseh nasprotujočih si interesov, lahko sodišče opravi
delitev po lastni presoji, upoštevajoč vsa odločilna dejstva in okoliščine primera ter cenitev in
mnenje izvedenca ustrezne stroke.367
Nepravdni postopek je javen, sodišče pa lahko s sklepom izključi javnost, kadar to terjajo
upravičeni interesi udeležencev, ki se včasih pojavijo.368 Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je
kot redno pravno sredstvo dopustna samostojna pritožba, od izrednih pravnih sredstev pa sta
predvideni zahteva za varstvo zakonitosti in obnova postopka. Revizije pa ni dovoljena (34.
člen ZNP).369
Za nepravdni delitveni postopek velja specifična ureditev stroškovnih posledic. »Navedeno
velja tako za stroške udeležencev kot za skupne stroške glede glavne stvari.«370 ZNP v
splošnih določbah določa, da vsak udeleženec trpi svoje stroške, če zakon ne določa drugače
(prvi odstavek 35. člena ZNP), če pa so nastali skupni stroški, ima sodišče pooblastilo, da
odloči, v kakšnem razmerju jih udeleženci trpijo (drugi odstavek 35. člena ZNP). 371 Skladno s
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126. členom ZNP skupne stroške postopka trpijo solastniki v sorazmerju z velikostjo svojih
solastninskih deležev. Če je nepravdni postopek izveden izključno v interesu nekaterih
udeležencev, trpijo stroške ti udeleženci (tretji odstavek 35. člena ZNP). Takšna ureditev
pripomore k temu, da lahko solastniki aktivno pristopajo k urejanju medsebojnih razmerij, ne
da bi jih pri tem oviral pomislek, da bo s stroški obremenjen zgolj aktivni udeleženec.372

6.4.3 Reševanje predhodnega vprašanja v pravdnem postopku
Vprašanje, ki ga mora sodišče rešiti preden odloči o glavni zadevi, zaradi katere se vodi
postopek, je v procesni doktrini kvalificirano kot predhodno (prejudicialno) vprašanje.
Določeno vprašanje ima skladno s prvim odstavkom 8. člena ZNP značaj prejudicialnosti,
kadar je odločba sodišča odvisna od predhodne rešitve vprašanja, ali obstoji kakšna pravica
ali pravno razmerje. Nepravdno sodišče lahko prehodno vprašanje reši samo, če ni o njem na
matičnem področju odločalo sodišče ali kakšen drugi pristojni organ in če zakon ne določa
drugače.373 Predhodno vprašanje namreč predstavlja samostojno pravno celino, ki je lahko
glavni predmet meritornega reševanja v postopku pred sodiščem ali drugim organom in
predstavlja podlago na kateri sodišče gradi svojo odločitev o glavni stvari. Kadar se v
procesni doktrini definira pojem predhodnega vprašanja se poudarja njegova pravna narava.
Predhodno vprašanje je vedno vprašanje pravne in ne dejanske narave. Ono se nanaša na
obstoj ali neobstoj neke pravice ali pravnega razmerja in se postavlja in concreto v odnosu do
glavne stvari. Čeprav je predhodno vprašanje po svoji naravi pravno in ne dejansko vprašanje
ga ne moremo ločiti od določenih dejstev, ki to vprašanje determinirajo.
V vseh sodnih postopkih sodišče ugotavlja dejansko stanje in za pravno kvalifikacijo
ugotovljenega dejanskega stanja uporabi ustrezne pravne predpise. Če so med udeleženci
nepravdnega postopka dejstva nesporna in obstaja spor o uporabi prava, ga reši nepravdni
sodnik. ZNP pa v prvem odstavku 9. člena določa kako naj nepravdno sodišče ravna v
primeru kadar so sporna dejstva, ki se nanašajo na predhodno vprašanje. Zakonodajalec je
omejil pristojnosti nepravdnega sodnika glede ugotavljanja spornega dejanskega stanja v
zvezi s predhodnim vprašanjem. Osnovna ideja je, da se sporna dejstva, ki se nanašajo na
predhodna vprašanja ne morejo reševati v nepravdnem postopku. Zaradi tega, če obstajajo
med udeleženci sporna dejstva od katerih je odvisen obstoj neke pravice ali pravnega razmerja
nepravdno sodišče ni pristojno samo razpravljati in ugotavljati sporna dejstva ter posledično
rešiti predhodno vprašanje, ampak je dolžno prekiniti postopek in udeležence na podlagi 9. in
10. člena ZNP napotiti na t.i. prejudicialno ugotovitveno pravdo ali upravni postopek.374
Obvezna napotitev na pravdni (upravni postopek) izhaja iz primarno nesporne narave
nepravdnega postopka, medtem ko je predhodno vprašanje po svoji naravi in definiciji sporno
vprašanje. Skratka, v primeru kadar pravno razmerje ali pravica temelji na spornih dejstvih, se
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sporno dejansko stanje ugotovi po poti kontradiktorne razprave v pravdnem postopku. Drugi
odstavek 9. člena ZNP določa, da sodišče napoti na pravdo oziroma upravni postopek
praviloma tistega udeleženca, katerega pravico šteje za manj verjetno,375 lahko pa tudi
drugega udeleženca glede na njegov interes za ureditev pravnega razmerja.376 ZNP ne vsebuje
nikakršnega merila za presojo o tem, pravica katerega udeleženca je manj verjetna, zato
sodišče pravice, ki se medsebojno izključujejo, ocenjuje glede na prepričljivost dokazov, na
katere posameznik opira svoje stališče.377
Ko nepravdno sodišče prekine postopek podeli napoteni stranki določen rok, v katerem mora
vložiti tožbo (prvi odstavek 9. člena ZNP). ZNP ne določa izrecnega roka za vložitev tožbe,
temveč velja, da lahko sodnik po prostem preudarku določi dolžino roka, tako da ima stranka
na razpolago primeren čas za ukrepat v postopku. Običajno sodišča v Sloveniji podeljujejo
trideset dnevni rok. Če v danem roku stranka predloži dokaz, ki izkazuje začetek pravdnega
postopka, traja prekinitev nepravdnega postopka, dokler ni pravdni postopek pravnomočno
končan. Z izdajo sklepa o napotitvi stranka izkaže pravni interes, ki je predpostavka za
vložitev ugotovitvene tožbe oziroma za izdajo ugotovitvene sodbe. Če udeleženec, ki ga je
sodišče napotilo na pravdo, ne vloži tožbe v določenem roku, nepravdno sodišče nadaljuje
postopek in odloči ne glede na zahtevke, glede katerih je napotilo udeleženca na pravdo (drugi
odstavek 10. člena ZNP). Če je nepravdno sodišče odločilo, v primerih ko napoteni ni vložil
tožbe, kakor tudi če je odločilo, moralo pa bi napotiti udeleženca na pravdo, pravnomočnost
odločbe nepravdnega sodišča ni ovira, da se o zadevnem zahtevku ne bi mogla sprožiti pravda
(tretji odstavek 10. člena ZNP). Torej, udeleženec, ki v danem roku ne sproži pravdnega
postopka, za uveljavljanje svojih pravic ni prekludiran.378
Prepoved za odločanje o predhodnem vprašanju je določena v postopku za delitev stvari (tudi
skupnega premoženja), v primerih kadar se pojavi spor o predmetu delitve in obsegu solastne
stvari ter o sami pravici ali velikosti idealnih deležev (tretji odstavek 118. člena ZNP). V takih
primerih je v skladu z zgoraj navedenim, nepravdno sodišče dolžno prekiniti postopek in
solastnike napotiti na pravdo ali upravni postopek (9. in 10. členom ZNP). V pravdni
postopek spadata le prvi dve fazi, in sicer ugotavljanje predmeta delitve in določitev velikosti
idealnih deležev na njem, saj v nepravdnem postopku to vprašanje ne sme biti sporno. Tretjo
fazo predstavlja delitvena realizacija, ki je predmet nepravdnega postopka.379 Če je dajatveni
zahtevek, ki sodi v tretjo fazo, uveljavljen v pravdi, se uporabi določba prvega odstavka 21.
člena ZPP, ki določa, da v primeru kadar sodišče ugotovi, da bi bilo treba opraviti postopek
po pravilih nepravdnega postopka, s sklepom ustavi pravdni postopek, če še ni izdana odločba
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o glavni stvari. Po pravnomočnosti sklepa se postopek nadaljuje po pravilih nepravdnega
postopka pred pristojnim sodiščem. Dejanja, ki jih je opravilo pravdno sodišče, ter izdane
odločbe pa niso brez veljave samo zaradi tega, ker so bila opravljena oziroma izdane v
pravdnem postopku (drugi odstavek 21. člena ZPP).
V hrvaškem sistemu je pravdni postopek prav tako predviden za reševanje spornih vprašanj
prejudicialne narave. Kadar med solastniki obstaja spor o predmetu delitve in obsegu skupne
stvari ali o pravici (prva in druga točka drugega odstavka § 267 ZVP 1934), se bo o teh
vprašanjih in o sami zahtevi za razdružitev odločalo v pravdnem postopku skladno z
Zakonom o parničnom postupku380 (v nadaljevanju: HrZPP). Nepravdno sodišče bo napotilo
solastnike na pravdo (§ 268 ZVP 1934), kar pomeni, da se bo znotraj pravde odločalo tako o
sporu, ki je nastal med njimi kakor tudi o samem zahtevku za razdružitev solastniške
skupnosti.381 S tem se postopek razdružitve solastniške skupnosti razlikuje od vseh ostalih
nepravdnih postopkov v katerih, v primeru da se tekom nepravdnega postopka pojavi sporno
vprašanje, sodišče postopek prekine in napoti na reševanje spornega vprašanja na pravdo. Po
pravnomočni odločitvi o predhodnem vprašanju v pravdnem postopku pa se nepravdni
postopek nadaljuje. Zato lahko postopek razdružitve solastninske skupnosti primarno
opredelimo kot nepravdni postopek, izjemoma pravdni postopek, ki izključuje možnost
vrnitve v nepravdnega.382

6.4.4 Narava sklepa o delitvi solastnine
Opredelitev narave sklepa o delitvi stvari v solastnini ni samo stvar teoretične razlage, temveč
je od nje odvisno, na kakšen način nastopijo učinki sklepa o delitvi. V slovenskem pravnem
redu predstavlja težavo nedosledna ureditev 70. člena SPZ, ki določa način delitve. Našemu
pravu ustreza opredelitev po zgledu avstrijske večinske teorije, da gre za konstitutivno
oziroma oblikovalno naravo sklepa, ki ima tudi dajatveni del. »Pri sodni delitvi sodišče
oblikovalno ureja razmerje, ker solastnik uveljavlja svoje oblikovalno upravičenje, ki ga ne
more uveljavljati že z enostransko izjavo volje. Materialni predpis pa pove, kdaj je
oblikovalno upravičenje mogoče uresničiti samo z odločbo sodišča.«383 V našem primeru je to
SPZ, ki solastnike napotuje na nepravdni postopek.384 Popolno oblikovalno naravo določa
SPZ v šestem odstavku 70. člena za primer, ko solastnik sam prevzame celotno stvar in
preostale solastnike izplača. Zgolj v tem primeru je določen takojšnji, popolni oblikovalni
učinek delitvenega sklepa, da prevzemnik celotne solastne stvari postane izključni lastnik s
pravnomočnostjo sklepa. Za druge primere sodne delitve 70. člen načina pridobitve lastninske
pravice ne določa. Kot že omenjeno je smiselna uporaba pravil, ki urejajo pridobitev
lastninske pravice s pravnim poslom, predvidena samo za sporazumno delitev. Nadalje se v
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zvezi s sklepom o delitvi postavlja vprašanje, ali sodi v okvir 42. člena SPZ, ki pridobitev
lastninske pravice s sodno odločbo praviloma veže na njeno pravnomočnost, razen če zakon
določa drugače. Vendar specialna ureditev sodne delitve ne omogoča enostavne podreditve
splošnemu pravilu, ker je njena posebnost nepopolni konstitutivni učinek. Sklep o delitvi ne
more razviti takojšnjega oblikovalnega učinka, razen če ge za uzakonjeno fikcijo. Čeprav je
nastop konstitutivnega učinka in s tem prenehanja solastnine neposreden rezultat nepravdnega
delitvenega sklepa, je za popolno uresničitev novega pravnega položaja potrebna še
realizacija delitve. Zaradi tega zakonodajalec predvideva tudi možnost prisilne izvršbe,
skladno z 19. poglavjem ZIZ za razdelitev stvari. Šele z realizacijo delitve nastopijo popolni
oblikovalni učinki razdružitve solastniške skupnosti. Odvisnost nastopa oblikovalnih učinkov
ne nasprotuje stališču, da gre za konstitutivno odločbo, samo njen oblikovalni učinek je
začasno nepopoln.385 Na koncepcijo o konstitutivni naravi sklepa o delitvi ne vpliva
okoliščina, da vsebuje tudi dajatveni del (dajatveni nalog) na izročitev stvari ali glede na
načina delitve najprej na fizično delitev stvari in nato na izročitev novih stvari ali morebitno
doplačilo, ne nazadnje na prodajo stvari in izročitev dela kupnine. Do popolnega prenehanja
razmerja oziroma solastnine zato razumljivo pride šele z izvršitvijo delitve. Za pridobitev
lastninske pravice kupca v postopku civilne delitve ni dvoma, da je vezana na učinke prodaje
po ZNP (glej 10. poglavje) ali ZIZ (glej 19. poglavje).386
Ob trenutni pozitivni ureditvi ni mogoče najti enotne rešitve glede nastopa učinkov za vse
primere sodne delitve. Ker za takšno rešitev ni teoretičnih ovir bi bilo smiselno de lege
ferenda poenotiti pridobitev lastninske pravice za vse primere delitve z izpolnitvijo načina
(modusa) pridobitve lastninske pravice. Praksa enak popolni oblikovalni učinek, ki se
priznava v primeru šestega odstavka 70. člena SPZ (prevzem celotne stvari z izplačilom v
primeru, da je stvar že ob odločanju samostojni predmet pravic), priznava tudi sklepu, s
katerim sodišče odloči o parcelaciji in o prenosu na izključne lastnike.387 Ker nove stvari do
izvedbe v katastru še ni, je takojšnji konstitutivni učinek lahko vezan na fikcijo. Pravilneje bi
bilo šteti, da konstitutivni učinek ne more nastati, dokler ne nastane nova stvar, ki šele lahko
postane predmet nove izključne lastninske pravice. Šele vpis v zemljiško knjigo in kataster bi
torej moral konstituirati lastninsko pravico. Zakonita zastavna pravica pa predstavlja ustrezno
varstvo solastnika do celotnega poplačila stvari.388
Za izvedbo preoblikovanja niso vedno potrebna enaka dejanja. Problematika etažne lastnine
tvori poseben sklop, saj pri sodni delitvi solastne nepremičnine z vzpostavitvijo etažne
lastnine sodišče z oblikovalnim sklepom oblikuje etažno lastnino, vendar je za njen nastanek
kot kumulativni pogoj potreben še vpis v zemljiško knjigo, ki predstavlja konstitutivni
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element tudi v primeru, ko etažna lastnina nastane s sodno odločbo (prvi odstavek 107. člena
SPZ). Pri delitvi solastne premičnine na več stvari sodišče s konstitutivno odločbo določi, da
naj se doslej enotna stvar fizično razdeli, njene dele pa dobijo določeni upravičenci. Do
konstituiranja novega položaja bo prišlo šele z realizacijo dajatvenega dela sklepa, ko bo iz
doslej enotne stvari nastalo več samostojnih stvari, ki bodo izročene upravičencem, lastninska
pravica pa bi se pridobila šele z njihovim nastankom in izročitvijo. Če se med solastnike
delijo že obstoječe premičnine, bi delitveni sklep lahko s pravnomočnostjo oblikoval
lastninsko pravico, vendar takšno razčlenjevanje na različne rešitve ni priporočljivo. Zato se
V. Rijavec zavzema za novo zakonsko ureditev, ki bi pridobitev lastninske pravice v vseh
primerih vezala na izvršitev delitve, kot to velja v Avstriji in na Hrvaškem.389
Hrvaški ZVDSP prav tako izhaja iz istih skupnih korenin. Odločba hrvaškega sodišča o
razdružitvi solastniške skupnosti predstavlja pravni temelj na podlagi katerega bo vsak od
upravičencev pridobil lastninsko pravico na stvari, vendar šele, ko mu bo premičnina izročena
v samostojno posest, pri nepremičninah pa z vpisom v zemljiško knjigo (drugi odstavek 55.
člen ZVDSP). Čeprav se za pridobitev lastninske pravice na podlagi sodne odločbe načeloma
ne zahteva dodatno dejanje kot modus acquirendi , je pri razdružitvi solastniške skupnosti
potrebna takšna izjema, ki je na Hrvaškem tudi zakonsko določena.390 Ko odločba, ki
praviloma določa način razdružitve, postane izvršljiva, se razdružitev izvede na predviden
način po pravilih izvršilnega postopka. Do razdružitve pride z izvršitvijo odločbe
(prostovoljna izpolnitev ali v izvršilnem postopku), ko se solastnina na določen način
razdruži.391

6.4.5 Izvršitev sklepa o civilni delitvi nepremičnine v solastnini
Civilna delitev nepremičnine v solastnini je (relativno) pogost izid sodnega delitvenega
postopka, zlasti kadar gre za delitev nepremičnine, na kateri stoji stavba, ki ne izpolnjuje
zahtevanih tehničnih pogojev za vzpostavitev etažne lastnine, med solastniki pa ni sporazuma
o gradbenih posegih za njeno tehnično prilagoditev in o tem, koga bodo bremenili stroški teh
posegov. Zato bo v nadaljevanju poudarek na postopku prostovoljne ali prisilne izvršitve
sklepa o civilni delitvi solastne nepremičnine s kritično analizo trenutne pravne ureditve in
sodne prakse, ter morebitnimi spremembami opirajoč se na avstrijsko pravno ureditev te
problematike.392
Kot že omenjeno se v primeru civilne delitve postopek zaključi z izdajo sklepa o civilni
delitvi, da se nepremičnina v solastnini deli s prodajo in razdelitvijo kupnine (četrti odstavek
70. člena SPZ). Postopek prodaje je prepuščen solastnikom, ki ga lahko izvedejo v sporazumu
tudi sami izvensodno ali pa s sodelovanjem sodišča, slednje na dva različna načina, odvisno
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od dejstva ali je podano soglasje vseh solastnikov ali ne. Skladno z drugim odstavkom 123.
člena ZNP sodišče opravi cenitev in prodajo stvari ter razdelitev izkupička kar v delitvenem
postopku, in sicer po določbah 10. poglavja ZNP (od 105. do 110. člena), če to predlagajo vsi
solastniki najkasneje v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o civilni delitvi – t.i.
prostovoljna sodna prodaja. Če v tridesetdnevnem roku solastniki niso sporazumno predlagali
izvedbe sklepa v nepravdnem postopku, lahko vsak posamezni solastnik predlaga
nadaljevanje postopka za delitev, vendar s prodajo stvari po določbah 19. poglavja ZIZ (od
234 do 237. člena) – t.i. prisilna sodna prodaja. Tudi v tem primeru se lahko solastniki še
naknadno sporazumejo, da sodišče opravi cenitev in prodajo po določbah 10. poglavja
ZNP.393 Po opravljeni prodaji se po odbitku vseh stroškov kupnina oziroma izkupiček razdeli
med solastnike skladno z idealnimi deleži.394

6.4.5.1 Prostovoljna sodna prodaja nepremičnine v solastnini
Solastniki lahko v sporazumu predlagajo sodišču, da izvede sodno prodajo po določbah 10.
poglavja ZNP, ki ureja postopek za cenitev in prodajo stvari, na njihov skupni predlog
najkasneje v roku tridesetih dni od pravnomočnosti sklepa o civilni delitvi, kot nadaljevanje
že začetega nepravdnega delitvenega postopka (drugi odstavek 123. člena ZNP). Predmetni
nepravdni postopek je v ZNP zelo skopo urejen, saj njegov potek določa zgolj šest členov, in
sicer od 105. do 110. člena.395
ZNP v 105. členu določa, da se postopek za cenitev in prodajo stvari uvede na predlog, kadar
tako določa zakon. Nadaljnji člen istega zakona določa krajevno pristojnost sodišča glede na
lego stvari. Na predlog predlagatelja se lahko, skladno s 107. členom ZNP, dopusti tudi
prodaja brez predhodne cenitve, v takem primeru pa vrednost navede predlagatelj. Torej,
solastniki sami postavljajo najnižjo ponudbo, na njihov predlog pa lahko sodišče priskrbi
cenitev. V tem postopku se na podlagi 108. člena istega zakona opravi samo en prodajni
narok. Nadalje, v odredbi o prodaji nepremičnine in v sklepu, s katerim sodišče domakne
nepremičnino kupcu, je potrebno posebej navesti, da je postopek začet po predlogu, zato
ostanejo v zemljiški knjigi vpisane pravice in bremena (109. člen ZNP). Določba 110. člena
ZNP pa določa smiselno uporabo določb ZIZ o izvršbi na premične oziroma nepremične
stvari, ki se nanašajo na cenitev in prodajo, če ZNP ne določa drugače. Predmetni člen ZNP
napotuje v primeru izvršitve sklepa o civilni delitvi nepremičnine na smiselno uporabi določb
178. do 194. člena ZIZ.396
Ker ZIZ določa posebej pravice upnika in posebej pravice dolžnika, se zaradi smiselne
uporabe določb ZIZ v tem postopku, postavlja vprašanje v kateri od teh funkcij nastopajo
solastniki. »Sprejeto je namreč splošno stališče, da je sklep o delitvi kot izvršilni naslov
393
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iudicium duplex, ker vsem solastnikom nalaga izvedbo določenega načina delitve in dolžnost
medsebojne izročitve ter jih sočasno k temu upravičuje, kar pomeni, da je vsak solastnik upnik
in dolžnik hkrati.«397
Glede na uzakonjeno napotitev na smiselno uporabo določenih določb ZIZ sodišče tudi v tem
postopku izda takšne sodne odločbe kot v postopku prisilne sodne prodaje nepremičnine, in
sicer:
- sklep o ugotovitvi vrednosti na podlagi smiselne uporabe 179. člena ZIZ, pri čemer vrednost
lahko določijo solastniki sami brez predhodne cenitve (107. člen ZNP), drugače pa smiselna
uporaba 178. člena ZIZ o načinu ugotovitve vrednosti nepremičnine,
- odredba o prodaji na podlagi smiselne uporabe 181. člena ZIZ s specifikami po 109. členu
ZNP o navedbi, da je postopek začet po predlogu, in zato ostanejo v zemljiški knjigi vpisane
pravice in bremena,
- sklep o domiku na podlagi smiselne uporabe 189. člena ZIZ, prav tako s specifikami po 109.
členu ZNP, ter
- sklep o izročitvi nepremičnine kupcu na podlagi smiselne uporabe 192. člena ZIZ.398
Smiselna uporaba 183. člena ZIZ o načinu prodaje dopušča možnosti, da se nepremičnina v
solastnini v postopku prostovoljne sodne prodaje proda tudi na drug način kot z javno dražbo,
in sicer z zavezujočim zbiranjem ponudb ali z neposredno pogodbo. 399 Zainteresirani kupec
pa je dolžan na podlagi smiselne uporabe 185. člena ZIZ položiti varščino. V primeru, da je
izvedena javna dražba, se skladno z določbo 108. člena ZNP izvede samo en prodajni narok,
pri tem pa se ne upošteva določb 188. člena ZIZ o najnižji prodajni ceni, saj je lahko prodajna
cena v konkretnem postopku zgolj enaka oziroma višja od ugotovljene ali s strani solastnikov
določene vrednosti nepremičnine. Poleg tega se stroški postopka ne odštevajo od kupnine,
ampak jih skladno s 35. členom ZNP, nosijo solastniki sorazmerno s svojimi idealnimi
deleži.400
Ob natančnem branju določba 110. člena ZNP napotuje na smiselno uporabo določb 13.
poglavja ZIZ o izvršbi na nepremičnine, ki se nanašajo na cenitev in prodajo (od 178. do 194.
člena ZIZ), ne pa tudi na druge določbe tega poglavja ZIZ, torej tudi ne na 170. člen ZIZ, ki
določa da sodišče zaznamuje sklep o izvršbi na nepremičnino v zemljiški knjigi. S to
zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki
pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini (na primer kupcu nepremičnine). 401 Na
tak način je upnik v izvršilnem postopku ustrezno zavarovan, saj dolžnik z morebitnim
nadaljnim razpolaganjem s predmetno nepremičnino upniku ne more preprečiti, da se poplača
s prodajo te nepremičnine, prav tako pa je zavarovan položaj kupca, saj ni izpostavljen
tveganju, da se v primeru morebitnega nepoštenega ravnanja dolžnika ne bi mogel vpisati kot
397
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lastnik v izvršilnem postopku kupljene nepremičnine. Zaznamba izvršbe z učinkom nastanka
zastavne pravice pa ne predstavlja primerno sredstvo za zavarovanje pravnih položajev
udeležencev v postopku prostovoljne sodne prodaje solastne nepremičnine. Za ustrezno
zavarovanje udeležencev bi bila po mnenju Javhove potrebna vsaj zaznamba začetka tega
postopka, torej postopka prostovoljne sodne prodaje po določbah 10. poglavja ZNP, proti
vsem pravnim naslednikom solastnikov in imetnikom naknadno pridobljenih drugih
(omejenih) stvarnih pravic na solastni nepremičnini (na primer proti zastavnemu upniku).
Zgolj na takšen način bi bil položaj kupca v tem postopku ustrezno stvarnopravno zavarovan
pred razpolaganji solastnikov do vknjižbe njegove lastninske pravice v zemljiško knjigo na
podlagi izdanega sklepa o izročitvi nepremičnine. Če posamezni solastnik razpolaga s
solastno nepremičnino, tretja oseba pa v dobri veri (9. člen SPZ) in v zaupanju v zemljiško
knjigo (10. člena SPZ) na njej pridobi lastninsko pravico še pred vknjižbo kupčeve lastninske
pravice na isti nepremičnini, potem kupcu praktično preostane samo obligacijski zahtevek
nasproti nepoštenemu solastniku, ob upoštevanju zakonske ureditve in trenutno
uveljavljenega stališče sodne prakse402 ter dela pravne teorije,403 da kupec postane lastnik
solastne nepremičnine šele z vknjižbo lastninske pravice na podlagi sklepa o izročitvi
nepremičnine, ter dejstva da je v praksi slabo vero tretjega zelo težko dokazati.404 Tako
dejansko potencialni oziroma novi kupec ni varovan do trenutka vpisa, poleg tega v zemljiški
knjigi ni zaznamovano, da je nepremičnina v postopku prodaje, zato pred pravnomočnostjo
sklepa o izročitvi in vknjižbo lastninske pravice lahko kupec doživi neprijetno presenečenje in
se njegova nepremičnina še dodatno obremeni. Tak negotov položaj kupca pa nedvomno
prispeva k neuspešnosti dražb v nepravdnem postopku prostovoljne sodne prodaje.405
Glede na 110. člen ZNP, je potrebno izpostaviti tudi določbo 194. člena ZIZ, po kateri sodišče
v primeru neuspešne prodaje ustavi izvršbo. Če to določbo smiselno prenesemo na področje
ZNP, bi moralo sodišče, v primeru neuspešne prostovoljne sodne prodaje, nepravdni postopek
ustaviti. Ob doslednem upoštevanju dikcije napotitvene določbe 110. člena ZNP pa ostaja
pravna praznina glede tega, kako sodišče ravna ob uspešni prodaji, torej po pravnomočnosti
sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu, saj ZNP ne napotuje na smiselno uporabo določb ZIZ
glede poplačila (od 195. do 202. člena ZIZ) in razdelitvenega naroka (207. člen ZIZ). Tudi v
tem primeru se kaže nedoslednost ZNP, ki jo je potrebno ustrezno odpraviti. V slovenski
sodni praksi je mogoče zaslediti, da nepravdna sodišča v okviru delitvenega postopka določijo
način delitve kupnine in o tem z učinkom pravnomočnosti odločijo v sklepu o civilni delitvi.
Zlasti je mogoče zaslediti, da v izrekih redno odločajo, da se kupnina razdeli med solastnike v
skladu z idealnimi deleži.406 A. Javh je mnenja, da gre v takih primerih za prekoračitev
zakonskih pooblastil sodišča, glede na dikcijo četrtega odstavka 70. člena SPZ, ki določa, da
sodišče pri civilni delitvi odloči, da »naj se stvar proda in razdeli kupnina«, pri tem pa ne
določa, da je treba določiti način delitve kupnine. V »enostavnih« primerih, ko je predmet
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delitve neobremenjena solastna nepremičnina ali pa je enako obremenjena na vseh idealnih
deležih v korist istih stvarnopravnih upravičencev, kar mora obstajati tudi na dan izvršitve
sklepa o civilni delitvi, ta težava ne pride do izraza. V nekoliko »kompleksnejših« primerih,
ko so obremenjeni zgolj določeni idealni deleži ali se ti obremenijo šele po pravnomočnosti
sklepa o civilni delitvi, pa delitev po merilu sorazmernosti solastnike neobremenjenih idealnih
deležev brez njihove privolitve postavi v neenakopraven in nepravičen položaj v odnosu do
solastnikov, katerih deleži so obremenjeni. Tega v kasnejšem postopku prostovoljne sodne
prodaje niti ne morejo ustrezno uveljavljati, glede na dejstvo, da je o tem odločeno že z
učinkom pravnomočnosti. Nepravdno sodišče v okviru delitvenega postopka dejansko niti ne
more odločiti o načinu delitve kupnine, saj ne more vedeti, kakšna bo obremenitev
posameznega idealnega deleža na dan prodaje oziroma izvršitve sklepa o civilni delitvi.
Javhova zastopa torej stališče, da je določitev načina delitve kupnine zadeva, o kateri se ne
sme in tudi ne more odločiti v okviru delitvenega postopka, ampak v fazi izvršitve
pravnomočnega sklepa o civilni delitvi. Da bi lahko solastniki ustrezno zavarovali svoje
pravice v tej fazi, pa bi bila po njenem mnenju potrebna specialna ureditev te problematike
oziroma tega postopka, saj tudi smiselna uporaba 207. člena ZIZ o razdelitvenem naroku tega
ne bi omogočila.407
Sodišče (ali drug pristojni organ) lahko odloči o pridobitvi lastninske pravice, če takšno
pooblastilo izhaja iz zakon in če zakon določa postopek za izdajo takšne odločbe. 408 Na
podlagi 42. člen SPZ se lastninska pravica pridobi s pravnomočno sodno odločbo, razen če
zakon določa drugače. V izvršilnem postopku s prisilno prodajo nepremičnine na javni dražbi
sodišče najprej izda sklep o domiku, s katerim najboljšemu ponudniku domakne
nepremičnino (tretji in šesti odstavek 189. člena ZIZ). Po pravnomočnosti tega sklepa in po
položitvi kupnine izda sodišče sklep o izročitvi nepremičnine kupcu (192. člen ZIZ). Pri tem
je v prvem odstavku 192. člena ZIZ izrecno določeno, da se kupčeva lastninska pravica na
nepremičnini vpiše v zemljiško knjigo šele po pravnomočnosti tega sklepa.409 ZIZ izrecno ne
navaja, kateri izmed navedenih sklepov je sodna odločba v smislu 42. člena SPZ. Ustavno
sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: USRS) je v odločbi Up-35/98 z dne 02. aprila
1998410 zavzelo stališče, da kupec na javni dražbi v izvršilnem postopku pridobi lastninsko
pravico na originaren oziroma izviren način šele s pravnomočnostjo sklepa o izročitvi
nepremičnine411 in da je domik samo eno izmed pravno odločilnih dejstev v postopku
pridobitve lastninske pravice na nepremičnini, ter predstavlja naslov za njeno pridobitev.
Vknjižba lastninske pravice na njegovi podlagi ima zgolj deklaratoren pomen.412 Od takrat
naprej je taka tudi ustaljena sodna praksa. Kupec nepremičnine na javni dražbi v izvršilnem
postopku po izdaji sklepa o domiku še ni lastnik nepremičnine, vendar njegov položaj že
pomeni upravičeno pričakovanje pridobitve lastninske pravice na nepremičnini. Njegovo
407
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pridobitev lastninske pravice bi lahko preprečila samo nezakonitost javne dražbe ali njegova
nezmožnost plačila kupnine, ne pa kakšna druga naknadno nastala okoliščina zaradi katere bi
moralo sodišče postopek ustaviti in razveljaviti izvršilna dejanja (na primer procesna pravica
– umik predloga za izvršbo), saj bi taka razveljavitev v nasprotju z drugim odstavkom 76.
člena ZIZ o ustavitvi izvršbe posegla v kupčevo pričakovalno pravico, pridobljeno z
naslovom za pridobitev lastninske pravice, to je z domikom.413 Poseg v pričakovalno pravico
pa bi pomenil tudi kršitev oziroma poseg v ustavno varovano pravico kupca do zasebne
lastnine (33. in 67. člen Ustave Republike Slovenije;414 v nadaljevanju: URS).415 Posebno
varstvo kupca pred naknadnimi zahtevki je izrecno predpisano tudi v 193. členu ZIZ.416
Pravna teorija glede vprašanja, ali kupec v postopku prostovoljne sodne prodaje pridobi
lastninsko pravico že s pravnomočnostjo sklepa o izročitvi ali šele z vknjižbo v zemljiško
knjigo, ni poenotena. Tako M. Juhart prodajo stvari v nepravdnem postopku prostovoljne
sodne prodaje po določbah 10. poglavja ZNP navaja »kot enega izmed primerov pridobitve
lastninske pravice s pravnomočno sodno odločbo, pri tem pa izpostavlja, da se sodna prodaja
razlikuje od prodaje na podlagi pravnega posla, ker prodajno pogodbo kot zavezovalni
pravni posel in razpolagalni posel stvarnega prava nadomeščajo odločbe sodišča.«417 Ker pa
se za ta postopek smiselno uporabljajo pravila ZIZ, ki urejajo izvršbo, so podlage za
pridobitev lastninske pravice enake kot v primeru prisilne prodaje v izvršilnem postopku.
Zavzema se za stališče, da gre pri pridobitvi lastninske pravice s sodno odločbo za originarno
pridobitev.418 Od pravnih pravil, ki urejajo pogoje za izdajo odločbe, pa je odvisno, v
kakšnem obsegu pridobi lastninsko pravico oseba, v korist katere je odločba izdana. ZNP v
109. členu določa, da mora sodišče v odredbi o prodaji nepremičnine in v sklepu, s katerim
sodišče domakne nepremičnino kupcu, posebej navesti, da je postopek začet po predlogu in
zato ostanejo v zemljiški knjigi vpisane pravice in bremena. V tem primeru prehaja lastninska
pravica z vsemi omejitvami, včasih pa lahko določene omejitve odpadejo (na primer pri
prisilni prodaji stvari v izvršilnem postopku, pri kateri odpade zastavna pravica in večina
omejitev, ki so nastale kasneje kot zastavna pravica – prvi odstavek 192. člena ZIZ).419 V.
Rijavec pa je nasprotnega mnenja in zavzema stališče, da se dražba v nepravdnem postopku
razlikuje od dražbe po ZIZ, zato si solastniki smejo pridržati pravico, da bodo v določenem
roku sprejeli ali odklonili najvišjo ponudbo, ker dražba v postopku prostovoljne sodne prodaje
(za razliko od klasične dražbe v izvršilnem postopku) ne omogoča izvirne pridobitve
lastninske pravice, zdražitelj oziroma kupec postane lastnik šele z vknjižbo lastninske pravice
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v zemljiško knjigo (konstitutivni učinek vpisa).420 Javhova pa meni, da umik predloga
solastnikov v postopku prostovoljne izvršitve sklepa o civilni delitvi solastne nepremičnine ni
več dopusten od trenutka pravnomočnosti sklepa o domiku nepremičnine in da si solastniki
tudi ne morejo več premisliti ter odkloniti najvišje ponudbe kupca.421
V sodni praksi, na katero opozarja tudi sodnica N. Podobnik Oblak422 je uveljavljeno stališče,
da kupec pridobi v sodni prodaji lastninsko pravico z vknjižbo po pravnomočnosti sklepa o
izročitvi nepremičnine kupcu. Glede na določbo 110. člena ZNP in njegovo napotitev na
smiselno uporabo navedenih določb ZIZ ter stališča USRS bi torej tudi v postopku
prostovoljne sodne prodaje kupec moral pridobiti lastninsko pravico s pravnomočnostjo
sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu, pred tem pa bi moral biti njegov položaj varovan kot
upravičeno pričakovanje pridobitve lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.423 Vendar ob
upoštevanju interpretacije, da kupec na podlagi sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu pridobi
lastninsko pravico na izviren način, z učinkom erga omnes, pa je potrebno opozoriti na
dejstvo, da se taka razlaga in celotna ureditev potem pokaže kot sporna z vidika varstva
interesov tretjih oseb v tem postopku. Zaradi napotitve na smiselno uporabo zgolj določb ZIZ,
ki se nanašajo na cenitev in prodajo (178. do 194. člena ZIZ) tako v postopku prostovoljne
sodne prodaje niso izrecno določeni načini za uveljavljanje pravic tretjih in njihove
omejitve.424 Prav tako pa ni predvidena ustrezna publiciteta postopka prostovoljne sodne
prodaje, da bi se lahko dovolj skrbna tretja oseba s tem postopkom seznanila (v 170. členu
ZIZ je predvidena zaznamba izvršbe). Ob upoštevanju navedenega se tako predpisana
smiselna uporaba le nekaterih določb ZIZ v tem postopku prodaje izkaže za sporno s stališča
varstva pravnega položaja tretje osebe, saj njeni interesi niso ustrezno zakonsko zavarovani.425
Uveljavljeno je tudi stališče sodne prakse, da solastnik ne more biti (potencialni) kupec na
dražbi, ker naj bi se v tem primeru vrnilo v fazo ene izmed oblik fizične delitve, za katero je
bilo že pravnomočno ugotovljeno, da ni mogoča.426 Sodna praksa kot argument za svoje
stališče navaja dejstvo, da bi z udeležbo javne dražbe enega ali več solastnikov kot dražitelj(i)
s stavljanjem ponudb lahko vplival(i) na končno prodajno ceno, ob morebitni najugodnejši
ponudbi pa bi bil(i) oproščen(i) tudi dela kupnine, kar bi pomenilo razveljavitev temeljne
določbe četrtega odstavka 70. člena SPZ po kateri se delitev opravi s prodajo stvari tretji osebi
in razdelitvijo izkupička, ne pa s prodajo enemu od solastnikov.427 Se pa za tak način lahko
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solastniki dogovorijo s sporazumom zunaj sodnega postopka prodaje.428 Najprej je potrebno
ugotoviti, ali gre pri sodelovanju solastnika kot potencialnega kupca pri nakupu celotne
solastne nepremičnine na javni dražbi, za obliko fizične ali civilne delitve nepremičnine v
solastnini. Sodna praksa navaja, da naj bi šlo v takem primeru za podvrsto fizične delitve, o
kateri pa je bilo že pravnomočno odločeno, da ni mogoča. S pojmom »podvrsta fizične
delitve« označuje način delitve vsebovan v petem dostavku 70. člena ZNP, in sicer prevzem
celotne nepremičnine s strani enega solastnika proti izplačilu preostalih solastnikov, o
katerem pa lahko nepravdno sodišče odloči samo v primeru, da je za to podan ustrezen
predlog s strani vsaj enega solastnika, in pod pogojem, da je bilo predhodno ugotovljeno, da
delitev v naravi ni mogoča. Če takega predloga ni, sodišče o tem sploh ne odloča, ker bi to
pomenilo prekoračitev njegovih zakonskih pooblastil.429 Izdani sklep o civilni delitvi je
načeloma posledica dejstva, da v delitvenem postopku noben solastnik ni predlagal, da
prevzame celotno solastno stvar in izplača preostale solastnike. Strinjam se s stališčem, da
glede na dikcijo petega odstavka 70. člena SPZ ni mogoče govoriti o podvrsti fizične delitve,
ampak kvečjemu o podvrsti oziroma obliki civilne delitve. Ob upoštevanju narave zadeve
prav tako ni mogoče zaključiti, da gre za fizično delitev, saj se solastna nepremičnina fizično
v takem primeru sploh ne deli, ampak jo kot enotno stvar prevzame en solastnik v svojo
izključno last.430 Po mnenju A. Javh položaj solastnika kot kupca celotne nepremičnine na
dražbi ne moremo enačiti s položajem, ko en solastnik prevzame celotno nepremičnino v
izključno last proti izplačilu preostalih solastnikov. Na dražbi solastnik dejansko kupi celotno
nepremičnino, tudi svoj idealni delež, pri čemer je seveda oproščen dela kupnine za svoj
delež, medtem ko v primeru podaje predloga za prevzem celotne nepremičnine proti izplačilu
preostalih solastnikov znotraj nepravdnega, delitvenega postopka solastnik dejansko ne
»kupuje« svojega deleža, ampak samo idealne deleže preostalih solastnikov. Položaja pa sta si
različna tudi zaradi na primer različnega načina za določitve cene,431 različnega postopka
»prodaje«, ipd. Javhova meni, da je zmoten sklep zgoraj navedene sodne prakse, da bi sodišče
s tem, ko bi na dražbi solastniku dopustilo nakup, prekoračilo meje pravnomočnosti sklepa o
civilni delitvi, kar je očitno jedro argumenta, ki ga je sodna praksa navedla v podkrepitev
svojega stališča, da solastnik ne more nastopati v vlogi kupca. Glede na navedeno bi nakup
solastne nepremičnine s strani enega solastnika na javni dražbi lahko predstavljal zgolj
pravilno izvršitev sklepa o civilni delitvi in ne njene »podvrste«, to je prevzema celotne stvari
oziroma idealnih deležev preostalih solastnikov proti njihovemu izplačilu, ki je mogoče samo
na predlog solastnika znotraj delitvenega postopka. Če sprejmemo stališče, da gre pri vrsti
delitve iz petega odstavka 70. člena SPZ glede na njene značilnosti zgolj za obliko civilne
delitve, o kateri pa je bilo ne nazadnje pravnomočno že odločeno, da se opravi, potem ne bi
njihovimi stališči glede poudarka enakopravnosti vseh udeležencev oziroma solastnikov, zanemarjajo pa bistvo
same narave civilne delitve, da se slednja lahko opravi samo s prodajo stvari tretjim in z razdelitvijo izkupička,
ne pa s prodajo enemu od solastnikov. Glej sklep VSL III Cp 689/2004 z dne 21. 04. 2004.
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šlo za poseg v pravnomočnost sklepa o civilni delitvi niti v primeru, če bi zavzeli stališče, da
gre pri nakupu na dražbi s strani solastnika dejansko za enako situacijo kot pri predlogu
solastnika za prevzem celotne stvari proti izplačilu solastnikov. Pri tem pa je treba poudariti,
da dikcija četrtega odstavka 70. člena SPZ pri ureditvi civilne delitve nikjer ne določa, da se
mora prodati stvar tretji osebi, kot sklepa navedena sodna praksa. Posledično tudi noben
nepravdni sklep o civilni delitvi nikjer izrecno ne določa, da se ta nepremičnina mora prodati
tretji osebi ali da se ne sme prodati solastniku kot kupcu.432
ZIZ v 187. členu izključuje dolžnika kot potencialnega kupca svoje lastne stvari. Namen te
določbe je popolnoma razumljiv in logično utemeljen, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do
izigravanja upnikov s strani dolžnika. Če dolžnik ni zmožen (po)plačati svojega dolga
nasproti upniku, naj tudi ne bi mogel kupiti svoje lastne nepremičnine, ki se prodaja ravno z
namenom poplačila njegovega dolga. Če bi dolžnik lahko nastopal v vlogi kupca, bi lahko
utemeljeno verjeli, da ima zadostna finančna sredstva in bi lahko že predhodno (po)plačal
svoje dolgove nasproti upniku, pa jih z namenom izigravanja ni. Na tak način bi v izvršilnem
postopku pridobil nazaj svojo nepremičnino prosto vseh bremen (glej 192. člen ZIZ), v
najboljšem primeru celo po polovični ceni, ter bi morda v vmesnem času z njo odplačno
razpolagal in na ta način dodatno izigral preostale upnike, ki se od vplačane kupnine še niso
poplačali. Ni odveč opozoriti tudi na dejstvo, da je za uspešnost tožbe na izpodbijanje
dolžnikovih odplačnih ravnanj na tožniku (upniku) dokazno breme za dokazovanje dejstva, da
je dolžnik ob razpolaganju vedel ali bi bil moral vedeti, da s tem škoduje svojim upnikom in
da je bilo tretjemu, s katerim je bilo ali v čigar korist je bilo pravno dejanje storjeno, znano ali
bi mu moralo biti znano, da se s tem škoduje dolžnikovim upnikom (primerjaj prvi odstavek
256. člena OZ). Na podlagi navedenih razlogov solastnika v prostovoljni sodni prodaji
solastne stvari ne moremo obravnavati kot pravega oziroma klasičnega dolžnika, ki svojega
dolga ne more ali noče poplačati, ampak je ta postopek zgolj posledica dejstva, da se
solastnikom ni uspelo sporazumeti, in so zato aktivirali sodišče kot neodvisen organ, da spelje
postopek izvršitve sklepa o civilni delitvi, torej opravi prodajo in med solastnike razdeli
izkupiček. Pri sodni prodaji zaradi civilne delitve nepremičnine v solastnini pa solastniki na
drugačen način kot s prodajo predmetne nepremičnine niti ne morejo poplačati svojega
»dolga« oziroma se izvaja prodaja zaradi izvršitve sklepa o civilni delitvi oziroma zaradi
(raz)delitve in ne zaradi poplačila dolga kot takega, sočasno pa so vsi solastniki upravičeni do
dela izkupička od prodaje. S tem, ko bi solastnik kupil celotno solastno nepremičnino na
dražbi, po mnenju Javhove ne bi moglo priti do izigravanja preostalih solastnikov ali
(preostalih) potencialnih kupcev. Če bi bila dosežena višja cena na podlagi stavljene ponudbe
s strani solastnika kot potencialnega kupca, bi bili vsi solastniki samo na boljšem. Tretji kot
kupec pa prav tako ne bi bil v ničemer izigran, saj bi dražil toliko časa, dokler bi bilo to zanj
še sprejemljivo. V postopku dražbe se navsezadnje na takšen način tudi oblikuje prodajna
cena. Ob upoštevanju težnje 187. člena ZIZ in njegove smiselne uporabe v postopku
prostovoljne sodne prodaje na podlagi 110. člena ZNP po mnenju A. Javh ni tehtnega razloga
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za stališče, da solastnik ne more sodelovati kot kupec v postopku prostovoljne sodne
prodaje.433
Načeloma mora vsak, ki želi sodelovati v izvršilnem postopku sodne prodaje, pravočasno
plačati oziroma položiti varščino (prvi odstavek 185. člena ZIZ). Varščine pa so skladno s
tretjim odstavkom 185. člena ZIZ oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo
izvršbo, in zastavni upnik oziroma upnik zemljiškega dolga, če njihove terjatve dosegajo
varščino in če se da glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnine varščina
poravnati iz kupnine. Če kupec ne položi kupnine v določenem roku, se mu položena varščina
ne vrne (tretji odstavek 191. člena ZIZ). Če pa si naknadno premisli oseba, ki je bila
oproščena plačila varščine, je ne doleti nobena finančna sankcija, saj ZIZ tega položaja
izrecno ne ureja. Te osebe so torej neutemeljeno v boljšem oziroma privilegiranem položaju
glede na osebe, ki niso bile oproščene plačila varščine. Če je imelo sodišče pri sprejemu takih
odločitev v mislih dejstvo, da bi posamezni solastnik dražil brez resnega namena kupiti
predmetno nepremičnino, ob izkoriščanju dejstva, da ga takšno ravnanje po veljavni ureditvi
ZIZ finančno oziroma v nobenem pogledu ne prizadene, je treba izpostaviti anomalijo v
ureditvi izvršilnega postopka nasploh, ne pa samo v konkretnem primeru. To anomalijo ZIZ
bi bilo treba v bodoče odpraviti. Na tak način bi lahko dosegli, da bi vsak potencialni kupec,
tudi tisti, ki je oproščen plačila varščine, vključno s solastnikom v postopku sodne prodaje,
pristopil k dražbi z resnim namenom kupiti nepremičnino. Javhova meni, da argument sodne
prakse, da bi bil potem solastnik oproščen plačila dela kupnine, nima konkretne teže, saj bo
solastnik oproščen zgolj plačila kupnine v svojem deležu, zaradi česar pa preostali solastniki
ne bodo prikrajšani.434
Navsezadnje se utemeljeno pojavi vprašanje smiselnosti ureditve postopka za prostovoljno
cenitev in prodajo nepremičnine v solastnini. Izvensodna izvršitev sklepa o civilni delitvi se v
večini segmentov izkaže, glede na trenutno ureditev predmetnega postopka, za vse udeležence
(solastnike in kupce) bistveno boljša. V primeru, da so vsi solastniki soglasni glede pogojev
prodaje, je sodelovanje sodišča odveč, saj s tem postopkom glede na trenutno ureditev ne
bodo mogli doseči višje cene in posledično uspešnejšo prodajo, kot bi jo dosegli na trgu,
samo postopek prodaje bo zaradi vseh formalnosti občutno bolj dolgotrajen, stroški pa
načeloma višji (na primer stroški sodnih taks, stroški morebitne cenitve s strani izvedenca
itd.). Kupec bi lahko svoj pravni položaj, ki je v postopku sodne prodaje zelo slabo zavarovan,
saj po (smiselnem) tolmačenju dosedanje sodne prakse in delu pravne teorije pridobi
lastninsko pravico šele z vpisom v zemljiško knjigo, ter neustreznim stvarnopravnim
varstvom v odnosu do tretje osebe, ki v dobri veri in na podlagi zaupanja v zemljiško knjigo
pridobi lastninsko pravico na isti nepremičnini, bistveno bolje zavaroval (na primer s
predznambo lastninske pravico). Ob upoštevanju, da je zakonsko možen samo en prodajni
narok, bi solastniki s postavitvijo previsoke cene tvegali, da prodaja ne bi uspela, kar pomeni,
da bi bil postopek brezpredmeten in stroški tega postopka nesmiselno zapravljen denar. Na
uspešnost prodaje na dražbi pa nedvomno vplivajo neizbrisana bremena na kupljeni
nepremičnini (109. člen ZNP). Navsezadnje ne gre zanemariti dejstva, da v okviru tega
433
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postopka glede na trenutno (smiselno) tolmačenje sodne prakse solastniki ne morejo nastopiti
v vlogi kupca. Ker se predmetni postopek uvede na predlog vseh solastnikov,435 lahko vsak od
solastnikov naknadno umakne svoj predlog, kar posledično pomeni, da izvedba tega postopka
ni več mogoča. Postopek prostovoljen sodne prodaje torej ne izključuje možnosti, da v
nadaljevanju ne bo potreben postopek prisilne sodne prodaje oziroma prisilne izvršitve sklepa
o civilni delitvi.436
Obstoj specifik pravnega razmerja, ki se vzpostavi v postopku prostovoljne sodne prodaje,
dodatno potrjuje tudi avstrijska pravna ureditev, ki je bistveno bolj dodela in tudi širše
zastavila postopek javne prodaje. Ta postopek je dan na razpolago tako izključnim lastnikom
kakor tudi solastnikom, ki posedujejo pravnomočno in izvršljivo sodbo o civilni delitvi.
Predmet prodaje pa so lahko poleg (solastnih) nepremičnin tudi stavbe na tujem zemljišču in
stavbne pravice. Avstrijski zakonodajalec se je odločil, da prostovoljno javno prodajo ustvari
kot atraktivno alternativo običajnemu postopku prodaje, tako za prodajalce kot za kupce. S
spremembo zakona437 je postopek prostovoljne javne dražbe prenesel iz sodne pristojnosti438 v
izključno pristojnost notarjev, ki so po prejšnji ureditvi nastopali kot pooblaščenci sodišča, pri
čemer je uvedel možnost aktiviranja strokovnjakov in specializiranih tretjih oseb (na primer
odvetnikov ali nepremičninskih posrednikov), ki bi zaradi svojih izkušenj in strokovnosti
lahko ta način prodaje organizirali gospodarno in učinkovito. Ne glede na uvedbo tretjih oseb
v ta postopek pa je notar v vsakem primeru pristojen za objavo postopka oziroma dražbe za
najmanj tri tedne v razglasni zbirki podatkov, ter za overitev dražbenega postopka in pogojev
dražbe. Po veljavni avstrijski zakonodaji vsakdo, ki želi izvesti prostovoljno javno dražbo
svoje nepremičnine, za to pooblasti notarja in mu predloži t.i. dražbene pogoje,439 pod
katerimi je pripravljen prodati nepremičnino. Stroški prostovoljne dražbe bremenijo po
zakonu (so)lastnika, vendar je v dražbenih pogojih dovoljena določba, da mu jih je dolžan
povrniti najboljši ponudnik. Da bi se dosegel čim bolj nepristranski, objektiven in zakonit
postopek, dražbenih pogojev ne sme sestaviti notar ali z njim povezana oseba, prav tako ne
oseba, ki bo vodila dražbeni postopek. Če dražbeni pogoji vsebujejo nedovoljene ali
neveljavne določbe oziroma so pomanjkljivi, je notar dolžan od (so)lastnika zahtevati, da jih
ustrezno popravi oziroma dopolni.440
Objava dražbe mora vsebovati opis predmeta dražbe, izklicno ceno ter kraj in čas ogleda in
dražbe. Lahko pa vsebuje tudi druge informacije na primer, zemljevid, fotografije, dražbene
pogoje in podobno. O objavi se obvesti lastnika in predkupne upravičence.441 Notar je dolžan
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Nujno sosporništvo vseh solastnikov na aktivni strani.
Tako že A. Javh, 2016, str. 1536 in 1537.
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Feilbietungsrechtsänderungsgesetz - FRÄG, BGBl. I, št. 68/2008 z dne 07. 05. 2008, v nadaljevanju: FRÄG.
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Pred tem se je prostovoljna sodna prodaja opravljala v nepravdnem postopku.
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»Zakon določa njihovo minimalno vsebino. Pri tem je treba opozoriti »zlasti na določbo glede zavarovanja
pridobitelja, predvsem prek zaznambe vrstnega reda za nameravano odsvojitev in fiduciarne hrambe sklepa o
vrstnem redu, ter na določbo glede izrecne izjave lastnika o privolitvi k vknjižbi lastninske pravice v korist
najboljšega ponudnika na podlagi izdanega notarskega potrdila.« Citirano po A. Javh, 2016, str. 1538.
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Povzete določbe člena I FRÄG v delu, ki spreminja obstoječi Notarski red (Notariatsordnung) z dodatnim §
87a. Glej A. Javh, 2016, str. 1537 in 1538.
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Člen I FRÄG v delu, ki spreminja obstoječi Notarski red (v nadaljevanju: Notariatsordnung) z dodatnim §
87b (drugi odstavek §87b).
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tudi opozoriti na dejstvo, da gre za prostovoljno javno dražbo in da z zastavno pravico
zavarovano posojilo ali kredit ter druga bremena, če iz dražbenih pogojev ne izhaja drugače,
ostanejo nedotaknjena in se ne poračunajo z največjim ponudkom, ter da so pred izvedbo
dražbe vsi udeleženci dražbe (lastnik ali solastniki in kupec oziroma ponudnik) dolžni
podpisati dražbene pogoje in da se z udeležbo tem dražbenim pogojem podvrže.442
Glede izvedbe dražbe se v primeru, kadar ni drugače določeno s pogoji dražbe, smiselno
uporabijo določbe avstrijskega Izvršilnega reda Exekutionsordnung;443 v nadaljevanju: EO
(zlasti četrti odstavek § 177 ter §§ 179, 180 in 181 EO). Najboljši ponudnik je dolžan
(največji) ponudek položiti pri notarju, pri čemer je zakonsko določena njegova takojšnja
zapadlost plačila, v dražbenih pogojih pa je to mogoče določiti drugače. (So)lastnik lahko
prekliče svoj predlog za izvedbo dražbe vse dokler ni dana veljavna ponudba, kasneje pa
samo v primeru, da se s tem izrecno strinjajo vsi udeleženci oziroma ponudniki, ali v primeru,
da si je (so)lastnik pridržal pravico do potrditve prodaje v določenem časovnem obdobju že v
dražbenih pogojih, na kar je treba opozoriti v javni objavi dražbe.444 S tem je pravni položaj
najboljšega ponudnika stvarnopravno varovan pred morebitnimi nadaljnjimi razpolaganji
(so)lastnika oziroma solastnikov. Notar je dolžan največji ponudek razdeliti oziroma uporabiti
na način določen v dražbenih pogojih. Najboljši ponudnik pridobi lastninsko pravico na
nepremičnini z vknjižbo v zemljiško knjigo na podlagi notarskega potrdila, ki mu je priložena
overjena kopija dražbenih pogojev.445 V tem primeru je razumljivo, da je trenutek pridobitve
lastninske pravice vezan na vpis v zemljiško knjigo, saj gre za izvensodni postopek, ki je
zastavljen kot alternativa običajnemu pogodbenemu prenosu lastninske pravice. Javhova na
tem mestu poudarja, da trenutno veljavna slovenska ureditev, ki tako v postopku prostovoljne
kot v postopku prisilne sodne prodaje napotuje na (smiselno) uporabo (nekaterih) določb 13.
poglavja ZIZ, pa je treba obravnavati trenutek prehoda lastninske pravice na kupca v obeh
postopkih enako, in sicer ob (smiselni) uporabi določb ZIZ kupec pridobi lastninsko pravico s
trenutkom pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine. Vsekakor pa pravna varnost
narekuje, da slovenski zakonodajalec pri novi ureditvi postopka prostovoljne sodne prodaje
svojo odločitev glede trenutka prehoda lastninske pravice na kupca jasno določi, tako kot je to
storil avstrijski zakonodajalec, zlasti če bi želel s tem izključiti smiselno uporabo določb ZIZ
glede tega.446
V avstrijskem postopku prostovoljne javne dražbe solastnik nepremičnine ne more biti
kupec.447 Avstrijska pravna ureditev postopka prostovoljne javne dražbe je za razliko od naše
ureditve, utemeljena na povsem drugih načelih kot ureditev postopka prisilne sodne prodaje,
zato izenačevanje pravnih položajev ni mogoče. Javhova meni, da nedopustnost sodelovanja
solastnika kot kupca v tem postopku dejansko ni tako problematična, saj pri prostovoljni
442

Glej A. Javh, 2016, str. 1539. Glej tudi člen I FRÄG v delu, ki spreminja obstoječi Notariatsordnung z
dodatnim § 87b (prvi odstavek § 87b).
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Exekutionsordnung – EO, RGBl. št. 79/1896 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju: EO.
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Povzete določbe člena I FRÄG v delu, ki spreminja obstoječi Notariatsordnung z dodatnim § 87c.
445
Povzete določbe člena I FRÄG v delu, ki spreminja obstoječi Notariatsordnung z dodatnim § 87d.
446
Tako že A. Javh, 2016, str. 1539-1541.
447
Iz smiselne uporabe § 180 EO, na katero napotuje člen I FRÄG, izhaja, da sta poleg oseb, ki vodijo dražbeni
postopek, kot kupca izključena tudi prodajalec in njegov pooblaščenec.
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dražbi odnosi med solastniki običajno še niso tako porušeni, da se ne bi bili sposobni izven
postopka prostovoljne javne dražbe sami med seboj dogovoriti glede prodaje svojih idealnih
deležev solastniku. Če se jim kljub temu ne uspe dogovoriti, solastnik, ki bi želel prevzeti
celotno solastno nepremičnino od preostalih solastnikov, posledično ne bo soglašal s
postopkom prostovoljne javne dražbe, kjer bi mu bilo zakonsko onemogočeno uresničiti svoj
namen. Nedvomno pa bi potem lahko ta namen uresničil v postopku prisilne sodne prodaje.448
Pri avstrijski pravni ureditvi vsak udeleženec postopka točno ve kaj lahko pričakuje od
dražbe, kakšni so dražbeni pogoji, njegov položaj pa je tudi ustrezno zavarovan. Odlike
avstrijskega postopka prostovoljne prodaje se kažejo v bistveno manjši formalnosti, večja
fleksibilnosti in hitrosti, obenem pa tudi znatnem zvišanju možnosti za njegovo uspešnost, saj
gre za postopek, ki se lahko zaradi načina prodaje izkaže za prodajalca, to je (so)lastnika, za
bistveno donosnega v primerih, ko je potencialnih kupcev več. Neuspešnost prodaje pa zaradi
manjše izgube časa ne predstavlja večjega finančnega bremena za (so)lastnike. (So)lastniki
lahko tudi bistveno vplivajo na uspešnost postopka prostovoljne prodaje, saj imajo zakonsko
možnost določiti dražbene pogoje. Glede na naravo in namen postopka prostovoljne sodne
prodaje bi bilo utemeljeno, da bi tudi slovenska ureditev tega postopka solastnikom ponudila
večje možnosti vplivati na dražbene pogoje, tako kot je to uzakonjeno v Avstriji.449

6.4.5.2 Prisilna sodna prodaja nepremičnine v solastnini
Če med solastniki ni sporazuma glede izvensodne prodaje oziroma prostovoljne sodne prodaje
po določbah 10. poglavja ZNP, lahko posamezen solastnik na podlagi pravnomočnega sklepa
o civilni delitvi predlaga nadaljevanje postopka s prodajo stvari po določbah 19. poglavja ZIZ
(od 234. do 237. člena), vsi solastniki sporazumno pa lahko predlagajo, da sodišče opravi
postopek za cenitev in prodajo po določbah 10. poglavja ZNP. 450 To možnost ima posamezni
solastnik v skladu z drugim odstavkom 123. člena ZNP, ki sicer napotuje na uporabo določb
20. poglavja (od 238. do 242. člena) zdaj že razveljavljenega Zakona o izvršilnem postopku451
(v nadaljevanju: ZIP).452
Iz jezikovne razlage 123. člena ZNP izhaja, da se prisilna sodna prodaja opravi na predlog
posameznega solastnika v nepravdnem postopku, natančneje kot nadaljevanje že začetega
nepravdnega postopka o delitvi solastnine, pri čemer pa se uporabljajo določbe ZIZ o
razdelitvi stvari razen, če vsi solastniki sporazumno predlagajo, da sodišče opravi postopek za
448

Tako že A. Javh, 2016, str. 1540.
Glej A. Javh, 2016, str. 1540.
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Sklep VSL II Ip 547/2016 z dne 13. 04. 2016: »Za prodajo stvari, o razdelitvi katere je bilo odločeno v
nepravdnem postopku, je v vsakem primeru zadolženo nepravdno sodišče, od volje strank pa je odvisno, ali se
prodaja opravi po določbah ZNP ali ZIZ.«
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Zakon o izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, Uradni list RS, št.
51/98 – ZIZ in 32/00).
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Glej A. Javh, 2016, str. 1542.
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cenitev in prodajo po določbah 10. poglavja ZNP. O načinu prodaje je Vrhovno sodišče
Republike Slovenije na občni seji dne 19. decembra 1990 sprejelo tudi načelno pravno
mnenje, po katerem se v postopku za delitev stvari po poteku tridesetdnevnega roka na
predlog vsakega od udeležencev prodaja po določbah 20. poglavja ZIP, trenutno veljavnega
19. poglavja ZIZ, opravi v nepravdnem postopku.453 Pri obrazložitvi svojega mnenja je
izhajalo iz besedila drugega odstavka 123. člena ZNP, ki uporablja besedo »nadaljevanje
postopka«, in iz tega sprejelo zaključek, da gre za kontinuacijo postopka, ki je že tekel, torej
nepravdnega postopka za delitev solastnine. Svojo razlago pa je tudi oprlo na obrazložitev
predloga ZNP, iz katere je mogoče ugotavljati voljo zakonodajalca. Iz razlage predloga pa
izhaja, da je ZNP ob določenih pogojih prepustil volji solastnikov izbiro postopkovnih pravil,
po katerih naj bo opravljena prodaja. Ne glede na vrsto pravil o prodaji (določbe ZNP
oziroma nepravdnega postopka ali določbe ZIZ oziroma izvršilnega postopka), za katera se
bodo odločili udeleženci postopka, je po mnenju predlagatelja ZNP smotrno, da se civilna
delitev v celoti opravi v nepravdnem postopku, ker je to skladnejše s njegovo splošno
funkcijo. Ob upoštevanju načelnega pravnega mnenja slovenskega Vrhovnega sodišča, se s
predlagano izvršbo na civilno delitev solastne nepremičnine, ki jo poda en sam solastnik, torej
nadaljuje nepravdni postopek za delitev, in se ne začne nov, izvršilni postopek.454 Naj tej točki
je potrebno opozoriti tudi na odločbe maloštevilne vendar raznovrstne sodne prakse glede
različnih stališč o vrsti postopka.455 Slednja bi zaradi pravne varnosti vseh udeležencev
postopka ter njihove enake obravnave bilo treba v sodni praksi poenotiti oziroma uskladiti z
načelnim pravnim mnenjem slovenskega Vrhovnega sodišča.456
ZNP in načelno pravno mnenje našega Vrhovnega sodišča ne določata, katere določbe ZIZ so
uporabljive in katere ne.457 N. Podobnik Oblak ugotavlja, da sodišče458 v praksi dejansko
uporablja samo določbe ZIZ glede določanja vrednosti nepremičnine (obvezna cenitev) in
izvedbe dražbe (dva naroka in nižanje cene na posameznem naroku), pri tem pa kupec pridobi
nepremičnino šele z vknjižbo v zemljiško knjigo po pravnomočnosti sklepa o izročitvi, vse že
vpisane pravice pa ostanejo v veljavi in tako pridobljena nepremičnina ni prosta bremen,
stroški postopka pa bremenijo udeležence sorazmerno v skladu z deleži in se ne odštevajo od
prejetega izkupička.459
Drugi odstavek 123. člena ZNP sicer napotuje na uporabo celotnega 20. poglavja ZIP oziroma
po sedanju ureditvi 19. poglavja ZIZ o izvršbi za razdelitev stvari, vendar se glede na dejstvo,
da gre za nadaljevanje nepravdnega postopka, izkaže za pravno irelevantno določba 234.
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N. Podobnik Oblak, 2015, str. 63.
A. Javh, 2016, str. 1543 in 1544.
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Načelnemu pravnemu mnenju sledila sodna praksa v sklepu VSL II Ip 547/2016 z dne 13. 04. 2016, sklepu
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sklep VSL II Cp 1282/2012 z dne 05. 12. 2012 – solastnik mora zahtevati prodajo v izvršilnem postopku; sklep
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Glej sklep VSL I Ip 1446/2009 z dne 29. 07. 2009.
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Tako že N. Podobnik Oblak, 2015, str. 63.
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člena ZIZ o določitvi krajevne pristojnosti ter smiselno, glede na dejstvo, da gre za izvršitev
sklepa o civilni delitvi, tudi določba 235. člena ZIZ, ki določa fizično razdelitev. Glede na
naravo stvari sta pravno relevantni torej samo določbi 236. in 237. člena ZIZ.460 Če je treba na
podlagi izvršilnega naslova stvar zaradi razdelitve prodati, se v skladu z 236. členom ZIZ
prodaja opravi po določbah ZIZ o izvršbi na premičnine oziroma nepremičnine, razen če se
stranke o posameznih vprašanjih sporazumejo drugače.461 Torej, razen v primeru drugačnega
dogovora, predmetni člen jasno napotuje na neposredno uporabo določb ZIZ o izvršbi na
nepremičnine, poleg tega pa je dano napotilo na uporabo vseh določb 13. poglavja ZIZ o
izvršbi na nepremičnine. ZIZ v prvem odstavku 237. člena nadalje določa stroške izvršbe po
določbah 19. poglavja.462
Zaradi specifične narave tega postopka, zlasti zaradi dejstev, da solastniki nastopajo sočasno
kot upniki in dolžniki, ter da se v konkretnem primeru opravlja prodaja nepremičnine zaradi
razdelitve, in ne zaradi poplačila dolga, neposredna uporaba določb ZIZ o izvršbi na
nepremičnine, tako kot določa določba 236. člena ZIZ, ni ustrezna. Javhova meni, da bi bilo
treba, v okviru zakonske ureditve izvršbe na civilno razdelitev, določiti vse posebnosti te
izvršbe, ne pa prepuščati sodiščem, da sama (mimo zakonske podlage) napolnijo te pravne
praznine oziroma odpravijo pomanjkljivosti in slabosti, z neko mešanico smiselne uporabe
določb ZIZ o nepremičninski izvršbi in določb 10. poglavja ZNP glede postopka za
prostovoljno cenitev in prodajo, katerega 236. člen ZIZ niti ne omenja.463
Primarna posebnost tega postopka je vsekakor status strank, ki se pri postopku prisilne sodne
prodaje izkaže za še bolj pereče, saj v tem primeru vsi solastniki ne nastopajo kot nujni
sosporniki na aktivni strani kot v postopku prostovoljne sodne prodaje, temveč je solastnik –
predlagatelj prisilne sodne prodaje po določbah ZIZ, formalno upnik, vsi preostali na
nasprotni strani pa se formalno štejejo za dolžnike, pri čemer dejstvo, da je prišlo do prisilne
izvršitve sklepa o civilni delitve nepremičnine, nakazuje na to, da so porušeni odnosi med
solastniki. Sodna praksa se je v tem primeru že izrekla, »da tistega izmed solastnikov, ki ni
predlagatelj, ampak nasprotni udeleženec postopka za prodajo stvari, zgolj iz tega razloga ne
gre obravnavati kot dolžnika klasične izvršbe. Slednji ne more plačati dolga drugače kot s
prisilno prodajo stvari, medtem ko ima vsak izmed solastnikov pravico do določenega dela
izkupička od prodaje stvari. Čeprav je odsotnost sporazuma med udeleženci (solastniki)
privedla do prisilne javne prodaje solastne stvari po določbah izvršilnega zakona, se na ta
način ni ustvaril upniško-dolžniški značaj medsebojnega razmerja. Nasprotni udeleženec v
postopku delitve solastnega premoženja, ki ga določa nepravdni postopek, v izvršilnem
postopku dobi naziv dolžnika le formalno, ne more in ne sme pa deliti materialnega položaja
in usode dolžnika, saj ni nikomur ničesar dolžan. Cilji in načela nepravdnega postopka se
zaradi tehnike delitve solastne nepremičnine ne morejo preleviti v cilje in načela izvršilnega
postopka. Za postopek civilne razdelitve solastnih nepremičnin zato ne morejo biti uporabne
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vse določbe ZIZ o izvršbi na nepremičnine, ampak le tiste, ki zagotavljajo enak položaj vseh
udeležencev (solastnikov) v odnosu do solastne stvari.«464 Tudi sodišče je prišlo do sklepa, da
predpisana neposredna uporaba določb ZIZ o nepremičninski izvršbi ni ustrezna in da je
potrebna prilagojena oziroma smiselna interpretacija določb ZIZ. Glede na vse navedeno, je
torej treba v 236. členu ZIZ v bodoče določiti vsaj smiselno uporabo določb ZIZ, in ne njeno
neposredno uporabo oziroma postopek prisilne sodne prodaje glede na njegove specifike
primerno urediti.465
Naslednjo posebnost tega postopka predstavlja vprašanje, ali lahko na prisilni sodni prodaji
kot kupec nastopa solastnik sam oziroma kako (smiselno) interpretirati določbo 187. člena
ZIZ. Kot že omenjeno je sodna praksa sprejela stališče, da solastnik ne more biti kupec
solastne nepremičnine v postopku prisilne sodne prodaje,466 saj bi se v tem primeru vrnili v
fazo ene izmed oblik fizične delitve stvari, za katero je bilo že pravnomočno ugotovljeno, da
ni mogoča.467 Pri prisilni sodni prodaji je v primerjavi s prostovoljno ta položaj nedvomno še
bolj problematičen, saj do prisilne izvršbe sklepa o civilni delitvi solastne nepremičnine niti
ne bi prišlo, če ne bi bili odnosi med solastniki tako zelo porušeni. Po do sedaj uveljavljenem
stališču sodne prakse je po izdaji sklepa o civilni delitvi mogoče samo izvensodno doseči, da
se dogovorita o takšni obliki fizične delitve, da se torej solastna nepremičnina proda enemu
solastniku (prvi odstavek 70. člena SPZ).468 Utemeljeno je s težavo verjeti, da se bodo
solastniki sposobni izvensodno dogovoriti za prodajo enemu od solastnikov, če se niso mogli
sporazumeti o prostovoljni sodni prodaji, je verjetnost za kaj takega bistveno manjša, kadar je
v teku postopek prisilne sodne prodaje. Zaradi pravne varnosti vseh udeležencev postopka bi
bilo ustrezneje tudi eksplicitno urediti položaj solastnika kot kupca oziroma njegovo
morebitno izključitev iz tega položaja v postopku prisilne sodne prodaje, in to vprašanje ne
puščati odprto za sodno prakso.469
Določba 236. člena ZIZ napotuje na uporabo vseh določb ZIZ o izvršbi na nepremičnine.470
Ob upoštevanju jezikovne interpretacije je formalno gledano dana torej tudi napotitev na
uporabo določbe 170. člena ZIZ glede zaznambe izvršbe. Javhova meni, da glede na trenutno
veljavno zakonsko ureditev slovenska sodišča nimajo podlage za to, da pri prisilni sodni
prodaji ne bi odrejala vpisa zaznambe izvršbe na nepremičnini v solastnini, kljub temu, da se
zaznamba izvršbe ne izkaže za ustrezno sredstvo.471 Vsi sodni postopki morajo biti zastavljeni
tako, da so pravni položaji udeležencev ustrezno zavarovani oziroma da ima vsak udeleženec
na razpolago sredstva, s katerimi lahko zavaruje svoj položaj. Pravni položaj kupca v tem
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postopku je treba ustrezno zakonsko zavarovati, saj mu trenutna ureditev ne nudi zadostnega
varstva, ker sodna praksa napotitve na uporabo 170. člena ZIZ neutemeljeno ne uporablja in
je praktično gledano pravni položaj kupca v postopku prisilne sodne prodaje povsem izenačen
s pravnim položajem kupca v postopku prostovoljne sodne prodaje. Morebitna določitev
zaznambe postopka prisilne sodne prodaje z učinki proti vsem pravnim naslednikom
solastnikov in imetnikom naknadno pridobljenih drugih (omejenih) stvarnih pravic bi nudila
kupcu ustrezno pravno varstvo ter s tem tudi bistveno pripomogla k uspešnosti prisilnih
sodnih prodaj. Najbolje pa bi bilo, če bi tudi to specifiko postopka de lege ferenda posebej
uredili in s tem izključili (smiselno) uporabo 170. člena ZIZ v postopku sodne prodaje.472
Zaradi napotitve na uporabo vseh določb 13. poglavja ZIZ o izvršbi na nepremičnine ima
sodišče v primeru uspešne prodaje v postopku prisilne sodne prodaje, vsaj pravno podlago za
zaključitev postopka, vendar po določbah 207. člena ZIZ glede razdelitvenega naroka zaradi
posebnosti tega pravnega razmerja ni mogoče na ustrezen način odločiti o morebitnem sporu
med solastniki glede poplačila solastnikov iz prejetega izkupička v razmerju glede na idealne
deleže v primerih, kadar bi bili zgolj nekateri idealni deleži obremenjeni z določenimi
bremeni. Tudi v tem primeru je potrebno ponovno izpostaviti anomalijo ZIZ in predvideti
rešitev, kako bi lahko solastniki v teh primerih uveljavljali svoje pravice do pripadajočega
dela kupnine, pod predpostavko, da sodišča v okviru delitvenega postopka znotraj zakonskih
pooblastil z učinkom pravnomočnosti ne odločajo glede načina (raz)delitve kupnine med
solastnike (glej četrti odstavek 70. člena SPZ).473
A. Javh zavzema stališče, da bi določba 236. člena ZIZ morala določati, da po prodaji
ostanejo v zemljiški knjigi vpisane vse pravice in bremena predmetne solastne nepremičnine.
Ta posebnost prisilne sodne prodaje je posledica dejstva, da se prodaja ne opravlja zaradi
poplačila dolga kot v primeru klasične izvršbe, temveč zaradi izvršitve sklepa o civilni delitvi
oziroma razdelitve solastne nepremičnine. Navedeno posebnost bi bilo treba smiselno
upoštevati v odredbi o prodaji in v sklepu o domiku nepremičnine kupcu, tako kot je to
skladno z 109. členom ZNP določeno v postopku prostovoljne sodne prodaje. Sodišče474 pri
odločanju to specifiko upošteva, čeprav zakonske podlage za kaj takega v tem trenutku niti
nima.475 Opozoriti je treba še na spornost tolmačenja sodišča, da pri prisilni sodni prodaji
(smiselno tudi pri prostovoljni sodni prodaji) pridobi kupec lastninsko pravico šele z vknjižbo
v zemljiško knjigo na podlagi pravnomočnega sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu, ne pa
že s pravnomočnostjo tega sklepa. Ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki v obeh postopkih
sodne prodaje napotuje na (smiselno) uporabo istih določb ZIZ, trenutka kupčeve pridobitve
lastninske pravice ni mogoče razlikovati.476 Ob dejstvu, da gre v postopku prisilne sodne
prodaje glede na dikcijo 236. člena ZIZ celo za neposredno uporabo določb 13. poglavja ZIZ,
USRS pa se je jasno zavzelo stališče, da kupec (v klasični izvršbi) pridobi lastninsko pravico s
pravnomočnostjo sklepa o izročitvi nepremičnine, je stališče sodne prakse, da kupec postane
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lastnik šele z vknjižbo v zemljiško knjigo neutemeljeno. Pritrdimo pa lahko odločitvi sodišča,
ki v postopku prisilne izvršitve sklepa o civilni delitvi nepremičnine uporablja 178. člen ZIZ
glede načina ugotovitve vrednosti nepremičnine v solastnini in 188. člen ZIZ glede izvedbe
dveh dražbenih narokov z določitvijo izklicne cene v višini 70 odstotkov na prvem naroku
oziroma v višini 50 odstotkov ugotovljene vrednosti na drugem naroku, kar je v bistvu za
solastnike najbolj občutna razlika med prisilno in prostovoljno sodno prodajo.477
Določba 236. člena ZIZ ne upošteva namreč osnovne specifike pravnega razmerja med
solastniki, pri katerih odsotnost sporazuma sicer privede do prisilne sodne prodaje stvari po
določbah izvršilnega zakona, vendar ne ustvari pravega upniško-dolžniškega razmerje,
temveč gre v tem primeru samo za formalne nazive (predlagatelj postopka je upnik, nasprotni
udeleženci pa so potem lahko samo dolžniki), v bistvu pa so vsi solastniki hkrati upravičeni –
upniki in zavezani – dolžniki.478 Pri ureditvi tega postopka, bi moral zakonodajalec, poleg
navedenega, imeti v mislih tudi dejstvo, da se prodaja v tem primeru ne vrši zaradi poplačila
dolga, temveč zaradi uveljavitve pravice solastnika do delitve solastnine oziroma zaradi
izvršitve sklepa o civilni (raz)delitvi solastne nepremičnine. Glede na izpostavljene kritične
poglede na trenutno zakonsko ureditev bi bilo treba de lege ferenda temeljito prenoviti
veljavni postopek prisilne izvršitve sklepa o civilni razdelitvi. Z določitvijo vseh odstopov od
določb klasične nepremičninske izvršbe, ki jih tudi narekujeta temeljni značilnosti postopka
prisilne izvršitve sklepa o civilni delitvi in naravi razmerja med solastniki, ter z jasno
določitvijo smiselne (in ne neposredne) uporabe določb 13. poglavja ZIZ o izvršbi na
nepremičnine, bi se udeležencem tega postopka zagotovilo ustrezno pravno varstvo, poenotilo
zdaj neenotno oziroma nekoliko samosvojo sodno prakso in hkrati tudi vplivalo na večjo
učinkovitost in uspešnost teh postopkov.479
Avstrijski zakonodajalec je z vsemi prilagoditvami, ki jih zahtevajo specifike tega postopka to
vrsto izvršbe celostno uredil, zato je zgledovanje po primerjalnopravni ureditvi zaželeno. Z
Exekutionsordnungs-Novelle 2000480 (v nadaljevanju: EO 2000) je Avstrija temeljito uredila
postopek prisilne sodne prodaje. Izvršitev izvršilnega naslova, ki se glasi na civilno razdelitev
nepremičnine v solastnini, se v Avstriji izvede v izvršilnem postopku ob smiselni uporabi
določbe EO glede prisilne dražbe nepremičnine z določenimi odstopanji (§ 352 EO 2000). A.
Javh meni, da je avstrijska ureditev bolj primerna od slovenske, ki za ta namen določa
nepravdni postopek, ter se tako posledično brez tehtnega razloga prisilna izvršitev sklepa o
fizični delitvi opravlja v izvršilnem postopku (235. člen ZIZ), izvršitev sklepa o civilni delitvi
pa v nepravdnem postopku (po drugem odstavku 123. člena ZNP in načelnem pravnem
mnenju našega Vrhovnega sodišča), čeprav gre v obeh primerih dejansko za enake posebnosti
razmerja med solastniki. Poleg formalnega razloga na podlagi katerega bi lahko utemeljeno
šteli, da gre v tem primeru za izvršilni postopek, saj je izvršba na razdelitev stvari
nomotehnično urejena v ZIZ, po mnenju Javhove govori v prid izvršilnemu postopku tudi
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vsebinski kriterij, saj gre v konkretnem primeru vsebinsko za prisilno izvršitev sklepa o
civilni delitvi solastne nepremičnine na predlog posameznega solastnika.481
Tudi po avstrijski pravni ureditvi je v tem primeru sodba o civilni delitvi izvršilni naslov, ki je
po svoji naravi iudicium duplex, zato vsi solastniki sočasno upravičenci in zavezanci. Kot
posledica tega dejstva je v avstrijski ureditvi (na podlagi § 352 EO 2000) določeno, da
pripadajoče pravice in naložene obveznosti za upnike in dolžnike v postopku izvršbe na
civilno razdelitev solastne nepremičnine zadevajo vse solastnike, ter da se v primeru ustavitve
izvršbe iz razlogov na strani upnika (na primer na podlagi njegovega umika izvršilnega
predloga)482 zahteva soglasje dolžnika. Avstrijski zakonodajalec je prav tako jasno določil
status stvarnopravnih upravičencev (na primer zastavnih upnikov) in jih izključil iz
sodelovanja v postopku delitvene dražbe (njihovo soglasje se ne zahteva, na naroke se jih ne
vabi in se jim ne vroča sklepov). Uredil je tudi pravni položaj bremen na solastni
nepremičnini v postopku delitvene dražbe, glede česar v veljavni slovenski zakonski ureditvi
trenutno obstaja pravna praznina. Pravice stvarnopravnih upravičencev ostanejo z dražbo
nedotaknjene. Že vpisana bremena na nepremičnini se ne brišejo, kupec jih je dolžan prevzeti
brez njihovega vračunanja v največji ponudek, tudi če po višini niso pokrita z največjim
ponudkom. Nedotaknjena ostane tudi v zemljiški knjigi vpisana odkupna pravica. Z uvedbo te
izvršbe in vročitvijo sklepa o dovolitvi izvršbe ter vabilom na dražbeni narok sodišče seznani
samo predkupne upravičence z namenom, da lahko zavarujejo svoje pravice, ki bodo sicer z
domikom nepremičnine kupcu izbrisane. Navedena ureditev je odraz dejstva, da gre za dražbo
zaradi (raz)delitve, in ne zaradi poplačila dolga.483
Določba 236. člena ZIZ sicer omogoča, da se solastniki o posameznih vprašanjih sporazumejo
drugače in si na tak način »prilagodijo« določbe, ki urejajo izvršbo na nepremičnine, vendar
je takšna določitev zelo pavšalna, saj v zvezi s tem ni predvidenega nobenega postopka ali
aktivnega sodelovanja sodišča, s čimer bi bila udeležencem olajšana pot do tega sporazuma,
kot je to na primer v Avstriji. V avstrijskem pravnem redu imata tako upnik kot dolžnik,
zakonsko predvidene možnosti, da vplivata na potek izvršbe (na primer na vsebino dražbenih
pogojev, na določitev izklicne cene, na ustavitev postopka itd.). EO 2000 v § 352a določa
posebnosti v zvezi z dražbenimi pogoji (Versteigerungsbedingungen). Prvi odstavek § 352a
EO 2000 dopušča upniku v izvršilnem predlogu, dolžniku pa v roku štirinajst dni po vročitvi
izvršilnega dovolila, možnost predložiti dražbene pogoje, ki odstopajo od zakonskih določb
pri prisilni dražbi. V takem primeru sodišče razpiše narok, na katerega so povabljeni vsi
solastniki, kjer se lahko vsi soočijo in dorečejo glede predloženih pogojev dražbe. Če se z
njimi strinjajo vsi solastniki in če ne vsebujejo nedovoljenih ali neveljavnih določb, sodišče
predložene dražbene pogoje tudi potrdi. Po naši ureditvi so se solastniki dolžni vse navedeno
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že izvensodno dogovoriti in o doseženem sporazumu samo seznaniti sodišče, ki nato skladno
s tem sporazumom tudi postopa.484
Najnižjo ponudbo predstavlja ocenjena vrednost solastne nepremičnine, pri čemer je lahko
vrednost z dražbenimi pogoji drugačna, vendar ne manj kot tri četrtine ocenjene vrednosti
(tretji odstavek § 352a EO 2000). Cenitev ni potrebna, če so vsi solastniki pred cenitvenim
rokom soglasni glede izklicne cene. V takem primeru, ko se zakonske določbe sklicujejo na
ocenjeno vrednost, na njeno mesto stopi dogovorjena izklicna cena (četrti odstavek § 352a EO
2000).485 EO 2000 v § 352b določa posebnosti v zvezi z dražbo (Versteigerung). Za razpis
delitvene dražbe ne veljajo roki kot pri prisilni nepremičninski dražbi.486 Dolžnik ni izključen
iz licitiranja (drugi § 352b EO 2000). Po eksplicitni določbi lahko solastniki sodelujejo na
dražbi kot kupci, saj avstrijski zakonodajalec ni v tem videl nič spornega. Če na dražbenem
naroku ni podana nobena ponudba, sodišče določi rok (štiri do največ osem tednov), v
katerem se lahko na sodišče naslovijo pisne ponudbe, ki se lahko glasijo na največ za četrtino
manjšo vrednost od ocenjene. Sodnik na javnem naroku, takoj po poteku roka in ob
prisotnosti strank ter povabljenih ponudnikov, lastnoročno odpre vse prispele pisne, v ovojnici
zaprte ponudbe, in pozove najboljšega ponudnika k položitvi varščine v roku štirinajst dni. Ob
pravočasni položitvi varščine se opravi domik nepremičnine temu ponudniku.487 Uvedba
pisnega ponudbenega postopka je v avstrijski ureditvi novost.488 Po mnenju avstrijske pravne
teorije489 je ta postopek uveden kot posledica oziroma korekcija zakonsko določene višje
minimalne ponudbe oziroma cene glede na minimalno ceno pri klasični prisilni dražbi, saj
obstaja večja verjetnost, da na dražbenem naroku ne bo nobenega kupca, kar bi vplivalo na
nemožnost posameznega solastnika lažje uresničiti svojo pravico zahtevati delitev solastne
nepremičnine.490
Avstrijska zakonodaja (§ 352c EO 2000) določa tudi posebnost glede razdelitve največjega
ponudka, in sicer sodišče razdeli največji ponudek v skladu s soglasjem strank, če pa tega
soglasja ni, sodišče o tem odloči po ustni obravnavi s sodbo, pri čemer se v tem postopku
uporabljajo določbe avstrijskega pravdnega postopka, in sicer v delu, ki velja za postopek
pred okrajnim sodiščem – določbe § 431 ZPO.491 Avstrijska pravna teorija492 potrjuje, da je
ob predpisani (smiselni) uporabi avstrijskih določb nepremičninske izvršbe v postopku
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izvršbe zaradi civilno (raz)delitev možna zgolj interpretacija, da kupec oziroma najboljši
ponudnik pridobi lastninsko pravico že s pravnomočnostjo sodne odločbe, in ne šele z
vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Tudi primerjalnopravni vidik torej nakazuje
na napačnost stališča slovenske sodne prakse.493
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6. ZAVAROVANJA IN JAMSTVA PRI DELITVI

Smisel delitve solastninske skupnosti je dosežen kadar vsak solastnik postane izključni lastnik
nove samostojne stvari skladno z njegovim idealnim deležem. Vendar tem situacijam in
smislu delitve ne ustrezajo primeri, pri katerih ima stvar, ki pripade solastnikom oziroma v
celoti enemu izmed njih (peti in šesti odstavek 70. člena SPZ), pomanjkljivosti oziroma
napake in je zato manjvredna. Solastniku, ki je z delitvijo dobil stvar ali samo njen del,
odgovarjajo preostali solastniki za pravne ali stvarne napake stvari v mejah vrednosti svojih
idealnih deležev, in sicer ob smiselni uporabi pravil OZ o odgovornosti za napake prodajalca,
ki veljajo za prodajno pogodbo (glej prvi in drugi odstavek 71. člena SPZ). Torej, solastnik
prevzemnik ima na voljo zlasti zahtevek na odpravo napake oziroma na denarno odpravo
prikrajšanja.494
SPZ glede na predmet delitve določa tudi zavarovanje terjatev za solastnike, ki jim je z
delitvijo solastnine pripadla pravica do izplačila deleža v denarju, proti solastniku
prevzemniku. Pri delitvi premične stvari imajo solastniki na voljo nastanek zakonite zastavne
pravice (šesti odstavek 70. člena SPZ) ali obdržijo na stvari lastninsko pravico do višine
vrednosti idealnih deležev, kot so bili zanje ugotovljeni s sklepom o delitvi (četrti odstavek
71. člena SPZ), kar bi lahko poimenovali pridržek lastninske pravica.495 Če je predmet delitve
nepremičnina, je terjatev solastnikov zavarovana z zakonito zastavno pravico do višine
vrednosti svojih idealnih deležev, kot so bili ugotovljeni v sklepu o delitvi (tretji odstavek 71.
člena SPZ). Gre za enega izmed redkih primerov, ko zastavna pravica na nepremičnini
nastane na podlagi zakona. Zaradi načela zaupanja v zemljiško knjigo se lahko težava pojavi v
primerih kadar solastnik prevzemnik razpolaga z nepremičnino pred zapadlostjo zavarovane
terjatve, dobroverni pridobitelj pa se zanaša, da je nepremičnina neobremenjena. Zato obstaja
upravičen interes solastnikov, da svojo zastavno pravico vpišejo v zemljiško knjigo. Ob
prožni razlagi splošnih pravil bi morala biti vknjižba izvedljiva na podlagi pravnomočnega
sklepa o delitvi, nedvomno pa bi bilo bolje, če bi se ta položaj v bodoče uredil s posebno
zakonsko določbo.496
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Glej V. Rijavec, v M. Juhart et al. (2004), str. 362 in M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 455-457.
Juhart meni, da ima prednost četrti odstavek 71. člen SPZ, saj gre v razmerju do šestega odstavka 70. člena
istega zakona za specialno določbo. Nadalje meni, da je vsaj teoretično zavarovanje s pridržkom lastninske
pravice močnejše, saj gre za izključitveno, in ne ločitveno pravico. Tako tudi M. Juhart, v M. Juhart et al. (2007),
str. 324 in 325.
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Glej M. Juhart, v M. Juhart et al. (2016), str. 457 in 458.
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7. SKLEP

Solastnina v sebi pogosto skriva nasprotujoče si interese solastnikov ter predstavlja izvor
nesoglasij in sporov (communio est mater rixarum), ne glede na podlago njenega nastanka. V
primerih kadar v solastninski skupnosti ni več mogoče doseči učinkovitega upravljanja stvari,
solastniki ne morejo uresničevati svojih interesov ali ustvariti koristi, ki bi jo sicer lahko ali jo
pričakujejo od svoje lastnine, ima vsak solastnik zakonsko neodtujljivo in nezastarljivo
pravico zahtevati delitev solastnine in s tem prenehanje solastninske skupnosti. Ta pravica je
solastniku priznana tudi v avstrijskem in hrvaškem pravnem redu. Posamezni solastnik lahko
zahteva delitev kadarkoli razen ob nepravem oziroma neprimernem času, avstrijska in hrvaška
pravna zakonodaja pa dodatno omenjata še zakonsko omejitev, in sicer delitev ni dopustna na
škodo drugih. Solastnik se lahko svoji pravici zahtevati delitev tudi odpove vendar za krajši
čas, ki tako kot že omenjeni neprimeren čas predstavlja pravni standard, ki ga sodna praksa
dopolni po intenciji zakona glede na okoliščine posameznega primera. Po hrvaškem pravu pa
se solastnik ne more vnaprej odpovedati pravici zahtevati razdružitev solastninske skupnosti.
V nasprotju od slovenske in hrvaške pravne ureditve, ki omogočajo uresničitev solastnikove
pravice zahtevati delitev v nepravdnem postopku, se sodna delitev solastnine v avstrijski
pravni ureditvi izvede v pravdnem postopku na podlagi vložene tožbe solastnika, ki želi
uresničiti svojo pravico do razdružitve solastninske skupnosti.
Slovenska, avstrijska in hrvaška zakonodaja kot primarno določajo sporazumno delitev stvari
v solastnini, kjer so solastniki prosti pri izbiri načina delitve, če pa ta ni mogoča, pa določajo
možnost uveljavljati pravico zahtevati delitev v sodnem postopku, pri čemer predpisujejo tako
načine delitve kot tudi prednostni vrstni red med njimi. Delitev solastnine se pri nas in na
Hrvaškem izvede v nepravdnem postopku, a ta pogosto zadeva tudi pravdnega, saj bodo
udeleženci napoteni na pravdo v primeru obstoja spora o predmetu delitve in obsegu solastne
stvari ter o sami pravici ali velikosti idealnih deležev. Vendar hrvaški pravni sistem določa, da
se znotraj pravde odloča tako o sporu oziroma vprašanju prejudicialne narave kakor tudi o
samem zahtevku za razdružitev solastniške skupnosti.
Primarno si morajo sodišča v postopku prizadevati za fizično delitev oziroma delitev v naravi,
saj so interesi solastnikov kar najbolj zaščiteni tedaj, ko vsak izmed solastnikov dobi v naravi
del stvari v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Vendar se pri temu načinu delitve pogosto
pojavijo težave, zlasti v primeru kadar predmet delitve ne izpolnjuje predpostavk za naturalno
delitev. Pri fizični delitvi mora biti predmet delitve po svoji naravi fizično deljiv, delitev pa ne
sme nasprotovati prisilnim predpisom. Velikokrat je nemogoče razdeliti stvar tako, da ne bi
bila potrebna vsaj minimalna izplačila razlike v vrednosti prejetih delov glede na vrednost
idealnih deležev, ki pa ne smejo biti nesorazmerna in pretirana z vrednostjo prejetega dela, saj
bi to predstavljalo oviro za naturalno delitev. Sprejeto je stališče, da fizična delitev z
doplačilom ni mogoča, kadar solastnik, ki je dolžan drugemu solastniku doplačilo, nima
zadostnih denarnih sredstev ali ne želi prevzeti več vredne stvari, hkrati pa drugi solastnik želi
stvar, ki je manj vredna.
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Kompleksnost reševanja vprašanja deljivosti pa se kaže najbolj pri nepremičninah v
solastnini, na katerih stoji zgradba. Realna delitev zgradbe v solastnini je najpogosteje možna
samo z oblikovanjem etažne lastnine, in sicer z izvedbo dodatnih gradbenih del in tehnično
prilagoditvenimi posegi v stavbo, ki za solastnike pomenijo določene stroške in za katere se
zahteva soglasje vseh solastnikov. Pri tem pa v našem pravnem sistemu, sodna odločba ne
more nadomestiti soglasja solastnika, ki z izvedbo prilagoditvenih posegov ne soglaša, saj po
mnenju sodne prakse, vsakršno vlaganje v solastno nepremičnino pomeni njeno spremembo,
ki po svoji naravi predstavlja posel, ki presega okvir rednega upravljanja in se zato zahteva
soglasje vseh solastnikov. Kritiki (A. Javh) tega stališča so mnenja, da je tako stališče preveč
ozko in v nasprotju z namensko razlago zakona, saj bi si morala sodišča v primeru
prilagoditvenih posegov, ki niso znatnejša, prizadevati za fizično delitev, ne glede na obstoj
soglasja vseh solastnikov, saj gre za delitveni način, ki je zakonsko zavarovan kot primarni
interes posameznega solastnika. Kot glavni kriterij, kdaj šteti določen poseg za znatnejši, bi se
lahko upoštevalo razmerje med vrednostjo nepremičnine v solastnini in vrednostjo potrebnih
vlaganj. Dodaten argument v podkrepitev tega stališča je tudi dejstvo, da izvršitev civilne
delitve, torej prodaja nepremičnine in razdelitev kupnine, za vse solastnike nedvomno
predstavlja splošno izgubo glede na vrednosti nepremičnine, v večini primerov pa je izguba
lahko še bistveno večjo, predvsem če je izveden postopek prisilne sodne prodaje na dražbi po
določbah ZIZ, ki omogoča prodajo celo za polovično vrednost nepremičnine. Dodaten tehtni
argument je, da ni razloga, da bi imela pravica tistega solastnika, ki se upira izvedbi
prilagoditvenih posegov, večjo težo in prednost pred pravico tistega solastnika, ki se zavzema
za naturalno delitev nepremičnine in je v zvezi s tem tudi pripravljen nositi svoj del stroškov.
Interes solastnika, ki se posegom upira varuje že dejstvo, da ne sme iti za znatnejše
prilagoditve. V novejši sodni praksi je že mogoče zaslediti stališča, ki sledijo zgornjemu
naziranju in nasprotujejo restriktivnemu pristopu ter nekaterim starejšim sodnim odločbam.
Zaradi trenutno uveljavljenega stališča je v sodni praksi mogoče zaslediti povečano število
izdanih sklepov o civilni delitvi, torej delitvi s prodajo solastne stvari in razdelitvijo kupnine,
ki pa slabšajo položaj solastnikov in so neke vrste kazen za vse solastnike in njihovo
nesposobnost doseči sporazum o načinu delitve. Pri civilni delitvi pa dodatno težavo
predstavljajo situacije, da prodaja na sodni dražbi ni uspešna ali pa nihče od solastnikov ne
predlaga izvršbe za civilno delitev, ker stvari ne želijo prodati po polovični ceni. Tako kljub
pravnomočnemu sklepu o civilni delitvi med solastniki še naprej ostaja status quo, kar pa
vsekakor ni smoter sodnega postopka delitve stvari v solastnini.497
V avstrijski zakonodaji je možnost sodnega preoblikovanja solastnine z ustanovitvijo etažne
lastnine v delitvenem sodnem postopku izrecno določena ter v njihovi pravni teoriji in sodni
praksi kot takšna tudi nesporna. V avstrijski sodni praksi, je sprejeto stališče, da zgolj
nesorazmerno visoki finančni vložki oziroma delitveni stroški onemogočajo izvedbo fizične
delitve nepremičnine v solastnini in s tem tudi ustanovitev etažne lastnine kot posebne oblike
fizične delitve, ki ima po praksi avstrijskih sodišč celo prednost pred fizično delitvijo in s tem
seveda tudi pred civilno delitvijo. Pri tem se avstrijsko Vrhovno sodišče ni nikoli sklicevalo
na določbo o potrebnem soglasju vseh solastnikov glede izvajanja izrednih poslov upravljanja
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Več o tem A. Javh, 2017, str. 509-536.
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v primerih, ko bi bili potrebni določeni prilagoditveni posegi v stavbo, ampak je dopustnost
naturalne delitve vedno presojalo znotraj zakonskih predpostavk za deljivost stvari. Pri
presoji, kdaj šteti določeno prilagoditev za neznatnejšo, je potrebno upoštevati okoliščine
konkretnega primera, vsekakor pa je pri tem sprejemljivo stališče avstrijskih sodišč, da v
običajnih primerih tovrstnega kriterija ne presegajo potrebna vlaganja, ki se gibljejo okrog
sedmih odstotkov skupne vrednosti solastne nepremičnine. Izhodišče hrvaške pravne ureditve
za nastanek etažne lastnine v sodnem postopku je drugačno od našega, ker po avstrijskem
vzoru temelji na unitarnem konceptu, ki etažno lastnino oblikuje na solastniškem deležu.
Različna pa so stališča hrvaške pravne teorije in sodne prakse, ali se etažna lastnina lahko
oblikuje tudi v primeru, ko ni dana privolitev vseh solastnikov, na način da se s sodno
odločbo nadomesti soglasje preostalih solastnikov.
Civilna delitev nepremičnine v solastnini je pogost izid sodnega delitvenega postopka, zlasti
kadar gre za delitev nepremičnine, na kateri stoji zgradba, ki ne izpolnjuje zahtevanih
tehničnih pogojev za vzpostavitev etažne lastnine, med solastniki pa ni sporazuma o
gradbenih posegih za njeno tehnično prilagoditev in o tem, koga bodo bremenili stroški teh
posegov. Zato je potrebno izpostaviti tudi kritično naziranje (A. Javh) na trenutno veljavno
pravno ureditev postopka prostovoljne in prisilne izvršitve sklepa o civilni delitvi solastne
nepremičnine, ki sta pomanjkljivo in nekonsistentno ureja ter kot taka neučinkovita, pravni
položaj udeležencev pa neustrezno zakonsko zavarovan. Posledica pomanjkljive ureditve in
predpisane (smiselne) uporabe določb ZIZ, so tudi številne protislovne sodne odločitve, kar
pa nasprotuje načelom pravne varnosti, zato bi de lege ferenda kazalo to področje urediti, ali
uzakoniti vsaj usmeritev, kako (smiselno) uporabljati določbe ZIZ glede na namen in
značilnosti tega postopka. Nedvomno pa je predstavljena avstrijska ureditev postopka
prostovoljne dražbe in postopka prisilne sodne prodaje odlično izhodišče za slovenskega
zakonodajalca pri morebitnih bodočih spremembah teh postopkov. V postopkih je potrebno v
celoti upoštevati procesne kavtele, ki v obliki temeljnih načel zagotavljajo varstvo
človekovim pravicam v postopku. Kompleksnost te problematike zahteva strokovno reševanje
z namenom, da bi se udeležencem tega postopka zagotovilo ustrezno pravno varstvo,
poenotilo zdaj neenotno oziroma nekoliko samosvojo sodno prakso in hkrati tudi vplivalo na
večjo učinkovitost in uspešnost teh postopkov.498

498

Več o tem A. Javh, 2016, str. 1519-1554.
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59/8 iz leta 1935.
Zakon o načinu primjene pravnih propisa (Narodne novine broj 73/91).
Außerstreitgesetz – AußStrG, BGBl. I, št. 111/2003 z nadaljnjimi spremembami.
Allgemeines bürgerliches
spremembami.

Gesetzbuch

(ABGB),

JGS

št.

946/1811

z

nadaljnjimi

Feilbietungsrechtsänderungsgesetz - FRÄG, BGBl. I, št. 68/2008.
Exekutionsordnung – EO, RGBl. št. 79/1896 z nadaljnjimi spremembami.
Exekutionsordnungs-Novelle 2000 - EO-Nov. 2000, BGBl I, št. 59/2000.
Wohnungseigentumsgesetz 1975 - WEG 1975,
spremembami.

BGBl, št. 417/1975 z nadaljnjimi

Wohnungseigentumsgesetz 2002 - WEG 2002, BGBl. I št. 70/2002.
Zivilprozessordnung – ZPO, RGBl. št. 113/1895 z nadaljnjimi spremembami.
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10. SODNA PRAKSA

VSK sklep I Cp 563/2017 z dne 20. 02. 2018
VSL sklep I Cp 1783/2017 z dne 05. 01. 2018
VSL sodba I Cp 1212/2017 z dne 08. 11. 2017
VSL sklep II Cp 1640/2017 z dne 29. 11. 2017
VSL sklep II Cp 1402/2017 z dne 25. 10. 2017
VSL sklep II Ip 547/2016 z dne 13. 04. 2016
VSL sklep I Cp 3532/2015 z dne 01. 02. 2016
VSL sklep I Cp 1743/2016 z dne 12. 10. 2016
VSL sklep I Cp 1167/2016 z dne 13. 07. 2016
VSL sklep I Cp 1670/2016 z dne 14. 09. 2016
VSL sklep I Cp 2028/2015 z dne 16. 09. 2015
VSL sklep II Cp 3374/2013 z dne 08. 01. 2014
VSL sklep II Cp 1927/2014 z dne 01. 10. 2014
VSL sklep I Cp 1231/2013 z dne 22. 01. 2014
VSRS Sklep II Ips 63/2011 z dne 15. 05. 2014
VSRS sklep II Ips 228/2012 z dne 27. 02. 2014
VSL sklep I Cp 3318/2013 z dne 02. 04. 2014
VSL sklep I Cp 2988/2012 z dne 05. 06. 2013
VSL sklep I Cp 804/2013 z dne 11. 09. 2013
VSRS sklep III Ips 40/2010 z dne 20. 03. 2013
VSL sodba II Cp 3025/2013 z dne 18. 09. 2013
VSL Sklep II Cp 1832/2013 z dne 10. 07. 2013
VSL sklep II Cp 227/2012 z dne 23. 01. 2013
VSL sklep I Cp 2588/2012 z dne 20. 03. 2013
VSL sklep I Cp 1478/2013 z dne 19. 06. 2013
VSL sklep II Cp 1744/2013 z dne 06. 11. 2013
VSL sklep I Cp 2669/2012 z dne 24. 04. 2013
VSL sklep II Cp 3268/2012 z dne 08. 05. 2013
VSL sklep I Cp 3817/2011 z dne 23. 05. 2012
VSL sklep II Cp 1282/2012 z dne 05. 12. 2012
VSRS sodba in sklep II Ips 178/2009 z dne 06. 10. 2011
VSRS sodba II Ips 125/2011 z dne 08. 12. 2011
VSRS sodba II Ips 88/2008 z dne 24. 03. 2011
VSL sklep II Cp 1359/2011 z dne 21. 10. 2011
VSL sklep II Cp 3345/2010 z dne 19. 01. 2011
VSL sklep I Cp 4925/2010 z dne 11.05.2011
VSL sklep I Cp 374/2011 z dne 22. 06. 2011
VSL sklep II Cp 4292/2010 z dne 02. 03. 2011
VSL sklep I Cp 4882/2010 z dne 07. 09. 2011
VSL sklep I Cp 233/2011 z dne 08. 06. 2011
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VSRS sklep II Ips 625/2009 z dne 08. 12. 2011
VSC sklep Cp 482/2011 z dne 04. 08. 2011
VSRS sodba II Ips 836/2009 z dne 08. 04. 2010
VSL sodba in sklep I Cp 1764/2010 z dne 06. 10. 2010
VSRS sodba II Ips 743/2007 z dne 26. 08. 2010
VSL sodba II Cp 4321/2010 z dne 15. 12. 2010
VSL sodba in sklep II Cp 3317/2010 z dne 22. 09. 2010
VSL sodba I Cp 1180/2010 z dne 23. 06. 2010
VSL sklep I Cp 241/2010 z dne 08. 04. 2010
VSL sodba I Cp 2350/2009 z dne 09. 09. 2009
VSL sklep II Cp 3483/2009 z dne 18. 11. 2009
VSK sklep Cp 1258/2008 z dne 09. 06. 2009
VSL sklep I Cp 3559/2008 z dne 08. 04. 2009
VSL sklep I Ip 1446/2009 z dne 29. 07. 2009
VSL sklep III Cp 1101/2009 z dne 27. 05. 2009
VSL sklep II Cp 1801/2009 z dne 03. 06. 2009
VSC sklep I Ip 894/2008 z dne 20. 03. 2009
VSRS sodba II Ips 393/2006 z dne 17. 04. 2008
VSC sodba Cp 1224/2007 z dne 10. 01. 2008
VSL sklep III Cp 7649/2006 z dne 14. 03. 2007
USRS Up-77/04-43 z dne 11. 10. 2006
VSK sklep I Cp 407/2006 z dne 08. 11. 2006
VSC sklep Cp 370/2006 z dne 14. 12. 2006
VSC sklep Cp 1742/2006 z dne 22. 11. 2006
VSK sodba in sklep I Cp 929/2004 z dne 29. 11. 2005
VSL sklep I Cp 2474/2005 z dne 07. 09. 2005
VSL sklep II Cp 689/2004 z dne 21. 04. 2004
VSL sklep I Cp 510/2004 z dne 24. 10. 2004
VSL sklep II Cp 788/2000 z dne 01. 02. 2001
VSC sklep Cp 626/97 z dne 22. 10. 1997
OGH 5 Ob 4/09p z dne 28. 04. 2009
OGH 5 Ob 80/08p z dne 03. 06. 2008
OGH 10 Ob 242/02i z dne 26. 11. 2002
OGH 5 Ob 17/01p z dne 24. 04. 2001
OGH 5 Ob 222/02m z dne 24. 04. 2001
OGH 5 Ob 282/99b z dne 9. 11. 1999
OGH 5 Ob 11/98y z dne 24. 03. 1998
OGH 5 Ob 14/97p z dne 25. 02. 1997
OGH 4 Ob 510/82 z dne 18. 01. 1983
OGH 3 Ob 538/82 z dne 16. 06. 1982
OGH RS0013865 z dne 27. 04. 1983
VSRH br. Rev – 1553/13 z dne 08. 01. 2014
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-341/08 z dne 17. 03. 2011
Županijski sud u Virovitici, Gž-190/2005-2 z dne 27. 05. 2005
101

VSRH, Gr-12/00 od 04. 05. 2000
Okružni sud u Zagrebu, Gž-5140/77 z dne 25. 10. 1977
VSH, Rev-1776/84 z dne 09. 12. 1984
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