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POVZETEK
Magistrsko delo z naslovom »Prenovljena ureditev izbrisne tožbe s pregledom aktualne
sodne prakse« obravnava institut izbrisne tožbe v skladu z zadnjo novelo Zakona o
zemljiški knjigi. V prvem delu je predstavljena ključna problematika ter namen mojega
raziskovanja, ki se uvršča v področje zemljiškoknjižnega prava. Nato sledi predstavitev
najpomembnejših novosti na področju zemljiškoknjižnega poslovanja in analiza samega
instituta izbrisne tožbe, s poudarkom na prenovljeni ureditvi. V naslednjih poglavjih so
izpostavljene posamezne dileme in dvomi, ki se pojavljajo pri reševanju konkretnih
situacij. Na ta način so predstavljena stališča, ki se oblikujejo v teoriji in kakšen vpliv
imajo na sodno prakso slovenskih sodišč, ki se je v zadnjem času kar precej dopolnila v
primerih v zvezi z izbrisno tožbo. Analiziranje tematike izbrisne tožbe na podlagi sodne
prakse je zato celovitejše prikazano in podprto s konkretnimi primeri.
Ključne besede: zemljiškoknjižno pravo, zemljiškoknjižno poslovanje po noveli ZZK-1C,
izbrisna tožba, sodna praksa glede izbrisne tožbe

ABSTRACT
Master's thesis entitled »Renewed regulation of a claim for removal from the land
register with an overview of current case law« deals with a renewed institut called a
claim for removal from the land register in accordance with the latest amendment to the
Zakon o zemljiški knjigi. The first part presents some key problems and the purpose of
my research, which is classified to the land registry law. Followed by a presentation of
the most important innovations in the field of land registry operations and analysis of
the institute called a claim for removal from the land register, focusing on the renewed
regulation. The following sections are exposed to specific dilemmas and doubts that
arise in dealing with specific situations. In this way are presented views, formed in
theory and what impact they have on the case-law of the Slovenian courts, which was
recently quite supplemented in cases relating to a claim for removal from the land
register. Analyzing the topic of a claim for removal from the land register based on the
case law is so comprehensively illustrated and supported by concrete examples.

Keywords: land register law, land registry operations of the novel ZZK-1C, a claim for
removal from the land register, case law

KAZALO:
1.

UVOD ................................................................................................................................ 7
1.1. OPREDELITEV PODROČJA RAZISKAVE IN PROBLEMA ....................... 7
1.2. NAMEN IN CILJ ............................................................................................... 8
1.3. METODE DELA ............................................................................................... 8

2.

PRAVNI VIRI NEPREMIČNINSKEGA PRAVA V SLOVENSKEM PRAVU ....... 9
2.1. VIRI MATERIALNEGA PRAVA .................................................................... 9
2.2. VIRI PROCESNEGA PRAVA ......................................................................... 9

3.

ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO ................................................................................. 10
3.1. TEMELJNA NAČELA .................................................................................... 10
3.1.1. Načelo javnosti ......................................................................................... 10
3.1.2. Načelo zaupanja v zemljiško knjigo ......................................................... 11
3.1.3. Načelo (knjižnega) pravnega prednika ..................................................... 11
3.1.4. Načelo vrstnega reda ................................................................................ 12
3.1.5. Načelo zakonitosti (legalitete) .................................................................. 12
3.1.6. Načelo privolitve (konsenza) .................................................................... 13
3.1.7. Načelo vpisa ............................................................................................. 13
3.1.8. Načelo predlaganja vpisa (dispozitivnost postopka) ................................ 13

4.

ZEMLJIŠKOKNJIŽNO POSLOVANJE PO NOVELI ZZK-1C ............................. 14
4.1. NOVOSTI IN SPREMEMBE ......................................................................... 14
4.1.1. Nova postopkovna pravila ........................................................................ 14
4.1.2. Nova pravila materialnega zemljiškoknjižnega prava .............................. 15

5.

IZBRISNA TOŽBA ........................................................................................................ 17
5.1. PRENOVLJENA UREDITEV ........................................................................ 17
5.2. POJEM IN PRAVNA NARAVA .................................................................... 22
5.3. PRAVNA UTEMELJITEV ............................................................................. 22
5.4. DOVOLJENOST ............................................................................................. 23
5.5. STVARNA LEGITIMACIJA .......................................................................... 23
5.5.1. Aktivna stvarna legitimacija ..................................................................... 24
5.5.2. Pasivna stvarna legitimacija ..................................................................... 25
5.6. TOŽBENI ZAHTEVEK .................................................................................. 26
5.7. ČASOVNA (NE)OMEJENOST ...................................................................... 28
5.7.1. Časovno neomejeno varstvo z izbrisno tožbo .......................................... 28
5.7.2. Časovna omejenost tožbe za izpodbijanje vpisa po 228. členu ZZK-1 .... 29
5.7.3. Časovna omejenost izbrisne tožbe po ZZK .............................................. 30
5.7.4. Kdaj je izbrisna tožba vendarle lahko časovno omejena? ........................ 31
5.8. ZAZNAMBA IZBRISNE TOŽBE .................................................................. 34

6.

RAZMERJE MED IZBRISNIM IN KONDIKCIJSKIM ZAHTEVKOM .............. 34
6.1. IZBRISNI ZAHTEVEK .................................................................................. 35
6.2. KONDIKCIJSKI ZAHTEVEK ....................................................................... 36
6.3. PRAVNO VARSTVO, KI GA NUDITA ZAHTEVKA ................................. 36

7.

IZBRISNA TOŽBA V PRAKSI .................................................................................... 37
7.1. AKTIVNA LEGITIMACIJA .......................................................................... 37
7.1.1. Lastninska pravica v pričakovanju ........................................................... 38
7.2. PASIVNA LEGITIMACIJA ........................................................................... 39
7.3. PREDMET IZBRISNE TOŽBE ...................................................................... 39

7.4. NAČELO ZAUPANJA V ZK ......................................................................... 40
7.5. TOŽBENI ZAHTEVEK – VMESNI UGOTOVITVENI ZAHTEVEK ......... 41
(VEČKRATNO RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINO) ...................................... 41
7.6. NAČIN PRIDOBITVE LP IN IZBRISNA TOŽBA ....................................... 43
7.6.1. Zakon ........................................................................................................ 43
7.6.2. Pravnomočna sodba .................................................................................. 43
7.7. PREDKUPNA PRAVICA ............................................................................... 44
7.8. VEČKRATNO RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINO .............................. 44
7.9. RAZMERJE MED UGOTOVITVENO IN IZBRISNO TOŽBO ................... 45
8.

SKLEP ............................................................................................................................. 46

9.

LITERATURA ............................................................................................................... 47

1. UVOD
1.1. OPREDELITEV PODROČJA RAZISKAVE IN PROBLEMA
V magistrski nalogi z naslovom »Prenovljena ureditev izbrisne tožbe s pregledom
aktualne sodne prakse« bom poskušala analizirati sedanjo ureditev instituta izbrisne
tožbe, ki se je nekoliko spremenil z zadnjo novelo Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C,
Uradni list RS, št. 25/11 z dne 4. 4. 2011). Povod za prenovitev izbrisne tožbe z zgoraj
omenjeno novelo je bil po mnenju mnogih zgolj pedagoški, saj je tako v praksi kot v
teoriji prihajalo do različnih interpretacij določbe 243. člena ZZK-11. Prav s tem
razlogom bom obravnavani institut podrobneje predstavila in analizirala prenovljeno
določbo v ZZK-1, ki se nanaša na izbrisno tožbo.
Poseben namen je potrebno nameniti tudi in predvsem problematiki uporabe izbrisne
tožbe v sodni praksi, saj na ta način pridobimo širši pogled na zadevni institut. Lastnosti
te stvarnopravne tožbe so specifične, zato imajo tudi dileme v zvezi z njo poseben in
povsem lasten značaj. Vprašanja, ki so se v praksi pojavila le dodatno potrjujejo širok
domet izbrisne tožbe. Od tega kdo je upravičen za vložitev, kateri vpisi so sploh lahko
predmet te tožbe, kakšen vpliv ima predkupna pravica na njo, problem fiktivnih sodnih
odločb, večkratno razpolaganje z nepremičnino, kot tudi izbira pravne podlage. V teoriji
sem zasledila tudi precej relevantno dilemo o časovni (ne)omejenosti izbrisne tožbe, ki
je predvsem posledica neskladja oz. nedoslednosti zakonodajalca. S pregledom aktualne
sodne prakse bom skušala na praktičnih primerih prikazati stališča, ki se oblikujejo pri
uporabi in interpretaciji dotične zakonodaje. Zaradi pomembnosti odločb Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije, se mi zdi umestitev le teh v moje delo izrednega pomena.
Gre za odločbe, ki nadgrajujejo, dopolnjujejo in včasih tudi spreminjajo obstoječa
stališča, nekatere pa celo rešujejo čisto nova vprašanja. Analiziranje tematike izbrisne
tožbe na podlagi sodne prakse je zato celovitejše prikazano in podprto s konkretnimi
primeri.

Zakon o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Uradni list RS št. 58/2003, 45/2008, 37/2008 - ZST1, 28/2009, 25/2011, 14/2015 - ZUUJFO).
1
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1.2. NAMEN IN CILJ
Delo z naslovom »Prenovljena ureditev izbrisne tožbe s pregledom aktualne sodne
prakse« bo sestavljeno iz več poglavij. V prvem delu bo predstavljena ključna
problematika

ter

namen

mojega

raziskovanja,

ki

se

uvršča

v

področje

zemljiškoknjižnega prava. Ta pravna veja ima določene specifične lastnosti, ki jih bom
v uvodnem poglavju na hitro predstavila v okviru temeljnih načel. Nato se bom
osredotočila na novelo ZZK-1C, ki predstavlja pomembno prelomnico na področju
zemljiškoknjižnega poslovanja, saj uvaja popolno informatizacijo. V skladu z načelom
formalnosti2 zemljiškoknjižnega postopka sta na volji dve redni pravni sredstvi (ugovor
in pritožba), ki se uporabljata pri formalnopravni neveljavnosti vpisa. Na drugi strani pa
se materialnopravna neveljavnost vpisa sanira z izbrisno tožbo (243. člena ZZK-1), kar
bo glavni predmet mojega dela. Sledila bo podrobnejša predstavitev samega instituta
izbrisne tožbe, s poudarkom na prenovljeni ureditvi. V naslednjih poglavjih se bom
osredotočila na posamezne dileme in dvome, ki se pojavljajo pri reševanju konkretnih
situacij. Na ta način bom predstavila stališča, ki se oblikujejo v teoriji in kakšen vpliv
imajo na sodno prakso slovenskih sodišč, ki se je v zadnjem času kar precej dopolnila v
primerih v zvezi z izbrisno tožbo.

1.3. METODE DELA
Pri izdelavi magistrske naloge bom uporabila deskriptivno metodo s študijem in
raziskovanjem domače in tuje literature, člankov, internetnih virov ter metodo študija
sodne prakse in zakonodaje.

124. člen ZZK-1: »V zemljiškoknjižnem postopku zemljiškoknjižno sodišče odloča o pogojih za vpis
samo na podlagi listin, za katere zakon določa, da so podlaga za vpis, in na podlagi stanja vpisov v
zemljiški knjigi.«
2
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2. PRAVNI VIRI NEPREMIČNINSKEGA PRAVA V SLOVENSKEM
PRAVU

2.1. VIRI MATERIALNEGA PRAVA
Najvišji in eden izmed najpomembnejših materialnopravnih virov v slovenskem
pravnem prostoru je Ustava Republike Slovenije, ki vsebuje nekaj temeljnih določb. 33.
člen že na ustavni ravni zagotavlja jamstvo zasebne lastnine in varuje imetnika
lastninske pravice pred nedovoljenimi posegi države in drugimi posamezniki. Poleg te
določbe je

pomembnih še nekaj določb iz poglavja o gospodarskih in socialnih

razmerjih, ki vsebujejo nekaj temeljnih določb o lastnini.
Izključno za področje stvarnega prava pa je zagotovo najpomembnejši vir Stvarnopravni
zakonik (v nadaljevanju SPZ), ki ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in
stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja3. Omeniti je
potrebno še nekaj drugih predpisov, kot npr. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ),
Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP),
Zakon o notariatu (ZN) in Zakon o varstvu okolja (ZVO-1).

2.2. VIRI PROCESNEGA PRAVA
Temeljni procesni zakon na tem področju je zagotovo Zakon o zemljiški knjigi (v
nadaljevanju ZZK-1), ki je z novelo ZZK-1C v letu 2011 prinesla polno informatizacijo
v zemljiškoknjižnem poslovanju, v določenih delih pa tudi prenovilo izbrisno tožbo.
Zaradi tega, ker je zemljiškoknjižni postopek vrsta nepravdnega postopka se smiselno
uporablja tudi Zakon o nepravdnem postopku (ZNP), poleg tega pa še subsidiarno
Zakon o pravdnem postopku (ZPP). Poleg navedenih predpisov so pomembni še Zakon
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Zakon o sodiščih (ZS) in Pravilnik o zemljiški knjigi.

3

1. člen SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/2013).

9

3. ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO
Obravnavanje zemljiškoknjižnega prava je skoraj nemogoče brez umestitve v sistem
stvarnega prava, ki se od države do države razlikuje, odvisno v kateri pravni sistem se
uvršča. Pri nas je uveljavljen t.i. tradicijski sistem, ki je tipičen za germansko pravno
družino. Glavna značilnost tega sistema je, da se pravice na temelju pravnega posla
pridobijo in se javno objavijo neposredno z vpisom v zemljiško knjigo. Torej lahko
povzamemo, da je zemljiškoknjižno pravo zbir pravnih pravil, ki urejajo zemljiško
knjigo, zemljiškoknjižni postopek (formalno) in predpostavke za materialnopravno
učinkovanje pravnih sprememb (materialno). Zemljiška knjiga4 je javna knjiga, ki je
namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih
dejstvih v zvezi z njimi. Pravna varnost zahteva, da se pravna razmerja na
nepremičninah publicirajo v javnem razvidu, kar pa zagotavlja ravno zemljiška knjiga,
ki je javni register, ki ga vodi sodišče in zato podatki vpisani v njo uživajo javno
zaupanje5. Za germansko pravno družino6, kamor spadamo tudi mi, je uveljavljen t.i.
zemljiškoknjižni sistem – vsaka pravnoposlovna sprememba pravnega stanja na
nepremičnini učinkuje z vknjižbo v zemljiško knjigo.7

3.1. TEMELJNA NAČELA
3.1.1. Načelo javnosti
Načelo javnosti8 ali formalno publicitetno načelo pove, da so podatki, ki se vpisujejo v
zemljiško knjigo javni, kar pomeni, da je zemljiška knjiga javna knjiga. Vpogled v
podatke, vpisane v njej, je dovoljen vsakomur, vendar pa takšna absolutna javnost velja
le za glavno knjigo, ne pa tudi za zbirko listin. Za vpogled v zbirko listin je treba
izkazati upravičen interes, ki se interpretira širše kot pravni interes. To je lahko
ekonomski, družinski ali splošni javni interes. Iz zadevnega načela izhaja neovržena
pravna domneva, da je vsakomur znano pravno stanje nepremičnine. Nihče se torej ne
Prvi odstavek 1. člena ZZK-1.
Načelo zaupanja, 8. člen ZZK-1.
6
Sistem za katerega je značilno, da sta za pridobitev stvarnih pravic na nepremičnini poleg
zavezovalnega, potrebna še razpolagalni pravni posel in pridobitni način (vpis v zemljiško knjigo).
7
Povzeto po: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1): neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili ter
stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika in prof. dr. Renata Vrenčurja, 1. natis, Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije 2011, str. 23-27.
8
4. člen ZZK-1.
4
5
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more sklicevati na to, da mu pravno stanje, kakršno izhaja iz zemljiške knjige, ni bilo
poznano.9

3.1.2. Načelo zaupanja v zemljiško knjigo
Načelo zaupanja ali materialno publicitetno načelo pove, da uživajo podatki, ki so
vpisani v zemljiški knjigi, javno zaupanje, kar je izredno pomembno zaradi varstva
pravnega prometa. Iz tega sledi, da kdor v pravnem prometu ravna pošteno in se zanese
na podatke vpisane v zemljiški knjigi, ne sme trpeti škodljivih posledic10. Posebej pa je
potrebno poudariti, da varuje to načelo le pravnoposlovne pridobitve knjižnih pravic,
kar izhaja že iz same dikcije zakonske določbe (»Kdor v pravnem prometu pošteno
ravna...«).
To načelo se nato deli še naprej, in sicer na pozitivno (kar je vpisano, velja) in na
negativno (kar ni vpisano, ne velja). Z vidika popolnosti zemljiške knjige se torej šteje,
da so v njej zapisane vse pravice, ki obstajajo na določeni nepremičnini. Vpis v
zemljiški knjigi ima prednost pred dejanskim stanjem, treba je namreč pregledati in
upoštevati le zemljiškoknjižno stanje. Pomembno je upoštevati še, da mora biti oseba, ki
se na to načelo sklicuje, v dobri veri, ki se v našem pravnem sistemu domneva. 11

3.1.3. Načelo (knjižnega) pravnega prednika
Vpis v zemljiško knjigo je dovoljen samo proti tistemu, ki je v času vložitve
zemljiškoknjižnega predloga vpisan kot lastnik ali imetnik druge knjižne pravice, na
katero se vpis nanaša12. To načelo temelji na tem, da nima razpolagalne moči za prenos,
spremembo ali ukinitev knjižne pravice nekdo, ki ni kot imetnik vpisan v zemljiški
knjigi. Obstajajo tudi določene izjeme pri večkratnih zaporednih prenosih, kjer
kontinuiteta vpisov ni potrebna. Zadnji pridobitelj lahko zahteva vknjižbo oz.
predznambo neposredno v svojo korist, če zemljiškoknjižnemu predlogu za vsak prenos

Povzeto po: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1): neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili ter
stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika in prof. dr. Renata Vrenčurja, 1. natis, Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije 2011, str. 30-33.
10
1. odstavek 8. člena ZZK-1.
11
Povzeto po: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1): neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili ter
stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika in prof. dr. Renata Vrenčurja, 1. natis, Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije 2011, str. 33-38.
12
9. člen ZZK-1.
9
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priloži listino, ki bi bila podlaga za vknjižbo njegovega pravnega prednika. Na ta način
se doseže večja racionalizacija.13

3.1.4. Načelo vrstnega reda
To načelo lepo opiše stavek: »Hitrejši po času, močnejši po pravici.« Odločilna je
vložitev predloga za vpis, saj vpisi pravic in pravnih dejstev učinkujejo od trenutka, ko
je zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog14. V skladu s tem se tudi vrstni red
pridobitve stvarne pravice določi po trenutku, od katerega začne učinkovati vpis.
Sodišče začetek postopka javno objavi s plombo15 po uradni dolžnosti, ki je vidna v
informacijskem sistemu e-ZK16 najpozneje do začetka uradnih ur naslednjega delovnega
dne.17

3.1.5. Načelo zakonitosti (legalitete)
Zemljiškoknjižno sodišče mora po uradni dolžnosti pri odločanju o vpisu ugotoviti, ali
obstajajo vse z zakonom določene predpostavke za vpis v zemljiško knjigo. Podlaga za
vpis so lahko samo listine, ki jih določa zakon in pa stanje vpisa v zemljiški knjigi18.
Sodišče lahko presoja zgolj formalne pogoje, nikakor pa ni pristojno za preverjanje
veljavnosti pravnih dejstev, ki so pravni naslov za nastanek, spremembo ali prenehanje
pravic. Edino, kar je sodišče dolžno presojati ter je na meji med formalnim preskusom
in materialno presojo, je popolnost in ničnost zemljiškoknjižnega dovolila19 (npr.
zemljiškoknjižno dovolilo s pogojem, vezano na rok, nepopolni podatki,...). 20

Povzeto po: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1): neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili ter
stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika in prof. dr. Renata Vrenčurja, 1. natis, Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije 2011, str. 38-40.
14
10. člen ZZK-1.
15
Pomožni vpis, s katerim se javno objavi začetek zemljiškoknjižnega postopka, o vpisu pa še ni
pravnomočno odločeno.
16
1. odstavek 3.a člena ZZK-1: informacijski sistem e-ZK je programska oprema, ki jo upravlja Center za
informatiko na Vrhovnem sodišču RS.
17
Povzeto po: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1): neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili ter
stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika in prof. dr. Renata Vrenčurja, 1. natis, Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije 2011, str. 40-42.
18
124. člen ZZK-1.
19
Četrti odstavek 149. člena ZZK-1.
20
Povzeto po: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1): neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili ter
stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika in prof. dr. Renata Vrenčurja, 1. natis, Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije 2011, str. 42-45.
13
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3.1.6. Načelo privolitve (konsenza)
To načelo je izraz zemljiškoknjižnega dovolila21, ki je definiran kot izrecna nepogojna
izjava tistega, čigar pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha, da dovoljuje
vpis v zemljiško knjigo. Podpis te osebe (npr. prodajalec, darovalec, preužitkar,
hipotekarni dolžnik, lastnik služečega zemljišča,…) na zemljiškoknjižnem dovolilu
mora biti overjen22. Pomembno tukaj je, da omenimo, da pride zemljiškoknjižno
dovolilo v poštev samo pri pravnoposlovnem razpolaganju s knjižnimi pravicami23.

3.1.7. Načelo vpisa
Pridobitev, prenos, omejitev ali prenehanje stvarne pravice imajo pravne učinke le, če
so te pravne spremembe vpisane v zemljiško knjigo, saj vpis predstavlja pridobitni
način in ima konstitutivni učinek. To načelo ima večji pomen predvsem pri vknjižbah
stvarnih pravic, le v teh primerih je namreč vpis v zemljiško knjigo pridobitni način. Za
obligacijske pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo to pravilo ne velja, saj nastanejo
že s sklenitvijo pravnega posla. Dobijo pa višjo pravno kvaliteto, ker začnejo učinkovati
proti vsem.24

3.1.8. Načelo predlaganja vpisa (dispozitivnost postopka) 25
Skladno z načelom dispozitivnosti zemljiškoknjižnega postopka zemljiškoknjižno
sodišče odloča o vpisih na podlagi zemljiškoknjižnega predloga strank ter v mejah
zahtevkov, ki se z zemljiškoknjižnim predlogom uveljavljajo. Po uradni dolžnosti pa le,
če tako določa zakon. 26

23. člen SPZ.
41. člen ZZK-1.
23
Povzeto po: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1): neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili ter
stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika in prof. dr. Renata Vrenčurja, 1. natis, Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije 2011, str. 45-47.
24
Povzeto po: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1): neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili ter
stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika in prof. dr. Renata Vrenčurja, 1. natis, Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije 2011, str. 47-51.
25
125. člen ZZK-1.
26
Povzeto po: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1): neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili ter
stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika in prof. dr. Renata Vrenčurja, 1. natis, Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije 2011, str. 51-52.
21
22
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4. ZEMLJIŠKOKNJIŽNO POSLOVANJE PO NOVELI ZZK-1C
Velik

pomen

za

uresničitev

procesa,

ki

vodi

v

popolno

informatizacijo

zemljiškoknjižnega poslovanja, lahko pripišemo Noveli Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki je začela veljati 1. maja 2011.
Vzporedno s popolno informatizacijo zemljiške knjige so se spremenila tudi marsikatera
pravila, tako postopkovna, kot tudi nekatera pravila materialnega zemljiškoknjižnega
prava. Spremembe in dopolnitve pretežno sledijo cilju zagotoviti ustrezno pravno
podlago za delovanje zemljiške knjige v novem okolju.

4.1. NOVOSTI IN SPREMEMBE
4.1.1. Nova postopkovna pravila
Ena glavnih novosti na tem področju je zagotovo obvezno elektronsko vlaganje
zemljiškoknjižnih predlogov preko kvalificiranih vlagateljev27. S tem se je spremenil
tudi trenutek začetka zemljiškoknjižnega postopka, ki se začne, ko predlog sprejme
strežnik informacijskega sistema e-ZK28. Ne glede na to pa lahko predlagatelj vloži
predlog za vknjižbo lastninske pravice v svojo korist v vrstnem redu vložitve tega
predloga tudi osebno na zapisnik pri sodišču med uradnimi urami, na območju katerega
so nepremičnine, ki so predmet predloga29. Na novo je urejen tudi postopek vročanja
notarju in odvetniku tako, da se po novem vsa pisanja v zemljiškoknjižnem postopku
vročajo elektronsko, v njegov varni elektronski poštni predal30.

Novost, ki je tesno povezana z informatizacijo, je tudi odprava krajevne pristojnosti po
legi nepremičnine – ta ostaja le pri vlaganju predloga na zapisnik pri sodišču oz. glede
posebnih zemljiškoknjižnih postopkov nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige.

Kvalificirani vlagatelji po 3. odstavku 125.a člena ZZK-1: Notarji, odvetniki, Državno pravobranilstvo
RS, občinska pravobranilstva, vsaka fizična ali pravna oseba v svojem imenu, če ima digitalno potrdilo z
varnim elektronskim podpisom, samostojni podjetniki posamezniki ali gospodarske družbe, ki opravljajo
storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
28
Sistem e-ZK vsem uporabnikom zagotavlja brezplačen dostop in računalniški izpisek iz informatizirane
zemljiške knjige.
29
11. odstavek 125.a člena ZZK-1.
30
Vodopivec, Katarina: Nova pravila zemljiškoknjižnega postopka (pravni okvir polne informatizacije
poslovanja v zemljiškoknjižnih zadevah), Zbornik - 2. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava,
Kranjska gora, 7. in 8. junij 2010, GV založba, Ljubljana 2010.
27
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Sistem e-ZK dodeljuje zadeve v odločanje vsem sodiščem v državi po vrstnem redu
prejema zadev, ne glede na območje. Pri tem upošteva število nerešenih zadev
posameznega sodniškega pomočnika, ki so pristojni za odločanje na prvi stopnji.
Takšno dodeljevanje omogoča, da so vsi enakomerno obremenjeni, saj upošteva število
nerešenih zadev posameznega zemljiškoknjižnega pomočnika.
Na koncu je bila z novelo uvedena še generalna delegacija pristojnosti za pritožbene
zadeve, in sicer Višjemu sodišču v Kopru, ki je s tem postalo edino sodišče druge
stopnje v zemljiškoknjižnih pritožbenih zadevah31. To bo počasi privedlo do poenotenja
sodne prakse, saj v tem postopku ni revizije, kar ima seveda ugoden vpliv predvsem na
pravno varnost vlagateljev32.

4.1.2. Nova pravila materialnega zemljiškoknjižnega prava
Novela je odpravila zemljiškoknjižne vložke in uvedla čisto nove pojme kot so osnovni
pravni položaj nepremičnine in širši pravni položaj nepremičnine33, kjer se sedaj v
prenovljeni glavni knjigi vodi vsaka nepremičnina samostojno. Glede na nov koncept so
posebnosti tudi pri vpisovanju nekaterih pravic. Osnovni pravni položaj pri zemljiški
parceli je vknjižena lastninska pravica, kot osnovna pravica stvarnega prava, v korist
imetnika. Širši pravni položaj pa vključuje še vse ostale pravice in pravna dejstva, ki
nepogojno ali pogojno omejujejo ali izključujejo vknjiženo lastninsko pravico na
nepremičnini34.
Odpravljene so tudi določene nedoslednosti, ki so se pojavile v prejšnjem zakonskem
besedilu npr. pri izbrisni tožbi in posadni listini. Pri ureditvi posadne listine je v 40.
členu ZZK-1 dodan nov, tretji odstavek, v katerem je sedaj nedvoumno opredeljeno, da
se za zemljiškoknjižno dovolilo šteje tudi posadna listina in listina, ki vsebuje izjavo
osebe, ki jo izstavlja, da se z to listino nadomešča izgubljeni izvirnik in na tej podlagi
dovoljuje vpis lastninske ali druge pravice v korist druge osebe. Zaradi spremenjenega
procesnega pravila o načinu izvedbe vpisa, ki se po novem opravi šele na podlagi
126. in 127. člen ZZK-1.
Vodopivec, Katarina: Nova pravila zemljiškoknjižnega postopka (pravni okvir polne informatizacije
poslovanja v zemljiškoknjižnih zadevah), Zbornik - 2. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava,
Kranjska gora, 7. in 8. junij 2010, GV založba, Ljubljana 2010.
33
Primerjava: osnovni pravni položaj nepremičnine je prejšnji evidenčni list B, podatek o nepremičnini je
prejšnji evidenčni list A, širši pravni položaj nepremičnine je prejšnji evidenčni list C.
34
Povzeto po: Velkaverh, Joža: Nova pravila materialnega zemljiškoknjižnega prava, Podjetje in delo,
2010, številka 6-7, str. 1371.
31

32
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pravnomočnega sklepa o dovolitvi vpisa, je sedaj drugače določen rok za opravičitev
predznambe. Ta rok po novem teče od vpisa predznamovane pravice in ne od izdaje
sklepa o dovolitvi le te. Ker materialnopravni prekluzivni rok, teče tudi v času sodnih
počitnic. Uvedena je bila zaznamba znižanja obrestne mere in sprememba zapadlosti
terjatve, odpravljene določbe o spremembah vrstnega reda vknjiženih hipotek in
zemljiških dolgov, prav tako je novost zaznamba neposredno izvršljivega notarskega
zapisa pri maksimalni hipoteki, ki se lahko zaznamuje le, če je v okviru temeljnega
razmerja, za zavarovanje katerega je ustanovljena maksimalna hipoteka, sklenjen
sporazum v obliki notarskega zapisa za določeno konkretno terjatev, v kateri
kreditojemalec in zastavni dolžnik privolita v neposredno izvršljivost. Zaznamba
prepovedi zaradi nedovoljene gradnje je sedaj ovira za dovolitev vpisov na podlagi
razpolagalnih pravnih poslov lastnika nepremičnine, ne velja pa to v primeru prisilne
prodaje v izvršilnem ali stečajnem postopku. Takrat se bo lahko vpisalo novega
imetnika pravice na podlagi sodne odločbe, vpisana zaznamba pa bo učinkovala še
naprej proti novemu pridobitelju. Dopolnjene so določbe o zaznambi pravnega dejstva o
javnopravnih omejitvah, ki so zdaj poleg zaznambe javnega dobrega poenoteni za vse
položaje. Na novo je urejena zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice
zaradi novih pravil o elektronskem poslovanju zemljiške knjige. Po novi ureditvi vloži
elektronski predlog v lastnikovem imenu notar, ki lahko kot pooblaščenec po nalogu
lastnika zahteva izbris zaznambe pred iztekom veljavnosti ali pa prenese pravico
razpolaganja z vrstnim redom na novega upravičenca. Na koncu pa so bile odpravljene
še nekatere nepomembne zaznambe.35
Na koncu lahko povzamemo, da sedanje spremembe dejansko spreminjajo samo videz
vpisov in način vodenja spisov. Na materialnopravnem področju ni bistvenih
sprememb, glavni vpisi ostajajo nespremenjeni, enaka so vsa temeljna načela
zemljiškoknjižnega prava. Za uporabnike se je občutno spremenilo le evidentiranje
nepremičnin v glavni knjigi, z drugačno strukturo podatkov: namesto listov A, B in C se
bo potrebno navaditi na pojma osnovni in širši pravni položaj nepremičnine.36
Za nas je najpomembnejša prenovljena ureditev izbrisne tožbe, čemur bomo v
nadaljevanju posvetili nekaj več pozornosti.
Povzeto po: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1): neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili ter
stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika in prof. dr. Renata Vrenčurja, 1. natis, Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije 2011, str. 39-46.
36
Povzeto po: Velkaverh, Joža: Nova pravila materialnega zemljiškoknjižnega prava, Podjetje in delo,
2010, številka 6-7, str. 1371.
35
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5. IZBRISNA TOŽBA
5.1. PRENOVLJENA UREDITEV
V skladu z načelom formalnosti37 zemljiškoknjižnega postopka sta na volji dve redni
pravni sredstvi (ugovor in pritožba), ki se uporabljata pri formalnopravni neveljavnosti
vpisa. Na drugi strani se materialnopravna neveljavnost vpisa sanira z izbrisno tožbo, ki
je urejena v 8. poglavju Zakona o zemljiški knjigi. Prvi člen opredeli sam institut,
aktivno legitimacijo, načine vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja, primere
materialnopravne neveljavnosti, sosporništvo in smiselno uporabo te tožbe tudi za
nadhipoteko38. Naslednji člen definira osebe, proti katerim se lahko uveljavlja zahtevek
za izbris vknjižbe, zadnji člen tega poglavja ureja zaznambo izbrisne tožbe.39
Povod za prenovitev tega instituta z Novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C) je bil po mnenju mnogih zgolj pedagoški, saj je
tako v praksi kot v teoriji prihajalo do različnih interpretacij določbe 243. člena ZZK-1.
Po sedanji ureditvi je krog oseb, ki uživa aktivno legitimacijo za vložitev te tožbe,
jasneje določen. Določba v zakonu je sedaj razčlenjena zelo pedagoško in na ta način
onemogoča situacije, kjer bi lahko prihajalo do različnih mnenj in interpretacij pri
uporabi.
Prenovljena določba o izbrisni tožbi, kot je zajeta v 243. Členu ZZK-1C:
» (1) Če je vknjižba določene pravice neveljavna iz materialnopravnega razloga, lahko
tisti, čigar stvarna ali obligacijska pravica je bila zaradi te vknjižbe kršena (v nadaljnjem
besedilu: izbrisni upravičenec), s tožbo (v nadaljnjem besedilu: izbrisna tožba)
uveljavlja zahtevek (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za izbris izpodbijane vknjižbe), da
sodišče ugotovi neveljavnost te vknjižbe in odloči, da se vzpostavi prejšnje
zemljiškoknjižno stanje vpisov tako, da se:
1.

če se izpodbija vknjižba prenosa lastninske ali izvedene pravice v korist novega

imetnika (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj):
124. člen Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1: »V zemljiškoknjižnem postopku zemljiškoknjižno
sodišče odloča o pogojih za vpis samo na podlagi listin, za katere zakon določa, da so podlaga za vpis, in
na podlagi stanja vpisov v zemljiški knjigi.«
38
Zaznamba nadhipoteke je po svoji vsebini vknjižba, saj se vpisuje pravica in ne pravno dejstvo.
39
Povzeto po: Vrenčur, Renato: Prenovljena ureditev izbrisne tožbe, Podjetje in delo, 2010, št. 6-7, str.
1387.
37
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- izbriše lastninska ali izvedena pravica, vknjižena v korist pridobitelja,
- znova vpiše lastninska ali izvedena pravica v korist prejšnjega imetnika (v nadaljnjem
besedilu: odsvojitelj),
2. če se izpodbija vknjižba pridobitve izvedene pravice: izbriše ta vknjižena izvedena
pravica ali ta zaznamba,
3. če se izpodbija vknjižba izbrisa izvedene pravice: znova vknjiži ta izvedena pravica
ali vpiše zaznamba tega pravnega dejstva,
4.

če je bila zaradi dovolitve vpisa izpodbijane vknjižbe, izbrisana tudi druga

vknjižena ali predznamovana pravica ali zaznamba pravnega dejstva: znova vknjiži ali
predznamuje ta pravica ali vpiše zaznamba tega pravnega dejstva.
(2) Vknjižba je neveljavna iz materialnopravnega razloga po prejšnjem odstavku, če je
zemljiškoknjižno dovolilo, ki je bilo podlaga za izpodbijano vknjižbo:
1. bodisi neveljavno že ob njegovi izstavitvi zaradi ničnosti pravnega posla iz prvega
ali drugega odstavka 36. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: zavezovalni pravni
posel), na podlagi katerega je bilo izstavljeno,
2.

bodisi je postalo neveljavno zaradi razveljavitve ali razveze zavezovalnega

pravnega posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno,
3. bodisi je bilo razveljavljeno zaradi uveljavitve predkupne pravice, katere kršitev ne
povzroči ničnosti zavezovalnega pravnega posla.
(3) Z izbrisno tožbo se lahko izpodbija tudi vknjižba, ki je postala neveljavna šele po
trenutku, od katerega učinkuje izpodbijana vknjižba:
1.

če je izpodbijana vknjižba postala neveljavna zaradi razveze zavezovalnega

pravnega posla, ki jo je povzročila zunajsodna uresničitev odstopne pravice izbrisnega
upravičenca, ali
2.

če izbrisni upravičenec z izbrisno tožbo poleg zahtevka za izbris izpodbijane

vknjižbe uveljavlja tudi zahtevek za razveljavitev ali razvezo zavezovalnega pravnega
18

posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je bilo
podlaga za izpodbijano vknjižbo, ali
3.

če izbrisni upravičenec zaradi uveljavitve predkupne pravice, katere kršitev ne

povzroči ničnosti zavezovalnega pravnega posla, z izbrisno tožbo proti odsvojitelju in
pridobitelju kot nujnima sospornikoma poleg zahtevka za izbris izpodbijane vknjižbe
uveljavlja tudi:
- zahtevek za razveljavitev zemljiškoknjižnega dovolila, ki je bilo podlaga za
izpodbijano vknjižbo, in
- zahtevek, da odsvojitelj z njim sklene prodajno pogodbo pod enakimi pogoji, kot so
bili določeni z zavezovalnim pravnim poslom, na podlagi katerega je bilo izstavljeno
izpodbijano zemljiškoknjižno dovolilo, ali
4.

če je bila izpodbijana vknjižba dovoljena na podlagi pravnomočne ali dokončne

odločbe iz 3. do 8. točke prvega odstavka 40. člena tega zakona in če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
- če v zvezi s to vknjižbo niso bili izpolnjeni pogoji za zaznambo izrednega pravnega
sredstva iz drugega odstavka 101. člena tega zakona ali če je bil zamujen rok za vložitev
predloga za zaznambo izrednega pravnega sredstva iz prvega odstavka 103. člena tega
zakona,
- če je bila proti pravnomočni ali dokončni odločbi, ki je bila podlaga za izpodbijano
vknjižbo, vložena revizija, zahteva za varstvo zakonitosti, tožba v upravnem sporu,
predlog za obnovo postopka ali ustavna pritožba, in
- če je vsebina odločbe o izrednem pravnem sredstvu iz prejšnje alineje ali vsebina
pravnomočne oziroma dokončne odločitve, izdane v ponovljenem postopku takšna, da
na njeni podlagi izpodbijana vknjižba ne bi bila dovoljena.
(4) Če izbrisni upravičenec proti odsvojitelju in pridobitelju kot nujnima sospornikoma
uveljavlja zahtevek za izbris izpodbijane vknjižbe iz 1. točke prvega odstavka tega člena
na podlagi trditve, da je zemljiškoknjižno dovolilo, ki je bilo podlaga za izpodbijano
vknjižbo, neveljavno po 1. točki drugega odstavka tega člena, ker sta odsvojitelj in
19

pridobitelj sklenila zavezovalni pravni posel, na podlagi katerega je bilo izstavljeno to
zemljiškoknjižno dovolilo, z nedovoljenim namenom onemogočiti izbrisnemu
upravičencu uresničitev zahtevka za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na
podlagi zavezovalnega pravnega posla, sklenjenega med izbrisnim upravičencem in
odsvojiteljem (v nadaljnjem besedilu: kršeni zavezovalni pravni posel), lahko z izbrisno
tožbo poleg zahtevka iz druge alineje 1. točke prvega odstavka tega člena uveljavlja
zahtevek proti odsvojitelju za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila ali za priznanje
podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu zaradi izpolnitve odsvojiteljeve obveznosti iz
kršenega zavezovalnega pravnega posla.
(5) Če izbrisni upravičenec proti odsvojitelju in pridobitelju kot nujnima sospornikoma
uveljavlja zahtevke iz 3. točke tretjega odstavka tega člena, lahko z izbrisno tožbo poleg
zahtevka iz druge alineje 1. točke prvega odstavka tega člena uveljavlja zahtevek proti
odsvojitelju za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila na podlagi prodajne pogodbe iz
druge alineje 3. točke tretjega odstavka tega člena.
(6) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za izpodbijanje
vpisa ali izbrisa zaznambe nadhipoteke ali prenosa nadhipoteke na novega imetnika.«
Na kratko lahko povzamemo, da nam prvi odstavek pove kako oblikovati tožbeni
zahtevek, v drugem in tretjem odstavku so nato navedeni in podrobneje razčlenjeni
primeri materialnopravno neveljavnih vknjižb. Izrednega pomena je sedaj po
prenovljeni ureditvi četrti odstavek, ki zelo jasno določa kdo je aktivno legitimiran za
vložitev izbrisne tožbe. Ravno ta problematika je povzročala precej nejasnosti pri
uporabi in omogočala različne interpretacije. Po novem je točno določeno, da ima to
pravico tudi obligacijskopravni upravičenec, in sicer v primeru večkratne prodaje in
nato še pri kršitvi pogodbe ali zasebne zakonite predkupne pravice, kar pa je predmet
petega odstavka. Zadnji, šesti odstavek ureja še zaznambo izbrisne tožbe, ki je po svoji
vsebini vknjižba.40
Za lažje razumevanje zgoraj citiranega člena ZZK-1 je najprej potrebno izbrisno tožbo
umestiti v sistem stvarnega in obligacijskega prava. Pomembno je predvsem
razumevanje pravil o pravnem temelju pridobitve stvarnih pravic. Vsako pravno
Povzeto po: Vrenčur, Renato: Prenovljena ureditev izbrisne tožbe, Podjetje in delo, 2010, št. 6-7, str.
1387.
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razmerje ima namreč svoj pravni temelj. V našem primeru morajo za veljavno
pridobitev obstajati tri predpostavke:
-

veljaven zavezovalni pravni posel, ki je najpogosteje pogodba obligacijskega
prava. S to pogodbo odsvojitelj prevzame dajatveno obveznost, katere predmet
je dati izjavo volje, ki bo povzročila prenos lastninske pravice na pridobitelja.

-

veljaven in pravno učinkovit razpolagalni pravni posel, v našem primeru
zemljiškoknjižno dovolilo, ki je izjava volje imetnika premoženjske pravice, da
prenaša to pravico. Zemljiškoknjižno dovolilo pa mora biti tudi pravno
učinkovito, kar pa je če povzroči prenos stvarne pravice. To pravno učinkovitost
ima samo oseba, ki je lastnik nepremičnine in če po stanju zemljiške knjige v
trenutku, ko pridobitelj vloži zemljiškoknjižni predlog, ne obstaja izvedena
pravica ali pravno dejstvo, ki izključuje možnost vknjižbe pravice.

-

vknjižba pravice v korist pridobitelja v zemljiško knjigo je zadnji korak, da
začne prenos pravice na nepremičnini učinkovati v polnem obsegu, se pravi tudi
v razmerju do tretjih oseb.

Zaradi sistema kavzalnosti je edina logična posledica razveze oz. neveljavnega
zavezovalnega pravnega posla, neveljavnost oz. prenehanje učinkovanja razpolagalnega
pravnega posla. Že samo dejstvo, da je zavezovalni pravni posel ničen, razveljavljen ali
razvezan ali da je obveznost prenehala zaradi nemožnosti izpolnitve, povzroči, da
pravica na stvari ne preide bodisi prenos preneha učinkovati. Ker pa prenos pravice na
nepremičnini dobi učinek v razmerju do tretjih oseb šele z vpisom v zemljiško knjigo, je
potreben poseben zahtevek za vračilo predmeta izpolnitve – pravica na nepremičnini.
Zahtevek za izbris vknjižbe pravice v korist pridobitelja in za vnovični vpis vknjižbe
pravice v korist odsvojitelja se uveljavlja z izbrisno tožbo, ki je kot že povedano
posebna vrsta povračilnega zahtevka z učinki v razmerju do tretjih.41

Plavšak, Nina: Izbrisna tožba, Zbornik - 2. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, Kranjska gora,
7. in 8. junij 2010, GV založba, Ljubljana 2010.
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5.2. POJEM IN PRAVNA NARAVA
Izbrisna tožba je po svoji pravni naravi stvarnopravna tožba, s katero saniramo
materialnopravno neveljavne vknjižbe. Z njo se lahko zahteva samo izbris vknjižbe, ne
pa tudi zaznambe ali predznambe – pri njima neposredno ne pride do kršitve knjižne
pravice. To se zgodi šele v primeru ko se predznamba opraviči in se spremeni v
vknjižbo oz. ko pride do vknjižbe pravice v vrstnem redu zaznambe. Pomembno je
omeniti tudi to, da v primerjavi z Zakonom o zemljiški knjigi iz leta 1995, sedaj izbrisna
tožna ni več dopustna proti dobrovernim osebam, v korist katerih sta bila pridobitev ali
izbris vknjižena. Včasih je bila dovoljena tudi zoper dobrovernega pridobitelja, omejena
je bila le s prekluzivnim rokom. Napisano seveda ne velja za vložitev tožbe zoper
slabovernega pridobitelja, kjer rok ni omejen. Gre namreč za vrsto stvarnopravnega
zahtevka, ki po našem pravu niso zastarljivi42. S tem se je dosledno uveljavilo in še bolj
okrepilo načelo zaupanja v zemljiško knjigo. 43

5.3. PRAVNA UTEMELJITEV
Neveljavna vknjižba ne more povzročiti veljavnega prenosa, ustanovitve, spremembe
ali prenehanja knjižnih pravic, kar pomeni, da neveljavna vknjižba ni ustrezen
pridobitni način. Vknjižba je po postopkovnih pravilih lahko izvedena, vendar nima
veljavne materialnopravne podlage. Do tega lahko privede zaradi spoštovanja načela
formalnosti, h kateremu so zavezana zemljiškoknjižna sodišča, saj ne smejo preverjati
ali je pravni naslov materialnopravno veljaven.
Seveda tudi tukaj obstajajo določene izjeme, ki zemljiškoknjižnim sodiščem nalagajo
obveznosti v zvezi s materialnopravnimi nepravilnostmi. Pri utemeljenosti zahtevka za
vpis morajo v skladu s 4. odstavkom 149. člena ZZK-1 presoditi ali je zemljiškoknjižno
dovolilo popolno. Prav tako morajo po uradni dolžnosti paziti na ničnost zavezovalnega
posla v primerih kršitev zakonitih predkupnih pravic v javnem interesu in na
izpolnjevanje posebnih pogojev, ki jih zahteva ZZK-144. To so predvsem potrdila o

3. odstavek 92. člena SPZ.
Povzeto po: Vrenčur, Renato: Prenovljena ureditev izbrisne tožbe, Podjetje in delo, 2010, št. 6-7, str.
1387.
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plačilu davkov, potrdila o namenski rabi prostora, potrdilo občine da ne uveljavlja
predkupne pravice, ki morajo biti priloženi zemljiškoknjižnemu dovolilu.45

5.4. DOVOLJENOST
Kot že povedano je namen izbrisne tožbe, da odpravi neveljavno vknjižbo, zaradi napak
zavezovalnega pravnega posla, neveljavnosti ali nepopolnosti zemljiškoknjižnega
dovolila, odsotnosti razpolagalne sposobnosti ali v primeru napak zemljiškoknjižnega
sodišča. V vsakem primeru se vprašanje dobre oz. slabe vere presoja različno.
Napake zavezovalnega posla so lahko različne;
-

ničnost pravnega posla (pogodbe) na podlagi katere kupec izposluje vknjižbo 
vedno slaba vera, načelo zaupanja v zemljiško knjigo lahko varuje nadaljnjega
dobrovernega pridobitelja pravic

-

uspelo izpodbijanje pogodbe, kasnejši odpad pravne podlage zaradi odstopnega
upravičenja  zaradi načela kavzalnosti je tudi stvarnopravni položaj
pridobitelja neveljaven, načelo zaupanja v zemljiško knjigo varuje nadaljnjega
dobrovernega pridobitelja pravic

Odsotnost razpolagalne sposobnosti; nihče ne more na drugega prenesti več pravic kot
jih ima sam  načelo zaupanja v zemljiško knjigo ima varovalni učinek za
dobrovernega pridobitelja (npr. razpolaganje enega zakonca)
Neveljavnost in nepopolnost zemljiškoknjižnega dovolila; materialno neveljavna
vknjižba  pridobitelj je v vsakem primeru v slabi veri, v določenih primerih varuje
načelo zaupanja v zemljiško knjigo.46

5.5. STVARNA LEGITIMACIJA
Teorija loči med stvarno (materialno) in procesno legitimacijo. Prvo pomeni, da je
stranka tudi nosilec pravic ali obveznosti iz materialnopravnega razmerja, ki se
obravnava v pravdi. Vendar pa v pravdi zadostuje zatrjevanje stvarne legitimacije, torej
zadostuje, da tožnik trdi, da je nosilec pravic, toženec pa obveznosti iz določenega
Povzeto po: Vrenčur, Renato: Prenovljena ureditev izbrisne tožbe, Podjetje in delo, 2010, št. 6-7, str.
1387.
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Plavšak, Nina: Izbrisna tožba, Zbornik - 2. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, Kranjska gora,
7. in 8. junij 2010, GV založba, Ljubljana 2010.
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materialnopravnega razmerja. Od tega, ali je to zatrjevanje resnično (torej ali je stvarna
legitimacija res podana), je odvisna odločitev o utemeljenosti ali neutemeljenosti
tožbenega zahtevka. Procesna legitimacija pa pomeni upravičenje sprožiti konkreten
spor (v subjektivnem in objektivnem smislu - torej z določitvijo strank spora in
tožbenega

zahtevka);

če

ni

podana,

sodišče

tožbo

zavrže.

Pozitivni predpisi pojmov aktivna in pasivna legitimacija ne opredeljujejo. V praksi se
pogosto to enači z vprašanjem obstoja ali neobstoja materialnopravnega razmerja med
strankama, torej obstoja stvarne legitimacije, ki pa mora biti vedno posledica
ugotovljenega dejanskega stanja.

5.5.1. Aktivna stvarna legitimacija
Vprašanje stvarne legitimacije (legitimatio ad causam) je zelo pomembno, saj nam pove
ali je oseba, ki nastopa kot stranka, subjekt materialno pravnega razmerja ali drugače
povedano ali je tožnik upravičenec (upnik). Pomanjkanje stvarne legitimacije ima za
posledico neutemeljenost in zavrnitev tožbenega zahtevka. Zahtevek iz izbrisne tožbe je
utemeljen, če je izpodbijana vknjižba iz materialnopravnega razloga nepravilna, če
tožbo uveljavlja oseba, ki izkaže, da so s to vknjižbo kršene njene pravice na
nepremičnini.
Po starem Zakonu o zemljiški knjigi iz leta 1995 so bila mnenja o aktivni legitimaciji
deljena. Del teorije je zastopal stališče, da lahko izbrisno tožbo vloži le oseba, ki je že
bila

vknjižena

v

zemljiško

knjigo.

Izvenknjižni

pridobitelj

pravice

(npr.

priposestvovalec) ali pretendent za knjižne pravice (npr. kupec nepremičnine, ki se še ni
vknjižil) pravice vložitve izbrisne tožbe nista imela. Drugi del teorije in sodna praksa sta
določbe zakona interpretirala malo širše, saj sta aktivno legitimacijo priznavala tudi v
primerih, kjer je šlo za originarno pridobitev lastninske pravice. To so predvsem
zakonci glede skupnega premoženja, pošteni graditelji na tujem zemljišču in tisti, ki so
nepremičnino izvenknjižno priposestvovali.
Po novem Zakonu o zemljiški knjigi iz leta 2003 aktivna (stvarna) legitimacija za
izbrisno tožbo ni omejena zgolj na osebe, katerih z izpodbijano vknjižbo prizadete
pravice na nepremičnini so bile pred to že vpisane v zemljiško knjigo. Po mnenju
nekaterih so bile določbe o aktivni legitimaciji precej skope in nejasne, zato je Novela
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Zakona o zemljiški knjigi iz leta 2011 le te natančneje opredelila in razrešila nekatere
dileme, ki so se pojavile v praksi.47

5.5.2. Pasivna stvarna legitimacija
Pasivna stvarna legitimacija opredeljuje obstoj obveznosti, ki za določeno osebo izhaja
iz materialnega predpisa ali drugače povedano da je toženec zavezanec (dolžnik).
Pasivno legitimacijo neposrednega pridobitelja pri izbrisni tožbi določa prvi odstavek
244. člena ZZK-1, in sicer tako, da se zahtevek za izbris izpodbijane vknjižbe lahko
uveljavlja proti tistemu, v čigar korist je bila z izpodbijano vknjižbo vknjižena
pridobitev ali izbris pravice48. Ta določba ne zahteva, da bi moral biti neposredni
pridobitelj dobroveren. Če je prvi pridobitelj dobroveren, s potekom desetletne
priposestvovalne dobe izvirno pridobi lastninsko pravico na nepremičnini in s tem
vknjižba znova postane materialnopravno utemeljena. Izbrisna tožba potem ni več
dovoljena.
Pogoj nedobrovernosti je določen v tretjem odstavku 244. člena ZZK-1, ki pa se nanaša
samo na drugi odstavek istega člena, ki pa določa pasivno legitimacijo nadaljnjega
pridobitelja. Torej dobrovernost je pomembna zgolj pri nadaljnjem pridobitelju, pri
neposrednem pridobitelju pa ne. Iz splošnega načela izhaja, da nihče ne more prenesti
na drugega več pravic, kot jih ima sam. Vsako splošno načelo ima nekaj izjem in v tem
primeru je to načelo zaščite dobrovernega pridobitelja, ki mu omogoča, da pravico
pridobi tudi od nelastnika. Na področju nepremičnin je izpeljanka tega načela načelo
zaupanja v zemljiško knjigo, ki smo ga podrobneje že predstavili. V konkretni situaciji
to pomeni, da dobroverni pridobitelj, ki je dosegel vknjižbo na podlagi
zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga je izstavil prejšnji vknjiženi lastnik, pridobi
lastninsko pravico (na izviren način), čeprav je bila prvotna vknjižba materialnopravno
neveljavna. Pravice, vknjižene v korist dobrovernega nadaljnjega pridobitelja, zato ni
dovoljeno izpodbijati z zahtevkom za izbris te vknjižbe, niti z zahtevkom, ki ima enak
učinek – npr. z zahtevkom za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila.
Posredno je pasivna legitimacija določena še v četrtem odstavku 243. člena ZZK-1, ki
obravnava nujno sosporništvo. Izbrisni upravičenec namreč lahko uveljavlja izbrisni
Povzeto po: Vrenčur, Renato: Prenovljena ureditev izbrisne tožbe, Podjetje in delo, 2010, št. 6-7, str.
1387.
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zahtevek proti odsvojitelju in pridobitelju (nujna sospornika) v primeru, da sta nujna
sospornika sklenila zavezovalni pravni posel, na podlagi katerega je bilo izstavljeno
zemljiškoknjižno dovolilo, z nedovoljenim namenom onemogočiti izbrisnemu
upravičencu uresničitev zahtevka zahtevka za pridobitev lastninske pravice na
nepremičnini na podlagi zavezovalnega pravnega posla, sklenjenega med izbrisnim
upravičencem in odsvojiteljem.
V petem odstavku 243. člena ZZK-1 je določena še ena možnost izbrisnega
upravičenca, da uveljavlja zahtevek proti nujnima sospornikoma, in sicer v primeru
kršitve predkupne pravice49.

5.6. TOŽBENI ZAHTEVEK
Na področju nepremičnin prihaja do določenih posebnosti, saj mora biti promet z njimi
tudi javno razviden, kot smo že omenili pri temeljnih načelih javnosti in zaupanja v
zemljiško knjigo. V kolikor privede do materialnopravno neveljavne vknjižbe, se z
izbrisno tožbo zahteva vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja, kar
posledično pomeni tudi izbris te neveljavne vknjižbe iz zemljiške knjige.
Pomembno je, da tukaj zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila ni na mestu,
saj je po 1. januarju 2003, ko se je začel uporabljati SPZ, zelo jasno uzakonil sistem
kavzalnosti razpolagalnih pravnih poslov. Oseba, ki je neveljavno vknjižena nima
razpolagalnega upravičenja, zato ji takšne obveznosti ni mogoče naložiti. Takšna praksa
pomeni zmotno uporabo materialnopravnih pravil, ki jih določata SPZ in ZZK-1.
Neveljavna vknjižba je v tem primeru že izvršena, zato lahko tožbeni zahtevek
označimo kot posebno vrsto reivindikacije. V novejši teoriji se je sedaj oblikovalo tudi
stališče, da je z izbrisno tožbo mogoče uveljavljati t.i. povračilni zahtevek. Ta je
opredeljen v tretjem odstavku 190. členu Obligacijskega zakonika50. Po določbi 243.
člena ZZK-1 ločimo več različnih položajev, ki vplivajo na obliko izbrisnega zahtevka.
V prvem odstavku gre za primer, ko je vknjižba pravice iz materialnopravnega razloga
neveljavna že ko je bila dovoljena. Razlog je v ničnosti zavezovalnega pravnega posla,

Povzeto po: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1): neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili ter
stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika in prof. dr. Renata Vrenčurja, 1. natis, Ljubljana: Uradni list
Republike Slovenije 2011.
50
Obveznost vrnitve oziroma nadomestitve vrednosti nastane tudi, če kdo nekaj prejme glede na podlago,
ki se ni uresničila ali je pozneje odpadla.
49
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ki povzroči, da je zemljiškoknjižno dovolilo brez učinka. Tukaj se zahtevek glasi na
izbris vknjižene pravice.
Drugi odstavek pa pride v poštev, ko postane vknjižba pravice materialnopravno
neveljavna šele potem ko je bila opravljena. Do te situacije lahko pride z razveljavitvijo
zavezovalnega pravnega posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno
dovolilo. Poleg zahtevka za izbris take vknjižbe se izpodbojni zahtevek uveljavlja
skupaj z izbrisno tožbo. Ta drugi odstavek zajema še položaj, ki ni izrecno naveden.
Razveza zavezovalnega pravnega posla (pogodba) ima enake pravne posledice za
pravno učinkovitost zemljiškoknjižnega dovolila kot zgoraj omenjena razveljavitev, s to
izjemo, da se uresničitev odstopne pravice, ki povzroči razvezo pogodbe, ni potrebno
uveljavljati sodno. Tukaj torej z izbrisno tožbo ni treba uveljavljati zahtevka za razvezo
pogodbe, razen če gre za razvezo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, kjer
Obligacijski zakonik51 zahteva sodno uveljavljanje.
Sedaj smo pojasnili primere, ko lahko neupravičeno prikrajšani z izbrisno tožbo poleg
zahtevka za izbris vknjižbe uveljavlja tudi morebitni zahtevek za razveljavitev ali
razvezo zavezovalnega pravnega posla. Omenimo le še položaj, če ima pridobitelj
nepremičnino v posesti. Takrat se lahko poleg zgoraj omenjenih zahtevkov uveljavlja
tudi zahtevek za vrnitev posesti nepremičnine. Ker imajo vsi ti zahtevki isto pravno
podlago (neupravičena obogatitev52), se lahko uveljavljajo v isti tožbi.
Lahko pa nastane situacija v kateri izbrisni zahtevek ni več mogoč (primer nadaljnje
dobroverne pridobitve lastninske pravice na nepremičnini). Takrat ima prikrajšani le še
obligacijski zahtevek za plačilo denarnega zneska v višini dosežene koristi53.
Na koncu je potrebno navesti še primer, ko neveljavna vknjižba še ni realizirana, ampak
je s plombo samo objavljen začetek zemljiškoknjižnega postopka. Stvarne pravice na
nepremičninah se pridobijo s trenutkom učinkovanja vpisa v zemljiško knjigo54, vpisi v
zemljiško knjigo zato učinkujejo od trenutka, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo
predlog za vpis55. Oblikovalni učinki vpisov torej nastopijo že z vložitvijo predloga,

112. člen OZ (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 - odl. US, 40/2007) določa predpostavke za
razvezo ali spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin.
52
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gora, 7. in 8. junij 2010, GV založba, Ljubljana 2010.
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zato je izbrisni zahtevek utemeljen tudi v primeru, ko neveljavna vknjižba še ni
realizirana.56

5.7. ČASOVNA (NE)OMEJENOST
Rok je časovno obdobje, ki lahko ali mora preteči, da bi lahko organ ali stranka opravila
kakšno procesno dejanje. Procesni roki so praviloma določeni v procesnih predpisih in
sodišče nanje pazi po uradni dolžnosti. Eden najpomembnejših je prekluzivni rok, s
potekom katerega načelno ugasne neka pravica (npr. pravica vložiti tožbo).
S potekom zastaralnih rokov pa ugasne zgolj pravica sodno zahtevati izpolnitev
obveznosti. Sama pravica (terjatev) pa ne ugasne - če dolžnik izpolni zastarano
obveznost, je ne more zahtevati nazaj. Sodišče jih lahko upošteva le, če se stranka nanje
sklicuje. O časovni omejenosti zahtevka lahko torej govorimo takrat, ko je njegova
uveljavitev vezana na prekluzivni ali zastaralni rok.
V praksi so se pojavile številne dileme glede tega vprašanja, kar pa lahko pripišemo
različni ureditvi nekoč in danes. Po prej veljavni ureditvi (ZZK iz leta 1995) je bila
namreč izbrisna tožba v določenih primerih omejena s prekluzivnim rokom.

5.7.1. Časovno neomejeno varstvo z izbrisno tožbo
V novejši teoriji se zahtevek iz izbrisne tožbe vedno pogosteje označuje kot neke vrste
povračilni zahtevek57, zato je na mestu poudarek, da ne gre za iste vrste povračilnega
zahtevka iz Obligacijskega zakonika. Pri teh je zahtevek časovno omejen z zastaralnim
rokom. Povračilni zahtevek iz izbrisne tožbe pa je mogoče uveljavljati samo po pravilih
ZZK-1, iz česar sledi, da je časovno neomejen.
V potrditev navedenega je zgovoren primer, kjer prejšnji zemljiškoknjižni lastnik uspe z
izpodbojno tožbo po prvem odstavku 95. člena OZ58. Zaradi načela kavzalnosti se
razveljavi tudi zemljiškoknjižno dovolilo, ki je razpolagalni pravni posel. V notranjem
razmerju je jasno, da je z razveljavljeno pogodbo dejanski lastnik nepremičnine znova
Plavšak, Nina: Izbrisna tožba, Zbornik - 2. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, Kranjska gora,
7. in 8. junij 2010, GV založba, Ljubljana 2010.
57
Plavšak, Nina: Izbrisna tožba, Zbornik - 2. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, Kranjska
gora, 7. in 8. junij 2010, GV založba, Ljubljana 2010.
58
Pogodbenik, v čigar interesu je določena izpodbojnost, lahko zahteva, da se pogodba razveljavi.
56
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odsvojitelj. Pravo mu v tem primeru daje časovno neomejen zahtevek za vrnitev
nepremičnine, kar pa je v bistvu lastninska tožba na podlagi 92. člena SPZ.59 V našem
primeru je odsvojitelj stvarnopravni upravičenec, ki lahko vloži izbrisno tožbo, saj jo je
mogoče primerjati z naravo reivindikacijske tožbe. Lastninska pravica odsvojitelja
lahko polno učinkuje v razmerju do tretjih oseb, le če ima odsvojitelj časovno neomejen
izbrisni zahtevek, kar pa je tudi lastnost lastninskega (reivindikacijskega) zahtevka60.
Torej zahtevek ni časovno omejen, kar ima za posledico, da tudi vložitev izbrisne tožbe
ne more bit. S tem se namreč doseže učinkovanje lastninske pravice proti vsakomur
(erga omnes učinek).
Na koncu moramo ločiti še potek prekluzivnega roka za izpodbijanje pogodbe. V
kolikor le ta poteče, pogodba konvalidira, kar pa ne pomeni izgube pravice do izbrisne
tožbe. Ta se pridobi šele v primeru uspešnega izpodbijanja pogodbe. Zaradi učinka
kavzalnosti odsvojitelj ponovno pridobi stvarna upravičenja na nepremičnini. Nekatera
stališča, da se lahko izbrisna tožba vloži le v roku za uveljavljanje izpodbojnega
zahtevka so zato nedosledna.61

5.7.2. Časovna omejenost tožbe za izpodbijanje vpisa po 228.
členu ZZK-1
V 228. členu ZZK-1 je opredeljena tožba za izpodbijanje vpisa62, ki daje vsakomur, ki
meni, da so z vpisom, ki je bil opravljen na podlagi pravnomočnega sklepa o prenosu
popisnega lista v glavno knjigo, kršene njegove pravice na nepremičnini, možnost da
lahko v treh letih od dneva začetka uporabe nastavljene zemljiške knjige s tožbo,
vloženo proti imetniku vknjižene pravice, od sodišča zahteva, da ugotovi obstoj njegove
lastninske pravice in odloči, da se vknjižena lastninska pravica izbriše in ta pravica
vknjiži v njegovo korist. Tega zahtevka pa enako kot pri izbrisni tožbi ni dovoljeno
vložiti proti dobroverni tretji osebi63.
V skladu z zgoraj napisanim lahko ugotovimo, da je 228. člen ZZK-1 v nasprotju s
temeljno določbo izbrisne tožbe (243. člen ZZK-A). Časovna vezanost izbrisnega

1. odstavek 92. člena SPZ: »Lastnik lahko od vsakogar zahteva vrnitev individualno določene stvari.«
3. odstavek 92. člena SPZ: »Uveljavljanje zahtevka iz prvega odstavka tega člena ne zastara.«
61
Povzeto po: Hudej, Jasna: Časovna (ne)omejenost izbrisne tožbe (na primeru lastninske pravice),
Pravnik št. 7-8/2012
62
Prva alineja 1. odstavka 228. člena ZZK-1.
63
4. odstavek 228. člena ZZK-1.
59
60
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zahtevka po 228. členu ZZK-1 je nezdružljiva s časovno neomejenostjo izbrisne tožbe,
kakor tudi z lastninsko tožbo po tretjem odstavku 92. člena SPZ. Dobesedna razlaga
zadevnega člena je zato pravno nesprejemljiva in nedosledna.
V teoriji se je pojavilo nekaj možnosti razlag. Ena izmed njih je ta, da bi po poteku
triletnega roka lahko prišlo do novega zakonitega pridobitnega načina lastninske pravice
na nepremičnini (t.i. tabularno priposestvovanje). Vendar pa strogi pogoji za
priposestvovanje nikakor niso izpolnjeni, saj oseba, ki je napačno vknjižena v zemljiški
knjigi ni dobroverna, prav tako pa nima posesti nepremičnine. Tudi triletni rok se ne
sklada z desetletnim rokom, ki je potreben za priposestovanje nepremičnine. Torej
takšne razlage ne moremo sprejeti. Notranja neskladost pravne ureditve med 228. in
243. členom ZZK-1 bi lahko označili tudi kot ustavno sporno že iz vidika 2. člena
Ustave Republike Slovenije, saj načelo pravne države med drugim zahteva
konsistentnost in notranjo skladnost zakonske ureditve.64

5.7.3. Časovna omejenost izbrisne tožbe po ZZK65
102. člen ZZK (1995)
(1) Tožba iz prejšnjega člena tega zakona se vloži zoper tistega, ki je z izpodbijano
vknjižbo pridobil knjižno pravico ali bil prost bremena.
(2) Če se tožba vloži zoper tistega, ki je pridobil pravico oziroma bil prost bremena
neposredno z izpodbijano vknjižbo ali če tožba izhaja iz razmerja med tožnikom in
tožencem, se mora vložiti v roku treh let od vložitve predloga za vpis izpodbijane
vknjižbe.
(3) Če se tožba vloži zoper tretje osebe, ki so na podlagi izpodbijane vknjižbe pridobile
knjižne pravice ali bile proste bremen v dobri veri, tožniku pa je bil sklep o vknjižbi, za
katero meni, da je neveljavna, vročen, mora v roku za pritožbo zoper zemljiškoknjižni
sklep predlagati zaznambo, da je vknjižba sporna, v roku 60 dni po izteku roka za
pritožbo pa vložiti tožbo.

Povzeto po: Hudej, Jasna: Časovna (ne)omejenost izbrisne tožbe (na primeru lastninske pravice),
Pravnik št. 7-8/2012
65
Povzeto po: Hudej, Jasna: Časovna (ne)omejenost izbrisne tožbe (na primeru lastninske pravice),
Pravnik št. 7-8/2012.
64
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(4) Če tožniku sklep o vknjižbi, za katero meni, da je neveljavna, ni bil vročen, mora
tožbo zoper tretje osebe, ki so na podlagi izpodbijane vknjižbe pridobile pravice ali bile
proste bremen v dobri veri, vložiti v roku treh let od vložitve predloga za vpis
izpodbijane vknjižbe.
(5) Če se tožba vloži zoper tretje osebe, ki so pred zaznambo spora pridobile na podlagi
izpodbijane vknjižbe pravice, pa niso bile v dobri veri, roki iz tretjega in četrtega
odstavka prejšnjega člena ne veljajo.
Po prej veljavni ureditvi Zakona o zemljiški knjigi iz leta 1995 je bila časovna
omejenost izbrisne tožbe urejena drugače. Izbrisni zahtevek proti neposrednemu
pridobitelju je bil ne glede na njegovo (ne)dobrovernost vezan na triletni rok od vložitve
predloga za izpodbijano vknjižbo66. Rok za vložitev izbrisne tožbe proti posrednemu
pridobitelju pa je bil odvisen od njegove dobrovernosti in od dejstva

ali je bil

upravičencu do izbrisne tožbe vročen sklep o vknjižbi.
V primeru dobre vere posrednega pridobitelja in vročitve sklepa o vknjižbi izbrisnemu
upravičencu, mora le ta v roku za pritožbo zoper zemljiškoknjižni sklep predlagati
zaznambo, da je vknjižba sporna, v roku 60 dni po izteku roka za pritožbo pa vložiti
tožbo67. V kolikor mu sklep o vknjižbi ni bil vročen, je rok za vložitev izbrisne tožbe tri
leta od vložitve predloga za vpis izpodbijane vknjižbe68. Po zadnjem petem odstavku
102. člena ZZK za nedobroverne tretje osebe ti roki ne veljajo69.

5.7.4. Kdaj je izbrisna tožba vendarle lahko časovno omejena?
Načelno mnenje je, da za časovno omejevanje izbrisne tožbe ni mogoče najti stvarno
upravičenega razloga. Vendar obstajajo določene izjeme o časovni omejenosti zahtevka
v ožjem smislu, ko je zahtevek neposredno omejen s prekluzivnim ali zastaralnim
rokom oz. v širšem smislu, ko je omejena katera izmed predpostavk zahtevka. To bomo
poskušali razložiti v naslednjih razdelkih.

2. odstavek 102. člena ZZK (Uradni list RS, št. 33/1995, 50/2002 - odl. US, 58/2003 - ZZK-1).
3. odstavek 102. člena ZZK.
68
4. odstavek 102. člena ZZK.
69
5. odstavek 102. člena ZZK.
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67

31

5.7.4.1. Izbrisna tožba imetnika obligacijske pravice
Po prenovljeni ureditvi izbrisne tožbe z ZZK-1C je upravičenec za vložitev te tožbe tudi
imetnik obligacijske pravice, oseba, ki ima le pravni naslov za prenos lastninske pravice
(npr. oseba, ki ima le kupoprodajno pogodbo brez izstavljenega zemljiškoknjižnega
dovolila in posesti nepremičnine). Kot že povedano, podlago za to najdemo v četrtem
odstavku 243. člena ZZK-1. Razlika od stvarnih izbrisnih upravičencev je le ta, da mu
pravo ne daje časovno neomejenega varstva. Po desetletnem zastaralnem roku, ki ga
določa 350. člen OZ70 za izpolnitveni zahtevek v razmerju do prodajalca, obligacijski
upravičenec izgubi pravno varstvo. Povzamemo lahko, da gre za primer časovne
omejenosti izbrisne tožbe v širšem smislu, saj kupec z zastaranjem izpolnitvenega
zahtevka do prodajalca izgubi pravno korist, ki jo sicer skuša doseči z izbrisno tožbo.71

5.7.4.2. Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika in
izbrisna tožba
Izpodbijanje pravnega dejanja pridobitve ločitvene pravice ima v določenih primerih
specifična pravila, kar velja tudi za položaj, ko tožnik s tožbo uveljavlja izpodbojni
zahtevek, katerega predmet je pravno dejanje, na podlagi katerega je bila opravljena
vknjižba lastninske ali druge stvarne pravice v korist določene osebe72. Tak zahtevek je
skladno s tretjim odstavkom 275. člena ZFPPIPP treba uveljavljati z izbrisno tožbo v
povezavi s 1. točko drugega odstavka 243. člena ZZK-1, z določenimi posebnostmi. Po
zakonski določbi ZZK-1 se z izbrisno tožbo lahko izpodbija tudi vknjižba, ki je postala
neveljavna kasneje, po trenutku od katerega učinkuje. Vendar z dodatnim pogojem, da
se hkrati uveljavlja tudi zahtevek za razveljavitev ali razvezo zavezovalnega pravnega
posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je bilo
podlaga za izpodbijano vknjižbo.
V primeru izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju, glede na besedilo tretjega odstavka
275. člena ZFPPIPP se je v teoriji pojavilo zanimivo vprašanje. Je kumulacija obeh
350. člen OZ: »Terjatev na izstavitev listine za vpis v zemljiško knjigo zastara v desetih letih.«
Povzeto po: Hudej, Jasna: Časovna (ne)omejenost izbrisne tožbe (na primeru lastninske pravice),
Pravnik št. 7-8/2012.
72
Povzeto po: Balažic, Vladimir: Položaj ločitvenih upnikov v stečaju, Podjetje in delo, 2013, št. 6-7, str.
1229.
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zahtevkov, za izbris pravice in razveljavitev zavezovalnega pravnega posla, v tem
postopku res potrebna? Zakonske določbe je potrebno razlagati skladno z njihovim
namenom in ciljem. Bistvo izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika je
razveljavitev učinkov pravnega dejanja med njim in osebo v korist katere je bilo dejanje
opravljeno. Cilj, ki se z izpodbijanjem pravnih dejanj med njima zasleduje, je
razveljavitev učinkov pravnega dejanja, četudi pravni posel ostane v veljavi. Za
pravilno uveljavljanje zahtevka je zato predvsem pomemben trenutek, v katerem upnik
stečajnega dolžnika pridobi ugodnejše pogoje za plačilo svoje terjatve. Takšen položaj
pridobi z izvedbo razpolagalnega pravnega posla, torej z izstavitvijo zemljiškoknjižnega
dovolila.

Učinek

izpodbijanja

je

tako

dosežen

že

s

samo

razveljavitvijo

zemljiškoknjižnega dovolila, brez da bi bilo potrebno izpodbijati še zavezovalni pravni
posel. Zaradi te specifike bi lahko zahtevek za izbris vknjižbe poimenovali kot posebna
oblika povračilnega zahtevka iz 2. odstavka 278. člena ZFPPIPP.
V vsakem primeru pa je tudi tukaj potrebno upoštevati, da povračilnega zahtevka z
izbrisno tožbo ni mogoče uveljaviti proti tretji dobroverni osebi, v korist katere je bila
pridobitev stvarne pravice vknjižena oz. predznamovana. V tem primeru se lahko s
tožbo kot povračilnim zahtevkom zahteva le plačilo denarnega nadomestila73.
Vendar pa je v takšni situaciji za izpodbojno tožbo določen rok šest mesecev od objave
oklica o začetku stečajnega postopka74. V nadaljevanju je določena obvezna kumulacija
izpodbojnega in povračilnega zahtevka, kar velja tudi za izbrisno tožbo. V nasprotnem
primeru sodišče tožbo zavrne. Razmeroma kratek šest mesečni rok je odraz načela
hitrosti v stečajnem postopku, ki je v tem primeru pomembnejši od siceršnje časovne
neomejenosti izbrisne tožbe. Zahtevek je neposredno omejen s prekluzivnim rokom,
zato gre za časovno omejenost v ožjem smislu.75

2. odstavek 278. člena ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010 ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011 - ORZFPPIPP21-1,87/2011 - ZPUOOD, 23/2012 - odl. US, 48/2012 odl. US, 47/2013, 100/2013, 10/2015 - popr.).
74
1. odstavek 277. člena ZFPPIPP.
75
Povzeto po: Hudej, Jasna: Časovna (ne)omejenost izbrisne tožbe (na primeru lastninske pravice),
Pravnik št. 7-8/2012
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5.8. ZAZNAMBA IZBRISNE TOŽBE
Zaznamba je vrsta glavnega vpisa, s katerim se opravi vpis oz. izbris dejstev, za katera
zakon določa, da se vpisujejo v zemljiško knjigo76. Z zaznambo se doseže objava
določenih pravno pomembnih dejstev, ki so pomembna za promet z nepremičnino, zato
se nihče ne more sklicevati na to, da zanje ni vedel. Z njo dosežemo publicitetni učinek,
saj določeno pravno dejstvo postane razvidno tudi za tretje osebe.
Zaznamba izbrisne tožbe je določena v 245. členu ZZK-1, ki v drugem odstavku
napotuje na smiselno uporabo določb ZZK-1 o zaznambi spora. Namen je varovanje
vrstnega reda prizadete osebe glede kršene pravice na nepremičnini, zato je zelo
pomembno, da tožeča stranka hkrati z vložitvijo tožbe predlaga tudi zaznambo.
Posebnemu zemljiškoknjižnemu predlogu mora priložiti potrdilo o vložitvi tožbe in
opravilni številki zadeve. Tukaj pride do izraza načelo dispozitivnosti, saj se zaznamba
izposluje le na predlog in sodišče na to ne pazi po uradni dolžnosti.
Končni cilj izbrisne tožbe je vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja, kar
zopet dosežemo s posebnim zemljiškoknjižnim predlogom, podlaga zanj je
pravnomočna sodna odločba pravdnega oddelka. Zemljiškoknjižno stanje se vzpostavi z
učinkom za nazaj – od učinkovanja zaznambe izbrisne tožbe. To področje se z novelo
ZZK-1C ni spremenilo, razširil se je le krog upravičencev za vlaganje zemljiškoknjižnih
predlogov za zaznambo izbrisne tožbe, kar je seveda posledica razširjene aktivne
legitimacije za vlaganje izbrisne tožbe.77

6. RAZMERJE MED IZBRISNIM IN KONDIKCIJSKIM ZAHTEVKOM
Sanacija (materialnopravne) nepravilnosti je uporaba ukrepov, s katerimi se odpravijo
razlogi, zaradi katerih je prišlo do nepravilnega pravnega položaja. Poleg izbrisne tožbe
je sredstvo za odpravo takšne nepravilnosti tudi institut neupravičene pridobitve, ki ima
z le to nekaj skupnih značilnosti. Smisel obeh institutov je namreč v vrnitvi premoženja
oz. vzpostavitvi prejšnjega stanja. Zaradi razširjenega in poglobljenega razumevanja
bomo na kratko predstavili še to problematiko, saj je glede na njun namen relevantna

1. odstavek 63. člena ZZK-1.
Povzeto po: Vrenčur, Renato: Prenovljena ureditev izbrisne tožbe, Podjetje in delo, 2010, št. 6-7, str.
1387.
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analiza njune pravne narave s stališča podobnosti oz. razlikovanja in vprašanja ali gre za
delno prekrivanje dveh pravnih področij (stvarnopravnega in obligacijskopravnega).
Z izbrisno tožbo se uveljavlja odprava materialnopravne nepravilnosti vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo, neupravičena pridobitev pa je sredstvo za saniranje
nepravičnosti. Ker slovensko pravo ločuje ta dva instituta, ju je zakonodajalec uvrstil v
dva različna zakona78.

6.1. IZBRISNI ZAHTEVEK
Izbrisna tožba varuje zemljiškoknjižne pravice, ki so bile prizadete z vpisom, s katerim
je prišlo

glede neke

nepremičnine zemljiškoknjižno stanje v neskladje z

materialnopravnim, kar se lahko odpravi z uveljavljanjem izbrisnega zahtevka. O takšni
situaciji govorimo takrat, ko je z opravljenim vpisom prizadeta pravica vlagatelja
izbrisne tožbe, ki šele vpisuje v zemljiško knjigo svojo pravico, ali pa je njegova
pravica, ki se vpisuje v zemljiško knjigo, v nasprotju z materialnopravnimi določbami
prenesena na drugega, izbrisana, omejena ali obremenjena. Bistvena predpostavka
izbrisne tožbe je torej materialnopravna neutemeljenost vknjižbe, postopek z izbrisno
tožbo pa je le še izvedba posledic, ki iz tega izvirajo oz. drugače povedano zahtevek za
vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja.
Izbrisna tožba ima neposredne učinke v zemljiški knjigi, omogoča varstvo in pridobitev
stvarnih pravic, zato je njena narava stvarnopravna79. Tako je tudi tožbeni zahtevek
specifične narave, kot posebna vrsta reivindikacije. Taka reivinidkacija pa ni omejena le
na vračilo posesti, ampak tudi na izbris materialnopravno neveljavne vknjižbe stvarne
pravice, ki se kaže prek vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja. Ponekod v
teoriji pa se pojavlja tudi stališče, da je izbrisni zahtevek posebna vrsta povračilnega
zahtevka po 190. členu OZ, ki ga je mogoče uveljavljati le z izbrisno tožbo, ki ga
uveljavlja prikrajšani lastnik nepremičnine. V kolikor pride do poznejše dobroverne
pridobitve na isti nepremičnini, ima prikrajšani lastnik na voljo samo še obligacijski
zahtevek za vračilo denarnega zneska v višini dosežene koristi.80
Izbrisna tožba je urejena v Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), neupravičena pridobitev pa v
Obligacijskem zakoniku (OZ).
79
Vrenčur, Renato: Nepremičninsko pravo, I. Del, Zemljiškoknjižno pravo. Codey Iuris, Maribor 2005,
str. 32.
80
Povzeto po: Vodopivec Katarina: Razmerje med izbrisnim in kondikcijskim zahtevkom, Pravnik št. 12/2015.
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6.2. KONDIKCIJSKI ZAHTEVEK
Namen

kondikcij

je

vzpostavitev

prejšnjega

stanja,

zaradi

izpolnitvenega pogodbenega dejanja. Vsebina kondikcijskega

neutemeljenosti

zahtevka je vračanje

prejetega zaradi odpadle ali neveljavne podlage, kar lahko v določenih primerih
primerjamo z izbrisnim zahtevkom. Sodišče namreč v sodnem postopku presoja tudi
veljavnost zavezovalnega pravnega posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno
zemljiškoknjižno dovolilo. Pravna posledica je izbris neveljavne vknjižbe lastninske
pravice,

vzpostavitev

prejšnjega

zemljiškoknjižnega

stanja,

z

upoštevanjem

publicitetnega zemljiškoknjižnega načela, kar pa je skupaj gledano konkretizacija
kondikcijskega zahtevka.
Vendar je potrebno pri tem ločiti dve različni situaciji, in sicer ali tožnik uveljavlja
ničnost ali razveljavitev zavezovalnega pravnega posla. Do sedaj je sodna praksa
zastopala stališče, da je kondikcijski zahtevek na izstavitev ustrezne zemljiškoknjižne
listine utemeljen v obeh primerih. Pri izpodbijanju pogodbe je tak zahtevek odvisen od
odločitve o zahtevku za razveljavitev, zato zgolj uveljavljanje dajatvenega zahtevka ne
zadošča. Pri ničnosti zavezovalnega pravnega posla pa posebnega zahtevka za
ugotovitev ničnosti ni treba uveljavljati, ker je pogodba neveljavna že sama po sebi.
Vprašanje ničnosti se lahko reši ob obravnavanju utemeljenosti dajatvenega zahtevka
kot predhodno vprašanje. V tem primeru se kondikcijski zahtevek prekriva z zahtevkom
za vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja, zato dajatveni zahtevek na
izstavitev zemljiškoknjižne listine ni utemeljen.81

6.3. PRAVNO VARSTVO, KI GA NUDITA ZAHTEVKA
Stranka mora imeti možnost uveljavljanja tistega zahtevka, s katerim bo hitreje dosegla
cilj. Kondikcijski in stvarnopravni zahtevki se med seboj ne izključujejo, izbira
pravnega varstva je zato na strani upravičenca. ZZK-1 ureja izbrisno tožbo, pri kateri je
zakonodajalec posegel tudi na obligacijskopravno področje. Novela ZZK-1C je s
spremembo 243. člena na precej pedagoški način podala napotek glede oblikovanja
tožbenega zahtevka. Kumulacija ugotovitvenega in dajatvenega zahtevka pri izbrisni
Povzeto po: Vodopivec Katarina: Razmerje med izbrisnim in kondikcijskim zahtevkom, Pravnik št. 12/2015.
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tožbi tako napotuje na uporabo pravil OZ. Specifičnost izbrisnega zahtevka, ki ima
naravo naturalne restitucije, se na nepremičninskem področju realizira prek vzpostavitve
prejšnjega stanja zemljiškoknjižnih vpisov. Pravno se navzven kaže v vrnitvi posesti na
sporni nepremičnini, zato gre za posebne vrste reivindikacijo. Pri neupravičeni
obogatitvi se uveljavlja premoženjska korist oz. vračilo prejetega brez pravne podlage.
Čeprav se obravnavana instituta razlikujeta glede vsebine pravnega varstva, zagotavljata
ustrezno pravno varstvo in njun sočasen obstoj je mogoč in tudi potreben.82

7. IZBRISNA TOŽBA V PRAKSI
Za preučevanje teoretičnih izhodišč določene tematike je izrednega pomena, da se
opremo tudi na stališča, ki se oblikujejo v praksi. Institut izbrisne tožbe se uporablja v
konkretnih primerih, zato so rešitve, ki jih sprejemajo sodišča izrednega pomena in
dajejo širši in celovitejši pogled na celotno problematiko. Tudi pri nas je sodna praksa
pomemben pravni vir, zato bi bilo neprimerno, da jo prezremo.
V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj temeljnih odločb Vrhovnega sodišča RS, ki
osvetljujejo najpogostejše pravne probleme pri reševanju konkretnih primerov.

7.1. AKTIVNA LEGITIMACIJA
Kot smo opredelili v teoretičnem delu nam aktivna legitimacija pove kdo je nosilec
pravic. Pomembnost tega je nedvomna, saj je na koncu od tega odvisna odločitev o
utemeljenosti ali neutemeljenosti tožbenega zahtevka. Zahtevek iz izbrisne tožbe je
utemeljen, če je izpodbijana vknjižba iz materialnopravnega razloga nepravilna in če
tožbo uveljavlja oseba, ki izkaže, da so s to vknjižbo kršene njene pravice na
nepremičnini.
Iz jedra sodbe II Ips 402/2010 izhaja: »Aktivna (stvarna) legitimacija za izbrisno tožbo
ni omejena zgolj na osebe, katerih z izpodbijano vknjižbo prizadete pravice na
nepremičnini so bile pred to že vpisane v zemljiško knjigo.«83 Revident poudarja, da se
določbe 243. člena ZZK-1 ne sme restriktivno razlagati, saj dopušča širšo aktivno
legitimacijo. Možnost vložitve tožbe je razširjena tudi na osebe, katerih pravice na
Povzeto po: Vodopivec Katarina: Razmerje med izbrisnim in kondikcijskim zahtevkom, Pravnik št. 12/2015.
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Sodba VSRS II Ips 402/2010 z dne 08.11.2012.
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nepremičninah so bile prizadete, čeprav še niso bile vpisane v zemljiško knjigo. V
zvezi s to trditvijo je Vrhovno sodišče RS revidentu pritrdilo, vendar dodaja, da ta
razširjena možnost vlaganja velja le za starejše izvenknjižne (oz. še ne vknjižene)
originarne pridobitelje stvarnih pravic na nepremičnini.

7.1.1. Lastninska pravica v pričakovanju
Po ustaljeni sodni praksi ima pričakovana lastninska pravica tretjega vselej prednost
pred zastavno pravico, pridobljeno v postopku izvršbe. V odločbah Vrhovnega sodišča
RS, izdanih v januarju leta 2015 je sedaj le to jasno določilo kateri pogoji morajo biti
izpolnjeni, da je tretji, ki ima lastninsko pravico v pričakovanju, varovan pred naknadno
pridobljeno prisilno zastavno pravico na nepremičnini.
Pogoj za to, da ima tretji pridobitelj nepremičnine prednost pred upnikom, ki predlaga
izvršbo na tako pridobljeno nepremičnino je sklenitev zavezovalnega in razpolagalnega
dela pravnega posla (npr. kupoprodajna pogodba z overjenim zemljiškoknjižnim
dovolilom). Pričakovana pravica torej pomeni takšen pravni standard, da je njena
zemljiškoknjižna

pridobitev

mogoča

direktno

na

podlagi

zavezovalnega

in

razpolagalnega posla. Le formalno in vsebinsko tako izpolnjeni pogoj pomeni pravico,
ki preprečuje izvršbo. Z odločbama je bilo poenoteno stališče sodne prakse, da je
razpolaganje opravljeno že v trenutku, ko je izvršen razpolagalni pravni posel, in ne šele
z vpisom v zemljiško knjigo. Iz teh konkretnih primerov lahko tudi povzamemo, da
izročitev nepremičnine v posest kupca, drugače kot pri premičninah, ne ustvarja
nobenih stvarnopravnih učinkov. S tega vidika prav tako ni pomembno kdaj je bila
plačana kupnina, niti kdaj je pridobitelj pridobil posest nepremičnine.
Za našo tematiko najpomembnejši del pa je zagotovo sklicevanje revidentk na stališče,
ki ga najdemo v literaturi, ki po spremenjeni zakonski ureditvi izbrisne tožbe, v
nekaterih položajih priznava aktivno stvarno legitimacijo imetniku obligacijske pravice.
Po četrtem odstavku 243. člena ZZK-1 namreč kupec proti hipotekarnemu upniku in
prodajalcu lahko vloži izbrisno tožbo, če prodajalec najprej proda svojo nepremičnino,
potem pa jo v zavarovanje svojega dolga zastavi, upnik pa se vpiše v zemljiško knjigo.
Kupec ima možnost izbrisne tožbe le, če je zastavna pogodba sklenjena z nedovoljenim
namenom, da bi se kupcu preprečila pridobitev neobremenjene lastninske pravice, in je
zato nična. Vrhovno sodišče je potrdilo, da bi smiselno enako lahko veljalo v izvršilnem
postopku glede ugovora tretjega (kupca) in bi bil njegov položaj varovan tako, da bi
lahko zaradi ničnosti zastavne pogodbe uveljavljal neobstoj hipoteke. Vendar pa je v
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obravnavanem primeru ugotovilo, da to ne pride v poštev, ker ni bilo dokazano
nepošteno ravnanje hipotekarnega upnika, ki bi bilo usmerjeno v preprečitev izvedbe
prve vknjižbe. Če torej toženec ni vedel za predhodno razpolaganje zastavitelja, potem
tudi ni moglo biti namena, da bi se kupcu preprečila pridobitev neobremenjene
lastninske pravice.84

7.2. PASIVNA LEGITIMACIJA
Pasivna stvarna legitimacija opredeljuje obstoj obveznosti, ki za določeno osebo izhaja
iz materialnega predpisa ali drugače povedano, da je toženec zavezanec (dolžnik).
Iz jedra sodbe in sklepa II Ips 277/2010 izhaja: »Pasivno legitimacijo neposrednega
pridobitelja pri izbrisni tožbi določa prvi odstavek 244. člena ZZK-1, ki pa ne zahteva,
da bi moral biti neposredni pridobitelj dobroveren. Pogoj nedobrovernosti je določen v
tretjem odstavku 244. člena ZZK-1, ki pa se nanaša samo na drugi odstavek istega
člena, ki pa določa pasivno legitimacijo nadaljnjega pridobitelja. Torej dobrovernost je
pomembna zgolj pri nadaljnjem pridobitelju, pri neposrednem pa ne.«85 Revidentka
zatrjuje, da je bil toženec glede vknjižene pravice v slabi veri, kar je v tem primeru
irelevantno, saj je tožnica vložila izbrisno tožbo zoper neposrednega pridobitelja, glede
katerega pa dobrovernost ni pravno relevantna86.

7.3. PREDMET IZBRISNE TOŽBE
Zoper kateri vpis v zemljiško knjigo lahko naperimo izbrisno tožbo bomo prikazali na
primeru zaznambe izvršbe, konkretno zastavne pravice na nepremičnini (hipoteka).
Izrecna zakonska določba, drugi odstavek 170. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju87,
določa, da se hipoteka pridobi že z vpisom zaznambe izvršbe, vknjižba hipoteke tako
nima konstitutivnega pomena za sam nastanek. Sama zaznamba izvršbe ima za
Povzeto po: Vrenčur, Renato in Tratnik Matjaž: Pregled novejše sodne prakse na področju
hipotekarnega prava, Pravna praksa, 2015, št. 23, str. 22.
85
Sodba in sklep VSRS II Ips 277/2010 z dne 12.12.2013.
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1. odstavek 244. člena ZZK-1.
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2. odstavek 170. člena ZIZ (Uradni list RS, št. 51/1998, 72/1998 - skl. US, 11/1999 - odl. US, 89/1999 ZPPLPS, 11/2001 - ZRacS-1, 75/2002, 87/2002 - SPZ, 70/2003 - odl. US, 16/2004, 132/2004 - odl.
US, 46/2005 odl.
US, 96/2005 odl.
US, 17/2006, 30/2006 odl.
US,69/2006, 115/2006, 93/2007, 121/2007, 45/2008 ZArbit, 37/2008 ZST1, 28/2009, 51/2010, 26/2011, 14/2012, 17/2013 - odl. US, 45/2014 - odl. US, 58/2014 - odl.
US, 53/2014, 50/2015, 54/2015).
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posledico pridobitev hipoteke, torej ima moč vknjižbe in že lahko neposredno posega v
pravico imetnika lastninske pravice.
V konkretnem primeru je sodišče prve stopnje presodilo, da tožnika z izbrisno tožbo ne
moreta uspeti, ker uveljavljata formalnopravne razloge neveljavnosti vpisa, ki jih je
mogoče uveljavljati zgolj s pravnimi sredstvi v zemljiškoknjižnem postopku. Le
materialnopravno neveljavno vknjižbo se lahko uveljavlja z izbrisno tožbo.
Drugostopenjsko

sodišče

je izpodbijano

sodbo potrdilo z

argumentom, da

zemljiškoknjižno sodišče hipoteke ni vknjižilo, zaznambe izvršbe pa ni mogoče
izpodbijati z izbrisno tožbo, saj se z njo lahko izpodbijajo zgolj vknjižbe.
Z odločbo Vrhovnega sodišča RS88 je sodišče razjasnilo nastalo dilemo. Določbo 243.
člena ZZK-1 je treba tolmačiti širše, ker upnik z zaznambo izvršbe pridobi tudi
hipoteko. Takšna pravica pa neposredno posega v pravico imetnika lastninske pravice.
Iz namenske razlage zakonske določbe izhaja, da ima sama zaznamba moč vknjižbe.
Pravice se v zemljiško knjigo vpisujejo z vknjižbo ali s predznambo, če zakon za
posamezno vrsto pravice ne določa, da se vpisuje z zaznambo89. To izjemo pa lahko
najdemo ravno v tem konkretnem primeru.

7.4. NAČELO ZAUPANJA V ZK
Naloga sodišča v zadevi90 je bila presoditi ali dati prednost originarno pridobljeni
lastninski pravici, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi ali pridobitvi lastninske pravice na
pravno poslovni podlagi na temelju ničnega zemljiškoknjižnega dovolila, ker je bila
odsvojiteljica razpolagalno nesposobna. Za razrešitev te dileme je sodišče uporabilo
načelo zaupanja v zemljiško knjigo, ki sanira razpolagalno nesposobnost, če je
pridobitelj dobroveren. V tem primeru toženka ni bila dobroverna, saj je vedela, da je
pred njenim vpisom lastninsko pravico originarno že pridobila tožnica. Tudi očitek, da
ima razpolagalno sposobnost vedno vknjiženi lastnik je neutemeljen, saj je za
originarno pridobitev pravice, vpis v zemljiško knjigo zgolj deklaratoren.
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Sklep VSRS II Ips 282/2011 z dne 03.07.2014.
2. odstavek 27. člena ZZK-1.
90
Sodba VSRS II Ips 191/2011 z dne 20.02.2014.
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V tem sklopu je potrebno omeniti še retroaktivno uporabo ZZK in ZZK-1 v povezavi z
načelom zaupanja v zemljiško knjigo. Med ureditvijo izbrisne tožbe po ZZK in ZZK-1
obstajajo pomembne vsebinske razlike, med katerimi je treba v zvezi s konkretno
obravnavano zadevo izpostaviti, da zahtevka po tretjem odstavku 244. člena ZZK-1
zahtevka za izbris ni več mogoče uveljavljati proti kasnejšemu dobrovernemu
pridobitelju.
V zadevi91, ki jo Vrhovno sodišče RS obravnava tukaj, bi bila uporaba določb ZZK-1,
ki uveljavlja načelo zaščite dobrovernega pridobitelja, v nasprotju z načelom varstva
zaupanja v pravo. Ureditev izbrisne tožbe v novem zakonu bistveno posega v tožnikov
pravni položaj. Ob vložitvi izbrisne tožbe je namreč pričakovano računal, da bo izbrisni
zahtevek učinkovito uveljavljal zoper dobrovernega drugega toženca, ureditev po ZZK1 pa to izključuje. Zaradi velikega pomena, ki ga ima zanj, je treba torej dati
tožnikovemu pravnemu položaju prednost pred splošnim sklicevanjem na načelo
zaupanja v zemljiško knjigo, na katerem temelji položaj drugega toženca.

7.5. TOŽBENI ZAHTEVEK – VMESNI UGOTOVITVENI ZAHTEVEK
(VEČKRATNO RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINO)

Gre za primere, ko ima tožnik sklenjen zavezovalni pravni posel, vendar lastninske
pravice ne vpiše v zemljiško knjigo. Sopogodbenik nato isto nepremičnino odsvoji
tretjemu, ki se vpiše v zemljiško knjigo. V kolikor je tretji dobroveren ga varuje načelo
zaupanja v zemljiško knjigo, zato zoper njega nima nobenega pravnega varstva.
V sodni praksi so pogosti primeri, ko prvi pridobitelj zoper drugega pridobitelja vloži
tožbo, s katero uveljavlja vmesni ugotovitveni zahtevek, s katerim zahteva ugotovitev
ničnosti druge pogodbe in izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila od drugega
pridobitelja, ki je trenutni zemljiškoknjižni lastnik. Vprašanje je ali je takšna tožba
sklepčna, ali pa bi moral tožnik vložiti izbrisno tožbo.
Čeprav je izbrisna tožba v prvi vrsti namenjena varovanju že vknjiženih pravic, ne pa
zaščiti izvenknjižnih položajev, je po sedanji zakonski opredelitvi jasno, da temu ni
tako. Pred novelo ZZK-1C je bilo precej aktualno vprašanje aktivne legitimacije tudi
derivativnih pridobiteljev pravic. Stališča avtorjev so bila precej različna. Nekateri so
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Sklep VSRS II Ips 207/2010 z dne 28.11.2013.
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bili bolj naklonjeni rešitvi, ki derivativnim pridobiteljem ne daje aktivne legitimacije za
vložitev izbrisne tožbe, imajo pa možnost vložiti odškodninsko tožbo in zahtevek za
izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila. Spet drugi so dopuščali sklep, da je pravica na
nepremičnini lahko bodisi stvarna bodisi obligacijska in je na mestu širša uporaba
izbrisne tožbe tudi za tiste, ki imajo šele obligacijsko pravico. Temu mnenju je sledil
tudi zakonodajalec, ki je v noveli ZZK-1C jasno določil aktivno legitimacijo tudi njim.
Tožba, ki je vložena po uveljavitvi te novele je nesklepčna, če se zahteva izstavitev
zemljiškoknjižnega dovolila. Vložena mora biti izbrisna tožba, s pravilno postavljenim
zahtevkom, kot izhaja iz 243. člena ZZK-1:
»Ugotovi se neveljavnost vknjižbe lastninske pravice na toženca in se vzpostavi prejšnje
zemljiškoknjižno stanje tako, da se izbriše lastninska pravica, vknjižena v
korist…(pridobitelja) in znova vpiše lastninska pravica v korist…(odsvojitelja).«
Vprašanje v nadaljevanju je tudi, ali mora tožnik kadar uveljavlja izbrisno tožbo, poleg
zahtevka za vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja obvezno postaviti tudi
vmesni ugotovitveni tožbeni zahtevek za ugotovitev ničnosti. Pri večkratni odsvojitvi
obstajajo dve možnosti: da je ničen zavezovalni pravni posel zaradi nemoralnosti, ker je
drugi pridobitelj vedel, da je bila nepremičnina že prej odsvojena, ali pa da je ničen
razpolagalni pravni posel zaradi nedopustnosti predmeta, ker razpolagalec nima
lastninske pravice, saj ta pripada izvenknjižnemu lastniku.
Jedro odločbe Vrhovnega sodišča RS92 podaja rešitev, da v primeru, ko so podane
okoliščine za ničnost pravnega posla po 86. členu OZ93, tožniku ni potrebno postaviti
vmesnega ugotovitvenega zahtevka, ampak se o tem lahko odloča kot o predhodnem
vprašanju pri odločanju o utemeljenosti zahtevka iz izbrisne tožbe94. V konkretnem
primeru je bilo ravnanje tožencev v nasprotju z moralo, zato je tožnik zahteval
razveljavitev

spornih

pogodb

med

tožencema

in

vzpostavitev

prejšnjega

zemljiškoknjižnega stanja. V pritožbenem postopku je nato drugostopenjsko sodišče
odločilo, da tožnik ne more uveljavljati razveljavitvenega zahtevka, ker ni postavil
ničnostnega zahtevka oz. zahtevka po izbrisni tožbi. Revizijsko sodišče si je tukaj
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Sklep VSRS II Ips 246/2014 z dne 22.01.2015.
1. odstavek 86. člena OZ: »Pogodba, ki nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom,
je nična, če namen kršenega pravila ne dokazuje na kakšno drugo sankcijo ali če zakon v posameznem
primeru ne predpisuje kaj drugega.«
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postavilo pomembno pravno vprašanje (ne)sklepčnosti tožbe in ugotovilo, da v primeru
podanih okoliščin za ničnost pravnega posla tožniku ni treba postaviti vmesnega
ugotovitvenega zahtevka. To je potrebno le, ko mora stranka pravno razmerje
preoblikovati s tožbo, torej ko zahteva razveljavitev pogodbe. To je razvidno tudi iz
besedila odločbe 1. točke drugega odstavka 243. člena ZZK-1. Kadar pa stranka
zatrjuje, da je pogodba prenehala že po samem zakonu, kar velja zlasti v primeru, ko
stranka zatrjuje ničnost pogodbe, pa vmesni ugotovitveni zahtevek ni potreben, ampak
lahko sodišče o tem odloči kot o predhodnem vprašanju.95

7.6. NAČIN PRIDOBITVE LP IN IZBRISNA TOŽBA
7.6.1. Zakon
Četudi se Odločba Vrhovnega sodišča RS96 v dotični zadevi nanaša še na uporabo
prejšnjega ZZK, je rešitev identična kot po novem ZZK-1. Iz jedra izhaja, da v primeru
pridobitve lastninske pravice na podlagi zakona (ex lege), izbrisna tožba ne pride v
poštev, saj vpis nima konstitutivnega pomena. Prav tako je nerelevanten tudi rok za
vložitev le te. Izbrisna tožba je namenjena saniranju materialnopravno napačnih vknjižb,
ki imajo izvor v derivativnem pridobitnem načinu lastninske pravice, v konkretnem
primeru pa je bila lastninska pravica pridobljena na podlagi zakona.

7.6.2. Pravnomočna sodba
V sklepu Vrhovnega sodišča RS97 se izoblikuje pomembno stališče, da pravnomočna
sodna odločba sama po sebi ne dokazuje materialnopravno pravilnost vknjižbe.
V konkretnem primeru bi obratno namreč pomenilo, da bi bil tožnik kot predkupni
upravičenec s fiktivno sodbo (zamudna sodba) izigran, saj ni bil stranka v postopku in
niti ni mogel vložiti izrednega pravnega sredstva, ki pa je pogoj za vložitev izbrisne
tožbe po 4. točki 3. odstavka 243. člena ZZK-1. Uporaba tretjega odstavka ni na mestu,
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Povzeto po: Končina Peternel, Mateja, Vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS: Oblikovanje tožbenih
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saj je taka vknjižba neveljavna že v trenutku vknjižbe in je potrebno uporabiti prvi
odstavek 243. člena ZZK-1.

7.7. PREDKUPNA PRAVICA
Veliko pozornosti je Vrhovno sodišče RS namenilo tudi izbrisni tožbi v povezavi s
kršitvijo predkupne pravice. Kot navedeno že v zgornjem podpoglavju, po uveljavitvi
novele ZZK-1C ni več sporno, da lahko izbrisno tožbo vloži tudi predkupni upravičenec
kot imetnik obligacijske pravice98. Zaradi nejasnosti zakonske določbe pred to novelo je
aktivna legitimacija predkupnega upravičenca povzročala ne malo dilem, številne
odločbe Vrhovnega sodišča RS v zvezi s to problematiko so bile različne. V določenih
je sodišče presodilo, da je obligacijska pravica lahko kvečjemu podlaga za razveljavitev
pogodbe, nikakor pa ne za izbrisno tožbo99, spet v drugih, da aktivna legitimacija sploh
ni vprašljiva100. V novejši sodni praksi pa je zagotovo najpomembnejša odločba, v
kateri je Vrhovno sodišče RS poudarilo, da je treba denacionalizacijskemu upravičencu
v primeru, ko zahteva ugotovitev ničnosti pogodbe, priznati možnost zemljiškoknjižne
izvedbe posledic ničnosti pogodbe, saj bi sicer člen iz Zakona o denacionalizaciji ostal
brez pomena101.

7.8. VEČKRATNO RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINO
V tej situaciji se je v praksi večkrat postavilo vprašanje ali je na mestu zahtevek za
izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila ali izbrisna tožba. To je posledica različne oblike
sodnega varstva, ki sta ga priznavali starejša sodna praksa in novejša pravna teorija.
Potrebno je upoštevati dejstvo, da je pred uveljavitvijo novele ZZK-1C sodna praksa v
primerih večkratne prodaje dopuščala, da lahko prvi kupec svoj položaj v razmerju do
drugega nedobrovernega kupca varuje z zahtevkom za izstavitev zemljiškoknjižnega
dovolila, ki ima v tem primeru stvarnopravno naravo.
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Vrhovno sodišče RS pa je nato v skladu s prenovljeno ureditivjo v sodbi102 potrdilo
stališče, da se na podlagi ugotovljene ničnosti pogodbe lahko vzpostavi prejšnje
zemljiškoknjižno stanje z izbrisno tožbe in zahtevkom za vzpostavitev prejšnjega
zemljiškoknjižnega stanja ne pa ugotovitve lastninske pravice ali izstavitve
zemljiškoknjižnega dovolila od drugega toženca kot tretje osebe, saj pravnoposlovna
razmerja ustvarjajo učinke le med pogodbenimi strankami.
Šele sedaj po prenovljeni ureditvi je postalo popolnoma jasno, da lahko tudi prvi kupec
(imetnik obligacijske pravice) pri dvojni prodaji svoj položaj varuje z izbrisno tožbo.103

7.9. RAZMERJE MED UGOTOVITVENO IN IZBRISNO TOŽBO
To vprašanje je povezano z lastninjenjem nepremičnin na podlagi določb Zakona o
lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (ZLNDL). Najpogostejši problem se je pojavil
v primeru, ko je tožnik trdil, da je dejanski imetnik pravice uporabe postal tudi lastnik
zemljišč, v zemljiški knjigi pa je bil vpisan toženec. Skozi reševanje konkretnih
primerov se je pojavilo mnogo različnih stališč. Od tega, da tožnik ni aktivno
legitimiran za vložitev izbrisne tožbe, saj morebitna ugoditev ne bi pripomogla k
izboljšanju njegovega položaja, zaradi pomanjkanja zahtevka po ugotovitvi kakšne
njegove pravice. Pojavilo se je tudi stališče, da je mogoča izbrisna tožba, če bi bila
kumulirana z ugotovitvenim zahtevkom. V zadnji odločbi Vrhovnega sodišča RS 104 pa
je mogoča tudi samo izbrisna tožba. In sicer v primeru, ko tožnik, ki je dejanski imetnik
pravice uporabe, razpolaga z listinami, ki lahko brez nove pravde služijo kot podlaga za
vknjižbo njegove pravice uporabe in s tem njegove lastninske pravice v zemljiško
knjigo (seveda pod pogojem, da so se zemljišča lastninila po ZLNDL)105.
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8. SKLEP
Pri obravnavanju in preučevanju tematike moje magistrske naloge lahko povzamem, da
je novela ZZK-1C s svojimi spremembami in dopolnitvami pretežno sledila cilju
zagotoviti ustrezno pravno podlago za delovanje zemljiške knjige v novem okolju oz. je
bila usmerjena v uvedbo popolne informatizacije pri zemljiškoknjižnem poslovanju. Na
prvi pogled so novosti zaradi ukinitve zemljiškoknjižnih vložkov in evidenčnih listov
občutne, dejansko pa se bistveno spreminja samo videz vpisov oz. izpiskov in način
vodenja vpisov. Za uporabnike zemljiške knjige je tako največja sprememba
prenovljena struktura glavne knjige, z novimi izhodišči evidentiranja nepremičnin in
drugačno strukturo podatkov.
Na materialnopravnem področju ni bistvenih sprememb, saj glavni vpisi ostajajo
nespremenjeni, prav tako ostajajo enaka vsa temeljna načela zemljiškoknjižnega prava.
Zakonodajalec je priložnost izkoristil tudi za odpravo določenih nejasnosti oz.
izboljšavo obstoječega teksta zakona, ki so se pojavile v praksi zemljiškoknjižnih sodišč
in tako na precej bolj pedagoški način opredelil nekaj določb, ki pa še vedno temeljijo
na enakih načelih in izhodiščih stvarnega prava.
Eden izmed teh primerov je tudi doslednejša ureditev izbrisne tožbe, kateri je bilo
namenjene največ pozornosti v tem delu. Eden izmed glavnih razlogov za prenovljeno
ureditev izbrisne tožbe je bilo spoznanje, da se je določba, ki je urejala ta institut
različno interpretirala. Tako je zakonodajalec zaradi lažjega razumevanja jasneje
opredelil aktivno legitimacijo na način, da je poleg knjižnega prednika aktivno
legitimirana vsaka oseba, katere pravica je bila z izpodbijano vknjižbo kršena. Prav tako
pomemben napotek sodni praksi je dal z opozorilom, da so določene zaznambe po svoji
vsebini vknjižbe in, da se določbe o izbrisni tožbi uporabljajo tudi za pravne položaje
določenih zaznamb (zaznamba izbrisne tožbe).
Pri analizi pomembnejših odločb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lahko
ugotovimo, da so vedno pomembnejši pravni vir in si reševanja konkretnih primerov
brez upoštevanja le teh ni več mogoče predstavljati. V zadnjem obdobju je bilo sprejetih
precejšnje število odločb, ki se nanašajo prav na problematiko izbrisne tožbe in s
katerimi so bile rešene številne dileme. S prikazom novejših odločb, ki pomembno
dopolnjujejo obstoječo sodno prakso sem želela opozoriti, da je analiziranje in
preučevanje določene tematike lahko celovito prikazano le z upoštevanjem celotnega
spektra, od teorije do prakse.
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