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1) O pravni naravi načela zaupanja v zemljiško knjigo

1. Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so 

vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic (10. člen SPZ in 

prvi odstavek 8. člena ZZK-1).

2. Kdor izpolni pogoje za vpis pravice oziroma pravnega dejstva v zemljiško knjigo v svojo 

korist in tega vpisa ne predlaga, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve (drugi 

odstavek 8. člena ZZK-1).



Načelo zaupanja v zemljiško knjigo omogoča pridobitev lastninske pravice od nelastnika, 

zato predstavlja poseg v lastninsko pravico resničnega (pravega) lastnika. Omejitve pa so 

dopustne le, če so v skladu z načelom sorazmernosti (2. člen URS).

Zakonodajalec je presodil, da je poseg v premoženjsko sfero posameznika zaradi varstva 

pravnega prometa dopusten ob pogoju malomarnosti (neskrbnosti) resničnega lastnika 

in dobre vere nadaljnjega pridobitelja (izjema: pravni promet nima prednosti, če gre npr. 

za lastninsko pravico na nepremičnini, ki je v postopku denacionalizacije, če gre za 

funkcionalno zemljišče in če gre za premoženje nezakonitega izvora).



Ker je mogoče načelo zaupanja v zemljiško knjigo operacionalizirati:

če nastopi dejanski stan A (če na primer resnični lastnik ne poskrbi za vpis lastninske

pravice v zemljiško knjigo, tretja dobroverna oseba pa se na to zemljiškoknjižno stanje

zanese), nastopi pravna posledica B (izguba lastninske pravice resničnega lastnika),

menim, da je kljub poimenovanju to načelo po svoji pravni naravi bližje pravnemu

pravilu kot načelu.



2) Dobra vera kot predpostavka načela zaupanja v ZK in 
243. člen ZZK-1

Pogoji za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na podlagi načela zaupanja v 

zemljiško knjigo:

1) veljaven pravni posel, iz katerega izhaja obveznost prenesti lastninsko pravico 

(zavezovalni pravni posel), 

2) izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila, sposobnega za vknjižbo (razpolagalni pravni 

posel),

3) dobra vera tretje osebe, 

4) vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo kot dodaten zakonski pogoj.



Primer: Eden od zakoncev kot zemljiškoknjižni lastnik s tretjo osebo sklene prodajno 

pogodbo za nepremičnino, ki spada v skupno premoženje, in izstavi ZK dovolilo. Tretja 

oseba je seznanjena s tem, da nepremičnina spada v skupno premoženje in da zakonec 

nima soglasja drugega zakonca. Tretja oseba se vpiše v ZK. Prikrajšani zakonec vloži 

izbrisno tožbo s sklicevanjem na slabovernost tretjega. 

Ali bo uspel?

Po ustaljenem stališču sodne prakse mora prikrajšani zakonec  najprej izpodbiti pravni 

posel, na podlagi katerega se je tretja oseba vpisala v zemljiško knjigo. 



Komentar: Zakonec, ki samovoljno razpolaga s skupno stvarjo (jo proda), je razpolagalno 

nesposoben (nima razpolagalnega upravičenja). Pridobitev lastninske pravice od 

nelastnika pa je mogoča le ob pogojih iz 10. člena SPZ – dobrovernost pridobitelja. 

Če je pridobitelj v slabi veri, do spremembe nosilca lastninske pravice na predmetu 

razpolaganja že zato ne more priti – še vedno sta (skupna) lastnika zakonca. Da bi 

prikrajšani zakonec uspel z izbrisno tožbo, mu ni treba izpodbiti posla, temveč zadošča, 

da dokaže slabovernost pridobitelja. Izbris vknjižbe je le izpeljava načela zaupanja v 

zemljiško knjigo, ki ščiti samo dobroverne.



Vendar:

243. člen ZZK-1, ki naj bi urejal vse položaje, ko je mogoče vložiti izbrisno tožbo, nalaga, 

da se ob izbrisu vknjižbe vedno „odpravi“ tudi pravni posel, ki je bil podlaga za vknjižbo. 

Glede na 243. člen ZZK-1 izbrisne tožbe zoper tretjo osebo ni mogoče utemeljiti zgolj s 

sklicevanjem na slabo vero, kar bi bilo logično, glede na to, da je dobra vera samostojna 

predpostavka pridobitve lastninske pravice od nelastnika – dobra vera sanira ravno 

odsotnost razpolagalnega upravičenja odsvojitelja.

Da je mogoče izbrisno tožbo utemeljiti zgolj s sklicevanjem na slabo vero, izhaja iz 

tretjega odstavka 244. člena ZZK-1, ki prepoveduje izbrisno tožbo zoper tretjo 

dobroverno osebo. 



V 243. členu ZZK-1 je torej operacionalizirano načelo kavzalnosti, skladno s katerim je 

neveljavnost vknjižbe posledica „odprave“  temelja, ki je podlaga za vknjižbo. 

Menim, da za vložitev izbrisne tožbe zoper tretjo osebo, ki se sklicuje na načelo zaupanja 

v zemljiško knjigo, zadošča dokaz slabe vere in ni potrebno odpraviti še temelja, ki je 

podlaga za vknjižbo.



3) Izbrisna tožba in ugovor dobre vere 

Ko je vložena izbrisna tožba, se tožena stranka običajno sklicuje na dobro vero, in sicer 

zaradi določbe tretjega odstavka 244. člena ZZK-1, ki določa, da zahtevek za izbris ni 

dovoljen v primeru dobre vere.

Vprašanje dobre vere je relevantno samo v primeru nadaljnjega pridobitelja, to je 

osebe, ki pridobi ZK-dovolilo od ZK-lastnika, ki ni resnični lastnik. 

Če pa je izbrisna tožba vložena zoper neposrednega knjižnega naslednika (prvi odstavek 

244. člena ZZK-1), dobra vera ni relevantna.



Določba tretjega odstavka 244. člena ZZK-1, ki prepoveduje izbrisno tožbo proti 

dobroverni osebi, se ne nanaša na neposrednega knjižnega naslednika osebe, ki vlaga 

izbrisno tožbo, temveč izključno na nadaljnjega pridobitelja pravice na nepremičnini. 

Prepoved vlaganja izbrisne tožbe proti dobroverni osebi pomeni namreč le izpeljavo 

načela zaupanja v zemljiško knjigo, na katerega se lahko sklicuje le tretja poštena oziroma 

dobroverna oseba. Dobrovernost pridobitelja je relevantna le v primeru, ko učinkuje 

načelo zaupanja v zemljiško knjigo, to pa je takrat, ko se zemljiškoknjižno in dejansko 

stanje ne ujemata oziroma ko odsvojitelj ni pravi lastnik nepremičnine (II Ips 167/2014 z 

dne 17. 12. 2015).



4) Načelo zaupanja v zemljiško knjigo in dvojna prodaja

Položaji, ko pride v poštev načelo zaupanja v zemljiško knjigo: 

a) Položaj izvirne pridobitve lastninske pravice (priposestvovanje, skupna lastnina)

b) Položaj, ko je vknjižba  lastninske pravice neveljavna zaradi neveljavnega ZK dovolila 

(načelo kavzalnosti)

c) Kako obravnavati položaj dvojne prodaje, ko prodajalec prvemu kupcu izroči 

zemljiškoknjižno listino, ki je sposobna za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, 

nato pa nepremičnino ponovno proda, drugi kupec, ki je seznanjen s prvim 

razpolaganjem, pa pridobi nepremičnino v posest in se vpiše v zemljiško knjigo?



Lastninska pravica se pridobi šele z vpisom v zemljiško knjigo, vendar oseba, ki razpolaga 

z overjenim ZK dovolilom, lahko (enako kot priposestvovalec ali skupni lastnik) izloča 

nepremičnino iz stečajne mase odsvojitelja, v izvršilnem postopku pa vloži ugovor 

tretjega. ZK stanje v teh primerih zato očitno ne ustreza dejanskemu.

Ali je drugi kupec pridobil ZK dovolilo od nelastnika in lahko prvi kupec doseže izbris 

drugega kupca že s sklicevanjem na slabo vero ali pa mora dokazati še nedovoljen 

namen iz četrtega odstavka 243. člena ZZK-1 in odpraviti pravni temelj vknjižbe?



5) Pojem dobre vere

a) Kaj je „dobra vera“ ?

Gre za pravni standard, pri njegovi razlagi pa je treba upoštevati, da gre pri načelu 

zaupanja v zemljiško knjigo dejansko za razrešitev konflikta med pravnim prometom in 

resničnim lastninskim stanjem. Ker je razrešitev tega konflikta odvisna tudi od okoliščin 

konkretnega primera, je treba pojem dobre vere razlagati na način, ki sodiščem omogoča 

določen manevrski prostor pri iskanju ustreznega ravnovesja med tema dvema 

vrednotama. 



To pa je mogoče le v primeru, če slabo vero razumemo tudi kot opustitev raziskovalne 

dolžnosti, ki se vzpostavi v primeru, če obstaja okoliščina, ki vzbuja dvom o pravnem 

položaju vpisane osebe oziroma o verjetnosti pravice drugega.

Če slabo vero razumemo zgolj kot védenje o neujemanju zemljiškoknjižnega stanja z 

dejanskim, za kar se zavzema del novejše teorije, to pomeni, da sodiščem odvzamemo 

določen manevrski prostor pri iskanju ustreznega ravnovesja med omenjenima 

pravnima vrednotama v konkretnem primeru.



V SPZ ni podlage za razlago, da slaba vera pomeni zgolj vedenje – če bi zakonodajalec 

želel, da se slaba vera nanaša zgolj na položaj, ko tretji ve, da zemljiškoknjižno stanje ne 

ustreza resničnemu, bi to verjetno izrecno zapisal. Tako je na primer v tretjem odstavku 

72. člena SPZ, v katerem je določeno, da je v primeru skupne lastnine slaba vera podana 

le v primeru, če je tretji vedel, da je stvar v skupni lastnini in da se razpolaga brez soglasja 

skupnega lastnika.

Strožja razlaga dobre vere je ustrezna tudi z vidika, če upoštevamo, da je prej veljavna 

ureditev do izteka rokov, določenih v tretjem in četrtem odstavku 102. člena ZZK, dajala 

prednost zunajknjižnemu stanju nepremičnin pred pravnim prometom. 



b) Pri razlagi dobre vere je treba upoštevati zaplete, do katerih je prišlo pri lastninjenju 

družbene lastnine, in dejstvo, da se zemljiški knjigi v prejšnjem sistemu ni pripisovalo 

takšnega pomena kot danes in da zato zemljiška knjiga ni bila urejena – pridobivanje 

lastninske pravice na podlagi načela zaupanja v ZK ne sme biti pravilo (načelo 

prilagajanja prava družbenim razmerjem kot eno izmed načel pravne države; 2. člen 

URS). 



Zaradi številnih sporov in zapletov v zvezi z lastninjenjem družbene lastnine je VS RS 

dobro vero oziroma načelo zaupanja v zemljiško knjigo „relativiziralo“ v tem smislu, da se 

nanaša tudi na dejansko vedenje o uporabi določene nepremičnine in poznavanje 

predpisov, tudi tistih o lastninjenju (II Ips 13/2012 z dne 14. 6. 2012 - Kaninska vas, II Ips

259/2006 z dne 9. 10. 2008 - Trg Republike). VS RS je s tem stališčem v zadevah, 

povezanih z lastninjenjem, po mojem mnenju utemeljeno onemogočilo sklicevanje na 

načelo zaupanja v zemljiško knjigo. 



V zadevi II Ips 345/2008 z dne 10. 9. 2012, ki se nanaša na priposestvovanje, pa je še 

poudarilo, da bi dopustitev sklicevanja na dobro vero v teh primerih pomenilo obid

zakonsko določenih pogojev za pridobitev lastninske pravice na teh zemljiščih oziroma 

„legalizacijo“ nezakonitih vpisov lastninske pravice, ki so nastali v procesu lastninjenja 

nepremičnin.

c) Treba je upoštevati, ali je nadaljnji pridobitelj profesionalna oseba (II Ips 33/2011 z 

dne 22. 11. 2012).



d) Kdaj mora biti podana dobra vera ?

Menim, da se mora trenutek, na katerega vežemo presojo dobrovernosti pridobitelja, 

pokrivati s trenutkom, ko nepremičnina ni več del odsvojiteljevega premoženja oziroma 

ko postane del pridobiteljevega premoženja. To pa je trenutek izstavitve overjenega 

zemljiškoknjižnega dovolila, saj pridobitelj takrat dobi izločitveno pravico oziroma 

ugovor tretjega.



Bistven je razpolagalni pravni posel, ki ima dejansko moč, da prenese pravico iz enega 

premoženja v drugo. Z vknjižbo se vsebina upravičenj, ki sestavljajo lastninsko pravico 

(37. člen SPZ), ne spremeni, spremeni se samo krog oseb, proti katerim učinkuje 

sprememba lastnika - prenos lastninske pravice začne učinkovati tudi proti tretjim 

dobrovernim osebam, ki nastopajo v pravnem prometu, in s tem proti vsakomur (erga 

omnes).



Da je pri prenosu lastninske pravice ključnega pomena izstavitev zemljiškoknjižnega 

dovolila, sposobnega za vknjižbo, je razvidno tudi iz nekaterih določb ZZK-1 in ZIZ:

- začetek stečajnega postopka ni ovira za dovolitev vknjižbe pravice, če je bil na 

zemljiškoknjižnem dovolilu podpis overjen pred dnevom začetka stečajnega postopka 

(prva alineja 3. točke tretjega odstavka 94. člena ZZK-1);

- zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve je (med drugim) ovira za dovolitev 

vknjižbe lastninske pravice, če je bil podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu overjen po 

trenutku, od katerega učinkuje zaznamba (1. točka prvega odstavka 99. člena ZZK-1);



- pri večkratnih zaporednih prenosih pravice, ki niso vpisani v zemljiški knjigi, lahko zadnji 

pridobitelj pravice zahteva vknjižbo pravice neposredno v svojo korist, če 

zemljiškoknjižnemu predlogu za vsak prenos priloži listino, ki bi bila podlaga za vknjižbo 

pravice v korist njegovega pravnega prednika (drugi odstavek 150. člena ZZK-1);

- če lastninska pravica na nepremičnini v zemljiški knjigi ni vpisana na dolžnika, to ni ovira 

za izvršbo na to nepremičnino – mora pa upnik predlogu za izvršbo priložiti listino, ki je 

primerna za vpis dolžnikove lastninske pravice (tretji odstavek 168. člena ZIZ).



Če bi presojo dobre vere vseeno vezali na trenutek vložitve zemljiškoknjižnega 

predloga, bi lahko prišli do situacije, ko bi pridobitelju v stečajnem postopku 

najprej priznali izločitveno pravico (oziroma ugovor tretjega v izvršilnem 

postopku), ki pa bi jo lahko naknadno izgubil, če bi bil v fazi vložitve 

zemljiškoknjižnega predloga v slabi veri. 



Stališče, da zadošča dobra vera v fazi izstavitve overjenega ZK dovolila, je sicer zastopano 

tudi v delu novejše teorije, kar pa ni logično, glede na to, da po stališču te teorije 

upravičenja, ki jih bo posameznik pridobil na podlagi overjenega ZK dovolila, v razmerju 

do resničnega lastnika učinkujejo šele z vložitvijo zemljiškoknjižnega predloga. Če se bo 

torej resnični lastnik uspel vpisati v zemljiško knjigo pred  imetnikom ZK dovolila, je 

dejstvo, da je bil slednji v dobri veri v fazi izstavitve ZK dovolila, po mnenju tega dela 

teorije brez pomena.

Ker po stališču te teorije upravičenja, ki jih bo posameznik pridobil na podlagi overjenega 

ZK dovolila, v razmerju do resničnega lastnika učinkujejo šele z vložitvijo 

zemljiškoknjižnega predloga, bi bilo logično, da bi ta teorija zastopala stališče, da bi moral 

biti pridobitelj v dobri veri (tudi) v tej fazi. 



6) Pojem pravnega prometa s poudarkom na postopkih 
prisilnih prodaj

- pridobitev pravice v izvršilnem postopku ni pravni promet (odločba US RS Up-128/2003 

z dne 27. 1. 2005)

- odplačni ali neodplačni pravni posli (odvisno od tega, kaj je objekt varstva načela 

zaupanja; pri premičninah le odplačni pravni promet)

- nakup nepremičnine v sodnem (izvršilnem ali stečajnem) postopku (prisilna prodaja)  



Ustaljeno stališče sodne prakse je, da je pri nakupu nepremičnine v postopku prisilne 

prodaje ugovor slabe vere izključen, ker je postopek javen in ga vodi sodišče in ker kupec 

pridobi nepremičnino na izviren način – na podlagi sodne odločbe.

Vendar: VS RS je sprejelo stališče, da je treba v primeru zlorabe postopka (kvalificirana 

oblika nedobrovernosti) zaščititi resničnega lastnika (II Ips 286/2012 z dne 28. 5. 2015 in 

III Ips 22/2012 z dne 28. 1. 2014) in razveljavilo odločitvi nižjih sodišč, ki sta temeljili na 

stališču, da slaba vera ni pomembna.



Del teorije meni, da bi bilo treba resničnega lastnika zaščititi tudi v primeru, ko je pri 

kupcu podana nekvalificirana nedobrovernost, kar se utemeljuje s tem, da gre pri prisilni 

prodaji za pravnoposlovno pridobitev in da pride zato v poštev načelo zaupanja v 

zemljiško knjigo. 

Sklepati je mogoče, da ta del teorije zastopa tudi stališče, da je treba načelo zaupanja 

širiti na področje postopkov prisilnih prodaj tudi zaradi varstva dobrovernega kupca. 

Ob sklicevanju na sodno prakso, ki temelji na odločbi Up-128/03, trdi, da dobroverni 

kupec (enako kot imetnik prisilne hipoteke, pridobljene na podlagi sklepa o izvršbi) ne 

pridobi lastninske pravice, če se izkaže, da je bil dolžnik zgolj zemljiškoknjižni (in ne tudi 

resnični) lastnik.



Komentar stališča teorije, da je treba načelo zaupanja vpeljati v postopke prisilnih 

prodaj zaradi varstva dobrovernega kupca: 

To stališče teorije temelji na zmotnem razumevanju odločbe Up-128/03, in sicer da je 

stvarno pravico na podlagi oblikovalne sodne odločbe mogoče pridobiti le v primeru, če 

je dolžnik resnični lastnik. Glede stvarnih pravic, pridobljenih na podlagi sodne odločbe, 

je na podlagi te odločbe mogoče ugotoviti:

1) da posega v pravico resničnega lastnika v teh primerih ni mogoče utemeljiti s 

sklicevanjem na načelo zaupanja v zemljiško knjigo (torej s pravnim prometom) in 

2) da upnik, ki pridobi zastavno pravico na podlagi sodne odločbe, nima prednosti pred 

resničnim lastnikom, ker zasleduje le poplačilo terjatve. 



Razlogi, ki izhajajo iz odločbe Up-128/03, ne omogočajo sklepanja, da bi Ustavno 

sodišče, ko bi tehtalo položaj dobrovernega kupca, ki bi lastninsko pravico na 

nepremičnini pridobil s sodno odločbo, in položaj resničnega lastnika, dalo prednost 

slednjemu.

Razlog za širitev načela zaupanja na področje postopkov prisilnih prodaj ne more biti v 

varovanju položaja dobrovernega kupca. Ta je namreč ob pravilnem razumevanju 

odločb Up-128/03 in Up-457/09 v povezavi s petim odstavkom 342. člena ZFPPIPP 

oziroma s 193. členom ZIZ varovan že zdaj. Novejša teorija vpeljuje načelo zaupanja v ZK 

v teh primerih dejansko zaradi varstva resničnega lastnika, ki ni bil dovolj skrben, da bi 

uveljavljal svoje pravice. 



Pomisleki zoper širitev načela zaupanja v ZK v postopke prisilnih prodaj:

1) Stališče teorije, da gre pri prisilnih prodajah za pravnoposlovno pridobitev, bistveno hromi 

učinkovitost prisilnih prodaj in s tem posledično učinkovitost postopkov, saj obstaja tveganje, da bo 

zoper kupca vložena tožba.

Teorija: skladno z odločbo Up-128/03 je varstvo pravnega prometa ob pogoju poštenega ravnanja 

tista okoliščina, ki lahko utemelji poseg v lastninsko pravico, ne pa tudi varstvo samega sodnega 

postopka prisilne prodaje.

Argumentacija teorije se mi zdi napačna. Iz odločbe Up-128/03 ne izhaja, da je poseg v lastninsko 

pravico mogoče utemeljiti le s pravnim prometom. Pravni promet je nedvomno okoliščina, ki pod 

pogoji, določenimi z zakonom, omogoča poseg v lastninsko pravico, kar pa ne pomeni, da posega v 

lastninsko pravico ob upoštevanju načela sorazmernosti ne bi bilo mogoče utemeljiti tudi z drugimi 

interesi. Takšen interes je nedvomno lahko učinkovitost postopka prisilne prodaje, kar izhaja tudi iz 

določbe 193. člena ZIZ in iz petega odstavka 342. člena ZFPPIPP. 



2) Stališče teorije negira peti odstavek 342. člen ZFPPIPP in 193. člen ZIZ.

Teorija: to pravilo varuje le kupce, ki na podlagi prodaje v stečajnem postopku pridobijo 

pravico in ne pride v poštev, če stečajni dolžnik ni resnični lastnik in če kupec ni 

dobroveren.

S takšno razlago navedene določbe ZFPPIPP, ki naj bi smiselno enako veljala tudi za 193. 

člen ZIZ, se ni mogoče strinjati, saj po tej logiki peti odstavek 342. člena ZFPPIPP nikoli ne 

pride v poštev. Tudi v primeru, ko bo stečajni dolžnik resnični lastnik in bo kupec v 

stečajnem postopku pridobil lastninsko pravico, bo tretji namreč lahko trdil, da je sam 

resnični lastnik ter da kupec ni bil v dobri veri, in bo zato vložil tožbo z vsebino iz petega 

odstavka 342. člena ZFPPIPP. Za tožbo namreč zadoščajo že trditve, o tem, ali je kupec res 

pridobil pravico, pa bo odločilo sodišče.



3) Resnični lastnik ima možnost zavarovati svojo pravico v izvršilnem postopku z 

ugovorom tretjega oziroma z izločitveno pravico v stečajnem postopku. S tem, ko 

resničnemu lastniku damo možnost, da v razmerju do kupca uveljavlja lastninsko pravico, 

izničimo celoten sodni postopek prodaje (ter institut ugovora tretjega, izločitvene 

pravice, odloga izvršbe) in izvotlimo pravnomočnost sodnih odločb, izdanih v 

postopku, v katerem je imel resnični lastnik možnost sodelovati. Stališče, da se 

resničnemu lastniku daje dodatna možnost, je v nasprotju s tem, da v pravu zaradi 

pravne varnosti načeloma ni „druge možnosti“.



Menim, da se uporaba načela zaupanja v zemljiško knjigo ne bi smela širiti tudi na 

področje prisilnih prodaj. S tem pa ne odrekamo varstva resničnemu lastniku. Slednjega 

bi morali varovati v primeru zlorabe postopka prisilne prodaje, vendar ne s širjenjem 

polja uporabe načela zaupanja v zemljiško knjigo, temveč z razlago, da tudi 

pravnomočnost ni absolutna vrednota. Pravnomočnost varuje namreč vrednoto pravne 

varnosti, ta pa v primeru, če je postopek prisilne prodaje izpeljan izključno z namenom, 

da se izigra resničnega lastnika, ne bi bila v ničemer prizadeta.



7) Kdaj se ni mogoče sklicevati načelo zaupanja v zemljiško 

knjigo?

a) Funkcionalna zemljišča 

A je v ZK vpisan kot lastnik funkcionalnega zemljišča. Resnični lastniki funkcionalnega 

zemljišča so lastniki stanovanj. A proda to zemljišče B-ju, ki se vpiše v zemljiško knjigo. 

Eden od lastnikov stanovanj vloži zoper B-ja izbrisno tožbo z utemeljitvijo, da 

funkcionalno zemljišče ne more biti predmet samostojnega razpolaganja. B trdi, da je 

dobroverni nadaljnji pridobitelj, ki ga varuje načelo zaupanja v ZK. Ali je njegov ugovor 

utemeljen?

Ne. VS RS je presodilo, da vprašanje dobre vere ni pomembno, saj je pogodba, 

sklenjena med A in B, nična – gre namreč za razpolaganje s predmetom, ki ni v 

samostojnem pravnem prometu (II Ips 420/2011 z dne 19. 9. 2013 – BS3). 



b) Nepremičnine, ki so predmet denacionalizacije (II Ips 75/2015 z dne 28. 5. 2015 in 

II Ips 123/2015 z dne 16. 7. 2015)

Prepoved iz 88. člena ZDen zajema vsako razpolaganje, ki bi lahko vplivalo na vrnitev ali 

na obliko vrnitve podržavljenega premoženja in zaradi katerega bi se lahko poslabšal 

položaj upravičencev. Določbe 88. člena ZDen ne dopuščajo razlage, po kateri bi bil ničen 

le prvi pravni posel, ki pomeni razpolaganje s premoženjem, glede katerega po določbah 

ZDen obstaja dolžnost vrnitve, medtem ko nadaljnji pravni posli ne bi bili nični oziroma 

naj bi se ničnost ne raztezala na nadaljnja razpolaganja s premoženjem.



c) Premoženje nezakonitega izvora, pridobljeno na neodplačen način (ZOPNI-A) 

A podari B-ju nepremičnino. A se znajde v postopku po ZOPNI in država zahteva od B-ja 

vrnitev nepremičnine. B ugovarja, da je bil v času pridobitve nepremičnine v dobri veri. 

Ali bo uspel?

Če je premoženje nezakonitega izvora, dobra vera ni pomembna.



8) O učinkih overjenega zemljiškoknjižnega dovolila

a) Konflikt med priposestvovalcem in dobrovernim pridobiteljem, ki razpolaga z 

overjenim zemljiškoknjižnim dovolilom

Primer: Resnični lastnik nepremičnine je oseba A (priposestvovanje), v zemljiški knjigi pa

je kot lastnik vpisan B, ki izstavi overjeno ZK dovolilo C-ju, ki je v trenutku izstavitve

dovolila v dobri veri. C se ne vpiše v ZK, ker ga z vpisom v ZK prehiti oseba A, ki zoper B

vloži ugotovitveno tožbo, spor pa zaznamuje. Ali bo lahko C zoper A vložil izbrisno tožbo?

Novejši del teorije rešuje gornjo situacijo s formulo vrstnega reda in ščiti

priposestvovalca.



Reševanje tovrstnih položajev s formulo vrstnega reda po mojem mnenju ni ustrezno iz

treh razlogov:

1) Rešitev s formulo vrstnega reda ne daje odgovora, kdo ima izločitveno pravico

oziroma ugovor tretjega v primeru, ko zemljiškoknjižni predlog še ni vložen, npr. če bi

se nad osebo B začel stečajni ali izvršilni postopek, še preden bi osebi A in C vložili

zemljiškoknjižni predlog.

2) Takšna rešitev ne varuje pravnega prometa, za varstvo katerega se sicer teorija

zavzema. Menim, da je treba upoštevati, da je oseba A resnični lastnik, ki ni poskrbela za

vknjižbo lastninske pravice, in da se je po trenutku, ko je pridobila lastninsko pravico,

odvil pravni promet. Pooseblja ga oseba C, ki ji je bilo izstavljeno overjeno ZK dovolilo.



3) Rešitev s formula vrstnega reda izniči pomen dejstva, da je bila oseba C v fazi 

pridobitve overjenega ZK dovolila v dobri veri in je zato v nasprotju z drugim stališčem, 

ki ga prav tako zastopa ta del teorije, in sicer da za pridobitev lastninske pravice na 

podlagi načela zaupanja v zemljiško knjigo zadošča dobrovernost v fazi izstavitve ZK 

dovolila.  

Če varujemo pravni promet, ki ga pooseblja C, in če je trenutek, ki je relevanten za

presojo dobre vere osebe C, trenutek izstavitve ZK dovolila, je oseba A izgubila

lastninsko pravico in je treba dati prednost osebi C.



b) Večkratno oziroma vzporedno razpolaganje z nepremičnino

Primer: A, ki je zemljiškoknjižni in resnični lastnik, izstavi dve overjeni zemljiškoknjižni 

dovolili, in sicer najprej osebi B in nato še osebi C. 

Novejši del teorije trdi, da je v takem primeru na nepremičnini toliko lastninskih pravic v 

pričakovanju, kot je izstavljenih zemljiškoknjižnih dovolil, lastninsko pravico pa pridobi 

tisti, ki se mu uspe prvemu vpisati v zemljiško knjigo (formula vrstnega reda). 



Rešitev teorije se mi zdi problematična. To bi pomenilo, da imajo v stečajnem postopku 

odsvojitelja vsi, ki razpolagajo z overjenim zemljiškoknjižnim dovolilom, izločitveno 

pravico (prva alineja 3. točke tretjega odstavka 94. člena ZZK-1). Izločitvena pravica je 

lahko le ena in jo ima tisti, v čigar premoženje spada nepremičnina. Priznati bi jo bilo 

treba tistemu pridobitelju, ki mu je bilo zemljiškoknjižno dovolilo izstavljeno najkasneje, 

pod pogojem, da ne gre za situacijo iz četrtega odstavka 243. člena ZZK-1.



Takšna rešitev je skladna z vrednostnim izhodiščem, da je treba varovati pravni promet, 

če je pridobitelj pošten, prav tako pa ustrezno upošteva dejstvo, da je mogoče vsem 

pridobiteljem, ki jim je bilo dovolilo izstavljeno pred zadnjim razpolaganjem, očitati 

določeno stopnjo neskrbnosti – lahko bi namreč poskrbeli za vpis svojih upravičenj v 

zemljiško knjigo, pa tega niso storili in je naknadno prišlo do pravnega prometa (nove 

izstavitve ZK dovolila). 



V primeru večkratnega razpolaganja gre dejansko za konflikt med pričakovano lastninsko 

pravico (prvi imetnik overjenega ZK dovolila) in pravnim prometom (ki ga pooseblja 

dobroverni drugi imetnik overjenega ZK dovolila). Ne vidim tehtnega razloga, zakaj bi ta 

konflikt razrešili drugače kot konflikt med lastninsko pravico in pravnim prometom. Če je 

zaradi varstva pravnega prometa ob pogoju poštenega ravnanja dopustno poseči v 

lastninsko pravico, je toliko bolj dovoljeno poseči v pričakovano lastninsko pravico, ki 

je nekaj manj od lastninske pravice.  



Hvala za pozornost.


