REPUBLIKE SLOVENI&

DRŽAVNEGA

ZBORA

Ljubljana, & Junij 1995

REPUBLIKE

SLOVENIJE
Št. 21

Letnik XXI

USTAVA

Predlog
za

zakona

spremembo

Slovenije

-

EPA

za

začetek

Ustave

postopka

Republike

1133

LASTNINA

Predlog

zakona

stvarnih

pravicah

-

EPA

1132

-

o

prva

lastnini

in

obravnava

drugih

\
■

*

L

■

■
.

. '■

r

■

'
-

■

:
'

,
*

,

1

.

Predlog zakona za

ZAČETEK
USTAVE

POSTOPKA

REPUBUKE

ZA

SPREMEMBO

SLOVENIJE

- EPA 1133

Vlada Republike Slovenije je na 145. seji dne 29. maja 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 168. člena
Ustave Republike Slovenije.

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Lojze JANKO, minister,
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejav-

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje.

logije ter vključevanje v evropski fond idej. Če bi Republika
Slovenija ostala zunaj evropskega združevanja, bi bila njena
razvojna prihodnost mnogo bolj negotova in nejasna, možnost, da bi se približala razvitejšim evropskim državam, pa bi
bila manjša.

Vlada Republike Slovenije je na 145. seji, dne 29. maja 1995,
na podlagi prvega odstavka 168. člena ustave Republike Slovenije sprejela
PREDLOG
ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Republika Slovenija je tp sedaj usmerjena v Evropo. Najpomembnejši del slovenskega gospodarstva je že sedaj usmerjen v Evropo in povezan z njo; poleg gospodarskega sodelovanja je razvito in uspešno tudi znanstveno in tehnološko
sodelovanje Republike Slovenije v številnih najpomembnejših
programih Evropske unije; pravni red Republike Slovenije
usklajujemo tudi s pravnimi akti Evropske unije; prevzemamo
pravne standarde razvite Evrope. Ob tem pa Republika Slovenija ohranja in razvija svojo nacionalno identiteto in tradicijo,
varuje okolje, zagotavlja socialno varnost ter druge značilnosti svoje dežele.

I.
Vlada Republike Slovenije na podlagi 168. člena ustave predlaga državnemu zboru, da začne postopek za spremembo
ustave, s katero naj se odpravi ustavna prepoved, da tujci ne
morejo pridobiti lastninske pravice na zemljiščih; določitev
pogojev, pod katerimi tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na zemljiščih, naj se prepusti zakonu.
II.

Vlada Republike Slovenije je na 104. seji, dne 30.9.1994,
sprejela Deklaracijo Vlade Republike Slovenije o odnosih
z Italijo in o namerah v zvezi s harmonizacijo slovenske
zakonodaje z zakonodajo Evropske unije. V tej deklaraciji je
poudarjeno, da je vstop Republike Slovenije v pridruženo
članstvo EU prioritetni cilj slovenske zunanje politike; da
Slovenija želi pospešiti proces svojega približevanja Evropski
uniji; da je eden najpomembnejših delov tega procesa harmonizacija zakonodaje; da bo Slovenija svojo zakonodajo prilagodila evropski najkasneje do 2001. leta; da bo začela tudi
proces priprav za spremembe zakonov in ustave Republike
Slovenije, ki so potrebne, da bi lahko ob včlanitvi Slovenije
v Evropsko unijo uredila tudi vprašanja trgovanja z nepremičninami, kot ga imajo urejenega v drugih državah članicah
Evropske unije.

Republika Slovenija je srednje razvita evropska država na
prehodu v tržno naravnan gospodarski sistem in politični
sistem parlamentarne demokracije. Sooča se s posledicami
nekaterih hitrih in sočasnih sprememb na začetku devetdesetih let - razpada bivše SFRJ, državne in gospodarske osamosvojitve, preusmeritve gospodarstva na nove, razvitejše in
zahtevnejše trge, preoblikovanja in utrditve gospodarskega in
političnega sistema ter dograditve oziroma zaokrožitve pravnega sistema. Njen razvojni cilj je postopno dohitevanje
gospodarsko razvitejših evropskih držav. Republika Slovenija
spada v kulturni in civilizacijski svet Evrope. Zato je nujno
pospešeno vključevanje Republike Slovenije v združevanje in
povezovanje v Evropsko unijo. Ne gre le za vključevanje
v politični krog Evropske unije, pač pa predvsem za razširitev
trgov, vključevanje v evropske tokove kapitala, dela in tehno3
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III.

členu ustave je lastnina nedotakljiva; odvzem je možen le
zaradi javnega interesa, ob pogoju, da je takšen odvzem kot
tudi način odvzema vnaprej določen z zakonom in da je
vnaprej določena pravična odškodnina; po 128. členu pa vsak
tujec na belgijskem ozemlju uživa enako zaščito, kot je zagotovljena osebam in lastnini, razen v izjemnih primerih, določenih z zakonom).
Tudi nizozemska ustava vsebuje podobno rešitev (14. člen)
kot ustava Belgije.
Identična določbi 11. člena belgijske ustave je določba 16.
člena ustave Luksemburga glede nedotakljivosti lastnine.
Luksemburška ustava še določa (17. člen), da se odvzem
(konfiskacija) premoženja ne sme uporabljati kot sredstvo
kaznovanja. Vsak tujec na ozemlju Luksemburga uživq varstvo. ki je predvideno za osebe in lastnino, če ni drugače
določeno z zakonom.

Ustava Republike Slovenije v prvem odstavku 68. člena
določa, da tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na
nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon. V drugem
odstavku tega člena določa, da na zemljiščih tujci ne morejo
pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob pogoju
vzajemnosti.
Po 9. členu ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike
Slovenije do sprejema zakona iz 68. člena ustave tujci ne
morejo pridobiti lastninske pravice na nepremičninah.
Ustavni zakon iz te prepovedi izvzema tuje države: te lahko
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah, ki jih uporabljajo za dejavnost dipiomatsko-konzularnih predstavništev.
Druge tuje fizične in pravne osebe lahko v skladu z 68. členom
ustave pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah,
vključno z zemljišči, samo z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti.
Zakon iz 68. člena ustave še ni sprejet. Glede na to po 9. členu
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije tujci
zaenkrat ne morejo pridobivati lastninske pravice na nepremičninah, razen prej navedenih izjem.

Tudi portugalska ustava (62. člen) določa, da je vsakomur
zagotovljena lastninska pravica in pravica do prenosa lastnine.
Dodatno pa 15. člen določa, da imajo tujci in osebe brez
državljanstva (apatridi), ki se nahajajo ali stanujejo na Portugalskem, enake pravice in dolžnosti kot portugalski državljani. Drugi odstavek pa določa, da ta določba ne velja za
politične pravice, za izvajanje javnih funkcij, ki niso pretežno
tehnične narave, ter za pravice in dolžnosti, ki so omejene na
portugalske državljane (bodisi z ustavo ali z zakonom). Tretji'
odstavek pa določa, da se državljanom portugalsko govorečih
držav lahko (z mednarodno pogodbo - konvencijo - in
v skladu z načelom recipročnosti) dodelijo pravice, ki niso
dodeljene tujcem (z izjemo nekaterih političnih pravic).

Te omejitve se sicer ne nanašajo na gospodarske družbe in
zavode, ki jih ustanovijo tuje fizične ali pravne osebe bodisi
same ali skupaj z domačimi fizičnimi ali pravnimi osebami po
predpisih Republike Slovenije, to je po zakonu o gospodarskih družbah in zakonu o zavodih ter drugih zakonih, ki
urejajo posamezne dejavnosti. Te gospodarske družbe in
zavodi se štejejo za domače pravne osebe in lahko za opravljanje svojih dejavnosti pridobivajo lastninsko pravico na
nepremičninah, vključno z zemljišči, če ni z zakoni, ki urejajo
posamezne dejavnosti, drugače določeno.

88. člen določa, da se ekonomska dejavnost in investicije tujih
fizičnih ali pravnih oseb urejajo z zakonom, z namenom da se
zagotovi njihov prispevek k razvoju države, kot tudi k zagotovitvi nacionalne neodvisnosti in interesov delavcev.

Lastninske pravice na nepremičninah za opravljanje svoje
dejavnosti zaenkrat še ne morejo pridobivati tuja podjetja, to
je podjetja s sedežem zunaj Republike Slovenije, in njihove
podružnice, ki jih ta podjetja v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ustanovijo na območju Republike Slovenije. Te
podružnice poslujejo v imenu in za račun tujega podjetja in
nimajo statusa domače pravne osebe po našem pravu. Lastninske pravice na nepremičninah za opravljanje svoje dejavnosti zaenkrat tudi še ne morejo pridobiti tisti podjetniki
- posamezniki, ki v skladu z zakonom o gospodarskih družbah opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije in
nimajo državljanstva Republike Slovenije. Prav tako tujci
- tuje fizične in pravne osebe - zaenkrat ne morejo pridobiti
lastninske pravice na nepremičninah za druge svoje potrebe.

Danska ustava določa v drugem odstavku 44. člena, da zakon
ureja obseg pravic tujcev na nepremičninah. Danska ustava
vsebuje tudi klasično določbo (73. člen o pogojih odvzema
lastninske pravice) z zelo močnim varstvom lastnine.
Irska ustava nima posebnih določb o lastninski pravici tujcev.
V 43. členu je zajamčena lastninska pravica, ki pa je lahko
omejena z načeli socialne pravičnosti. Ta načela so podrobneje določena v 45. členu, ki pa ne omenja posebej tujcev.
Francija nima posebnih ustavnih določb o lastninski pravici
tujcev. Nedotakljivost lastnine kot splošno načelo je omenjena v 17. členu Deklaracije o pravicah človeka in državljana,
ki je sestavni del francoske ustave.

Zakon o lastnini in drugih stvarnih pravicah naj bi odpravil to
začasno pravno praznino in uredil razmerja na tem področju
v skladu z 68. členom ustave. Predlagane zakonske rešitve naj
bi omogočile pridobivanje lastninske pravice in drugih stvarnih pravic na nepremičninah tudi tujim fizičnim in pravnim
osebam za opravljanje njihove dejavnosti skladno z resolucijo
o strategiji Republike Slovenije do tujih vlaganj (Uradni list
RS, št. 23/94) kot tudi za druge njihove potrebe ob upoštevanju interesov Republike Slovenije.

Nemška ustava vsebuje le klasično določbo o lastnini (14člen). Nima posebnih določb o lastninski pravici tujcev.
Tako kot Nemčija ima tudi Italija samo klasično določbo
o nedotakljivosti lastnine in o pogojih odvzema lastnine - (42:
člen). Nima posebnih določb o tujcih in njihovi lastninski
pravici.

V teh okvirih bo zakon uredil tudi pridobivanje stvarnih pravic
tujcev na zemljiščih, razen lastninske pravice, ki je po drugem
odstavku 68. člena ustave na zemljiščih tujci ne morejo pridobiti. Ta določba ustave je v primerjavi z ureditvami držav
Evropske unije kot tudi drugih držav izjemno omejevalna in
onemogoča tujcu pridobitev lastninske pravice tudi na stavbnem zemljišču, to je na zemljišču, k! pripada stavbi, na kateri
tujec lahko pridobi lastninsko pravico (zemljišče pod stavbo
in funkcionalno zemljišče).

Grčija in Španija tudi nimata posebnih določb o lastninski
pravici tujcev v svojih ustavah.
V.
Iz kratkega primerjalnega prikaza ustavnih določb nekaterih
držav iz Evrope je razvidno, da tako omejevalnega pristopa
(da tujec ne sme pridobivati zemljišč v svojo last, razen
z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti) nima nobena država0
Varovanje oziroma načine in pogoje pridobivanja lastninskn
pravice na nepremičninah urejajo vse države z zakoni i
drugimi predpisi.

IV.
Kratek ustavno pravni pregled urejanja lastninske pravice na
nepremičninah v ustavah nekaterih evropskih držav pokaže,
da ustave teh držav ne vsebujejo takšne določbe, kot je pri
nas drugi odstvek 68. člena ustave. Tako npr. ustava Belgije
vsebuje le splošno načelo o nedotakljivosti lastnine (po 11.
poročevalec, št. 21

S črtanjem drugega odstavka 68. člena ustave Republik®
Slovenije bi se Republika Slovenija v bistvu le izenačila glede
4

ustavnopravnih rešitev na tem področju z ustavnimi rešitvami
drugih držav. Ostal bi torej le prvi odstavek, po katerem lahko
tujci pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod
pogoji, ki jih določa zakon. Zakon bi seveda (kljub črtanju
drugega odstavka 68. člena ustave Republike Slovenije) lahko
predvidel (kar je že sedaj), da je eden od načinov pridobivanja
lastninske pravice tujcev tudi dedovanje (ob dejanski vzajemnosti), ko torej tudi druge države priznavajo državljanom
Republike Slovenije tak način pridobivanja nepremičnin.

Prilagoditev osnovnih ustavnih izhodišč glede nepremičnin
pravni ureditvi in praksi sodobnih evropskih držav bi nedvomno olajšala oziroma omogočila Republiki Sloveniji približevanje Evropski uniji in sklenitev sporazuma o pridruženem
članstvu in je zato potrebna in utemeljena. V vmesnem času
- od podpisa do uveljavitve tega sporazuma (približno 2 leti)
- pa bi Republika Slovenija učinkovito in pregledno uredila
na zakonski ravni problematiko pridobivanja lastninske pravice in drugih stvarnih pravic na nepremičninah. Šele s sprejemom novih zakonskih rešitev bi dejansko in pravno lahko
nehala veljati določba drugega odstavka 68. člena ustave
Republike Slovenije.

Način izvedbe takšne ustavne spremembe bi uredil ustavni
zakon; ta bi tudi določil, kdaj začne sprememba veljati.

BELEŽKE:
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mnenj pri pripravi zakona za drugo obravnavo pomenijo
tako vsebinske kot konceptualne posege v prvotno zasnovo zakona.

Vlada Republike Slovenije je na 145. seji dne 25. maja
1995, določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINI IN DRUGIH STVARNIH PRAVICAH,

Z vključevanjem Republike Slovenije v mednarodne integracije, zlasti še v postopku pridruževanja državam Evropske unije, pa se je odprlo tudi vprašanje izhodiščnega
pristopa k urejanju pravic tujcev. Asociacijski sporazumi,
s katerimi se v okviru Evropske unije urejajo odnosi s pridruženimi članicami, zahtevajo postopno liberalizacijo
pridobivanja stvarnih pravic tujcev in v končni fazi ureditev teh pravic po načelu neskriminacije tujcev in načelu
nacionalnega tretmana. Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da to, s političnega in strokovnega stališča, že
v sedanji fazi zahteva drugačen zakonodajni pristop k urejanju predmetne materije.

ki
ga pošilja
v prvo obravnavo in sprejem na
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Ker navedeni zakon vsebuje tudi materijo zakona o stvarnih pravicah tujcev na nepremičninah, Vlada Republike
Slovenije na podlagi 180. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije umik predloga zakona o stvarnih pravicah tujcev na nepremičninah iz zakonodajnega postopka.

Vlada Republike Slovenije je kot predlagatelj zakona pripravila tudi predlog zakona o lastnini in drugih stvarnih
pravicah. Gre za predpis sistemske narave, s katerim se
ureja lastninska pravica v skladu z ustavnim zasebnolastninskim konceptom. Vlada Republike Slovenije ocenjuje,
da naj ta zakon vključuje tudi ureditev stvarnih pravic
tujcev. Glede na že navedeno ugotovitev, da z enim zakonom ni mogoče v celoti urediti pravic tujcev, je smiselno,
da se pravice tujcev in pridobivanje le-teh opredeli
z določbami sistemskega zakona, katerega predmet je
tudi sicer načelna ureditev lastninske in drugih stvarnih
pravic. Ureditev pravic tujcev na vrednotah, ki so za državo
posebno pomembne (nacionalni parki, naravna in kulturna dediščina, obalni pas) bi bila v skladu s tem konceptom predmet drugih zakonov. Prav tako naj bi bila podrobnejša izvedbena določila predmet druge regulative.

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji dne 26/31993 sprejel predlog za izdajo zakona o stvarnih pravicah
tujcev na nepremičninah z osnutkom zakona in Vladi
Republike Slovenije kot predlagatelju zakona naložil, da
ob upoštevanju stališč in mnenj delovnih teles ter poslancev Državnega zbora in predlogov ter pripomb Državnega
sveta pripravi predlog zakona.
Predmet urejanja zakona o stvarnih pravicah tujcev na
nepremičninah naj bi bila določitev načina in pogojev za
pridobivanje nepremičnin v last tujih fizičnih in pravnih
oseb in opredelitev režima dolgoročnega najema. Zakonsko izhodišče je načelo, da imajo tujci le tiste pravice, ki
jih določa zakon. Pri tem bi predmetni zakon predpostavljal sistemsko ureditev stvarnih pravic, hkrati pa pogojev
za pridobitev teh pravic po tujcih ne bi določal celovito,
temveč le okvirno. Tako bi predpisoval obvezno dovoljenje
za sklenitev pravnega posla kot pravnega naslova za pridobitev lastninske pravice in soglasje za pridobitev lokacijskega dovoljenja v primerih gradnje. Ureditev stvarnih
pravic na območjih, kjer obstajajo posebni interesi varovanja, bi zakon praviloma odkazoval na drugi predpis.'

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje;
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

V parlamentarni razpravi so bila na predlagane zakonske
rešitve izražena številna mnenja in stališča, od katerih se
nekatera tudi vsebinsko razhajajo. Predlagatelj zakona
ocenjuje, da proceduralne zahteve po upoštevanju teh
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RAZLOGI ZA IZDAJO NOVEGA ZAKONA

OCENA STANJA

Ustavni sistem Republike Slovenije zahteva novo urejanje
lastnine kot ene izmed temeljnih ustavnih pravic ter novo
urejanje drugih stvarnih pravic, temelječih na zasebnem lastninskem konceptu. Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih sicer ni temeljil na koncepciji družbene lastnine, temveč je urejal pravna razmerja v zvezi z zasebno lastnino. Pri
nekaterih institutih (fizično omejevanje lastninske pravice,
priposestvovanje, pravice fizičnih oseb na družbeni lastnini,
itd.) pa je moral upoštevati soobstoj dveh lastninskih sistemov, zasebno-lastninskega in družbeno-lastninskega. Pri tem
je bil uveljavljen dominanten položaj družbene lastnine, kar je
prišlo do izraza tudi pri oblikovanju zasebno-lastninskih institutov. Zaradi izteka z ustavo določenega uskladitvenega roka
je nujen sprejem zakona, ki bo v celoti sledil konceptu
zasebne lastnine.

Ustava Republike Slovenije v 2. členu določa, da je Slovenija
pravna in socialna država, v 33. členu zagotavlja pravico do
zasebne lastnine in dedovanja, v 67. členu pa predpisuje, da
zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da
je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka
funkcija. Te ustavne določbe opredeljujejo izhodišča o lastnini kot podlagi za oblikovanje gospodarskega sistema in kot
temeljni človekovi pravici. Obenem pa iz njih izhaja, da zakon
ureja način pridobivanja in uživanja lastnine ter da zakon tudi
opredeljuje njeno gospodarsko, socialno in ekološko funkcijo.
V državi SFRJ je bilo urejanje lastninskopravnih razmerij
v zvezni pristojnosti. Tako je bil po večdesetletij trajajočem
obdobju uporabe pravnih pravil starega avstrijskega Občnega
državljanskega zakonika (v nadaljnjem besedilu: ODZ) iz leta
1811 sprejet zakon o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih
(Uradni list SFRJ, št. 6/80 in 36/90). Novela zakona v letu 1990
je uredila lastninske pravice tujcev na nepremičninah.

Razlog za izdajo novega zakona pa je tudi razvoj lastninskega
prava v svetu. Novo lastninsko ureditev lahko prilagodimo
razvojnim trendom lastninskega prava v drugih - primerjalnih pravnih sistemih. Zlasti je to pomembno pri oblikovanju
posesti in z njo povezanih pravnih institutov, pa tudi pri
oblikovanju tistih institutov, ki so v tesni zvezi s pogodbenim
pravom (na primer pri oblikovanju osebnih služnosti, hipoteke, realnih bremen itd.).

Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih ureja lastnino
in druge stvarne pravice, pri tem pa temelji na konceptu
zasebne lastnine. Zakon ne ureja družbeno-lastninskih razmerij, temveč klasično stvarno pravo. Po vsebini pravnih
institutov je najbližji nemškemu Biirgerliches Gesetzbuch-u (v
nadaljnjem besedilu: BGB) iz leta 1896, primerjati pa ga je
mogoče tudi z avstrijskim občim državljanskim zakonikom iz
leta 1811.

Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih ni uredil vseh
stvarno-pravnih institutov; tako ni opredelil nekaterih pojmov
kot so premična in nepremična stvar, sestavine, pritikline itd.,
uredil pa tudi ni sosedskega prava (omejitev lastninske pravice zaradi interesov sosedov), osebnih služnosti in relanih
bremen. Zlasti za sosedsko pravo in osebne služnosti je
veljalo izhodišče, da pravna ureditev teh razmerij ne sodi
v temeljna lastninskopravna razmerja, temveč naj jih urejajo
glede na družbene in gospodarske razmere na svojem
območju republike samostojno. SR Slovenija ni sprejela
zakona, ki bi urejal sosedsko pravo, osebne služnosti in
realna bremena.
,

Družbeno-lastninska razmerja je urejal že pred sprejemom
zakona o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih zakon
o združenem delu iz leta 1976. Seveda pa je obstoj družbene
lastnine vplival tudi na nekatere institute zakona o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih. Tako je 4. člen tega zakona vseboval izhodišče, da lastnik uresničuje lastninsko pravico
v skladu z naravo in namenom stvari ter v skladu z družbenim
interesom, ki ga določa zakon, ter da je prepovedano izvrševanje lastninske pravice v nasprotju z namenom, zaradi katerega je z zakonom ustanovljena ali priznana, ali v nasprotju
z naravo socialistične samoupravne družbe. Zakon je predvideval tudi fizično omejevanje obsega lastninske pravice na
stanovanjih in stanovanjskih hišah (9. člen), na kmetijskih in
drugih zemljiščih, na gozdovih in gozdnem zemljišču, na
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ter na delovnih
sredstvih (10. člen). Poleg tega je zakon urejal pravico uporabe zemljišča v družbeni lasti (12. člen), prepovedoval priposestovanje stvari, ki so družbena lastnina (29. člen) in tudi pri
nekaterih drugih institutih upošteval istočasen obstoj družbene lastnine.

Predlagani zakon naj bi zaradi tega tudi izpolnil praznino
pravnega urejanja nekaterih stvarnih pravic oziroma upravičenj in omejitev ter obveznosti lastnikov.
V vseh primerjalnih sistemih zakoni (najpogosteje obči civilni
zakoniki) urejajo lastnino in druge stvarne pravice, medtem
ko urejajo ekonomsko in socialno funkcijo lastnine zakoni na
posameznih področjih, npr. na zemljiščih (zlasti kmetijskih in
gradbenih), na stanovanjih in stanovanjskih hišah, na naravnih bogastvih itd. V primerjalnem pravu ne poznamo zakonika, ki bi vseboval splošne določbe, na podlagi katerih b'
posamezni zakoni opredeljevali posamezne elemente socialne, ekonomske in ekološke funkcije lastnine. Tudi v tem
zakonodajnem projektu po mnenju predlagatelja ni mogoč0
urediti poleg lastninske pravice in klasičnih stvarnih pravic
tudi izhodišč za zakonodajo na posameznih področjih, ki b0
uredila zlasti elemente socialne, ekonomske in ekološke funkcije lastnine. Izoblikovati pa bo mogoče teoretična izhodišča
za urejanje te pravne problematike s posebnimi zakoni.

Z osamosvojitvijo je Republika Slovenija prevzela v svoj
pravni sistem tudi zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, saj je 4. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) določil, da se v Republiki
Sloveniji do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije
smiselno uporabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji in kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno. Ker je tudi v državi Socialistični
Republiki Sloveniji v času njene osamosvojitve obstojala
družbena lastnina, zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih ni bil nasprotoval pravnemu redu nove države. Tudi
njegova uporaba v praksi ni bila povezana z večjimi problemi,
saj je prirejen sistem zasebne lastnine.
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Koncept lastninske pravice in vseh nosilnih ter izvedbenih
institutov je treba seveda prilagoditi tudi koncepciji tržneg3
gospodarstva in političnemu sistemu parlamentarne demo;
kracije. Tudi ustavna določba o svobodni gospodarski pobud'
(74. člen) je v tesni zvezi z ustavno pravico do zasebne
lastnine. Instituti stvarnega prava morajo biti taki, da omogočajo svobodno gospodarsko pobudo, zaradi tega ni možnost1
za fizično ali funkcionalno omejevanje zasebne lastnine.
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V zvezi z lastninsko pravico tujcev 68. člen ustave Republike
Slovenije določa, da tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon, ne
morejo pa jo pridobivati na zemljiščih, razen z dedovanjem ob
pogoju vzajemnosti. Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) je v 9. členu predpisal
moratorij za pridobivanje lastninske pravice do sprejema
zakona iz 68. člena. Glede na takšno situacijo je potrebno
odpraviti pravno praznino, ki se nanaša na pridobivanje stvarnih pravic tujcev na nepremičninah na druge načine in ne le
z dedovanjem.

miru, zahtevajo »absolutnost« lastninskih pravnih položajev,
torej zajamčen in družbeno zavarovan položaj lastnika (fizičnega, pravne osebe). Le-ta se tradicionalno še vedno posebej
poudarja pri nepremičninskem zavarovanju. Z zadnje omenjenim, vendar ne samo s tem, igra pri varovanju lastninskih
položajev gotovo poseben pomen tudi »publiciteta« (javnost)
lastninskih stanj in položajev. Preko okvirov predložene zasnove spadajo vprašanja odgovarjajočega dopolnjevanja tudi
za »imaterialne« lastninske pravice, kar pa sodobni promet
ravno tako nujno zahteva.
Glede ožje pravnosistemske priprave nujnih dopolnitev je
gotovo treba omeniti izjasnitev posameznih določil, kar
pomeni njihovo napolnitev z odgovarjajočo lastninsko vsebino. Pri tem naj se samo primeroma omeni posamezne
opredelitve in dopolnitve »absolutnih« pravic, kar ima že takoj
za posledico sistemsko in pojmovno avtonomnost predlaganega, kar pa pri vsem ni nič manj pomembno, namreč tudi
potrebnega temelja za nadaljnje dopolnjevanje in izgrajevanje
lastninskega sistema v moderni evropski smeri. V tej zvezi so
osnovno odgovarjajoče urejena vprašanja oziroma načini pridobitev, prenehanja in prenosov stvarnih lastninskih pravic.
Za vse omenjene primere ureditve seveda morajo veljati
načela sodnega varstva. Tako izoblikovani temelji predstavljajo glede na sistemsko naravo lastninskega (civilnega) prava
urejanje razmerij vseh lastninskih področij (stvarnega, obligacijskega, dednega kot tudi iz njih izvedenih).
Enovitost lastninske pravice je izhodišče za njeno urejanje.
Kot opredeljuje ustava v 33. členu, je lastninska pravica enovita. Gotovo bodo posamezni zakoni vnesli v pravni sistem
tudi nekatere posebnosti, ki bodo veljale le za upravičenja in
obveznosti posameznih subjektov lastninske pravice (države,
lokalnih skupnosti, javnih in zasebnih skladov ter fundacij
itd.). Vendar bodo vse te posebnosti oblikovane glede na
specifiko subjektov - nosilcev lastninske pravice, ne bodo pa
smele posegati v bistvo enovite lastninske pravice.

CILJI IN NAČELA ZAKONA
Lastninska razmerja zahtevajo zaradi svoje celovitosti ter
obsežnosti in vsestranosti odnosov, ki jih zajemajo, odgovarajočo pravno ureditev. Tako mora le-ta upoštevati postulat
uresničevanja ustavne pravice vseh pravnih subjektov na
temelju njihove enakopravnosti v pravnem prometu in lastninskih pravnih položajih, brez česar ni mogoče ustvariti enakih
možnosti za vse in s tem tudi neomejeno in svobodno pravnoposlovno (s tem tudi tržno) delovanje ob zahtevi svobodnega
oblikovanja lastninskih razmerij. Le taka ureditev omogoča
tudi med seboj transparentnost z drugimi lastninskimi pravnimi sistemi in s tem tudi skladnost maksim našega lastninskega prava z drugimi pravnimi sistemi, ki temelje in se grade
na zasebnolastninskem temelju. To tudi pomeni, da mora
predstavljeni sistem ne samo odgovarjati, temveč biti skladen
z drugimi. Vsak drug poskus urejanja lastninskih odnosov je
za našo skupnost nesprejemljiv že iz povsem zgodovinskih
razlogov. Na evropski pravni breg smo stopili preko svojih
»evropsko« šolanih pravnikov že pred stoletji; zaradi tega je
pomenila tudi avstrijska naravnopravna kodifikacija za slovenske dežele pravzaprav samo formalni in pozitivnopravni
začetek, sicer veljajočega, pisanega prava, ki je napolnjevalo
naš lastninskopravni prostor. Na tem stvarnem temelju gradi
tudi predložena ureditev, s tem da seveda nujno upošteva vse
nadaljnje razvojne premike evropskih lastninskih sistemov,
ter tako ustvarja zahtevam in razmerjam odgovarajajoče rešitve. V tem smislu se je omenjeno dejstvo tudi upoštevalo pri
tej stopnji oblikovanja določil lastninske ureditve. Seveda pa
zahtevajo omenjene okoliščine odgovarjajoče kulturnega
izgrajevanja našega lastninskega prava nadaljnji korak od
dosedanjega: predvsem je treba ureditev lastninskih razmerij
graditi v celovitem in usklajenem pristopu za nas dosedaj
ločenih »posebnih« področij. Tak razvojni in usklajevalni pristop zahteva seveda določen čas in tudi pripravljenost odstopiti od posameznih, nekoliko že odpisanih pogledov in rešitev, ki se zaradi neskladne razvojnosti zadnjega obdobja še
vedno premočno zadržuje v pogledih oblikovanja razmerij in
položajev lastnikov. V tem smislu se je pri predloženi obdelavi
upoštevalo predvsem določena vodila, na temelju katerih so
se odpravila dosedanja groba odstopanja in položilo temelje
nadaljnjemu odgovarjajočemu oblikovanju. Zaradi tega daje
predložena temeljna zasnova ob upoštevanju temeljne ustavnosti lastninske pravice dovolj trdno izhodišče uresničevanju
osnovnih vodil evropskega civilnega (lastninskega) prava. Pri
tem je treba seveda opozoriti na postavitev nujnega izhodišča
enovite lastninske pravice, kar gotovo pomeni določeno preseganje naših tradicionalnih pristopov k pravnemu (in s tem
seveda tudi ustavnemu) fenomenu lastninske pravice.
Poudarjena ustavnost narave pravice in s tem povezana nujna
enakopravnost lastninskih subjektov zajema razumljivo tudi
omejitve tega »garantiranoga« lastnikovega položaja, ki po
»socialni vezanosti« vključuje nujno tudi omejitve lastnikovih
Pravic, upravičenj, položajev, kadar je taka zahteva oziroma
Potreba postavljena v splošnem (širšem ali ožjem) interesu.
Taka omejevanja morajo biti odgovarjajoče utemeljena; omejitve morajo pa vendar zasledovati razumnost, da se z njimi ne
Podre ali celo ne odpravi zagotovljeno ustavno varovanje in
soglasnost ustavnega (ekonomskega) in pravnega naboja
Pravice ali položaja sploh ali v posameznem primeru. Vsekakor je za odgovarjajoče vzpostavljanje zasebnolastninskih
stanj glavno jamstvo sam formalni način omejevanj (odgovarjajoči postopki, odgovarjajoči načini odločanja.)

Enakopravnost subjektov in njihovih lastninskih upravičenj je
zlasti izhodišče za pravno ureditev gospodarskega sistema,
velja pa seveda tudi pri oblikovanju lastninskih razmerij med
vsemi fizičnimi in pravnimi osebami. Enakopravnost subjektov in njihovih lastninskih upravičenj pa zahteva, da se tudi
v posebni zakonodaji ne oblikujejo razlikovanja, ki bi temeljila
na različnih izhodiščih, kadar nastopajo v pravnih razmerjih
fizične osebe, država, lokalne.
Ekonomska funkcija lastnine ne bo prvenstveno izoblikovana
s predlaganim zakonom, čeprav pride do izraza tudi v nekaterih njegovih določbah, na primer v določbah o upravljanju
solastnikov in skupnih lastnikov s skupno stvarjo, pri opredeljevanju pravil sosedskega prava, pri pravilih o gradnji na
tujem zemljišču, pri pravnih pravilih o plodovih in stroških itd.
Prav gotovo pa bodo ekonomske funkcije lastnine urejene
s posebnimi zakoni, kot so zlasti zakoni, ki bodo urejali
pravna razmerja v zvezi s posameznimi vrstami zemljišč.
Socialna funkcija lastnine sicer prav tako prihaja do izraza
tudi v tem zakonu, še posebej pri oblikovanju pravnih pravil
sosedskega prava. Pojma »socialna funkcija lastnine« ne gre
razumeti le v tem smislu, da je lastnik dolžan prispevati preko
davkov in drugih obveznih dajatev sredstva za opravljanje
državnih nalog, nalog lokalnih skupnosti, za socialno varnost
itd. Socialna funkcija lastnine pomeni, da je lastnina zaradi
nujnega skupnega življenja in gospodarjenja omejena.
V zakonu o lastnini in drugih stvarnih pravicah pride to do
izraza zlasti pri določbah sosedskega prava. Kot ekonomska
pa bo tudi socialna funkcija lastnine natančnejše opredeljena
predvsem s posebnimi zakoni.
Že navedena izhodišča veljajo tudi za ekološko funkcijo lastnine, ki v veljavni zakonodaji prihaja do izraza predvsem
v zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93). Predloženi zakon o lastnini in drugih stvarnih pravicah temu urejanju ne more dati usmerjevalnih okvirov s posebej izoblikovanimi splošnimi določbami.

Omenjeni temelji in s tem tudi kvalitete »lastnine« v golem
Pravnem smislu, torej v smislu pravnega reda in pravnega

Izključnost (absolutnost) lastninske pravice je kljub omeji9
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tvam lastninske pravice v predlaganem zakonu in v drugih
zakonih izhodišče za urejanje lastninske in drugih stvarnih
pravic. Na to načelo pa se navezuje tudi omejitev posegov
v lastninsko pravico.

PRIMERJAVA Z UREDITVIJO STVARNEGA PRAVA
V DRUGIH DRŽAVAH
Ureditev lastninske pravice in drugih stvarnih pravic (stvarno
pravo) je v primerjalnem pravu relativno podobna. Praktično
vse ureditve izhajajo iz rimskega prava in pogosto povzemajo
načela, ki so jih oblikovali klasični rimski pravniki. Kljub
enakim izhodiščem pa se posamezne nacionalne zakonodaje
med seboj razlikujejo. Prvi pomembni temelj razlikovanja je
vpliv obligacijskega posla na stvarnopravno sfero. Romansko
orientirani sistemi izhajajo iz ureditve, ki jo je uveljavil francoski Code Civil iz leta 1806. Posel obligacijskega prava ima
v tem sistemu translativni (prenosni) učinek. Za razliko od
romanskih germansko orientirani sistemi izhajajo iz stroge,
juristično formalne ločitve obligacijskega in stvarnopravnega
posla. Druga pomembna razlika med zakonodajami je v opredelitvi in izoblikovanju fenomena posesti. Starejši zakoni
prevzemajo rimskopravno subjektivno koncepcijo posesti, ki
zahteva soobstoj corpusa (oblasti nad stvarjo) in animusa
(volje imeti stvar za svojo). Iz navedenih razlogov je primerjava med posameznimi zakonodajami težka in včasih ne daje
pravilnih rezultatov. Predlagani zakon se glede na slovensko
pravno tradicijo konceptualno navezuje na ureditve v germanskem pravnem krogu (Nemčija, Avstrija, Švica).

Pošteno izvrševanje lastninske in drugih stvarnih pravic je
načelo, ki pride do izraza zlasti v določbah o sosedskem
pravu. Pravice, ki imejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje nepremičnine, se morajo izvrševati pošteno, v skladu
s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje
lastnika stvari. Pa tudi sicer morajo lastniki nepremičnin svojo
lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.
Varovanje dobre vere v pravnem prometu kot načelo predlaganega zakona se uresničuje pri pridobitvi lastninske pravice
pri spojitvah, z mešanjem stvari, z gradnjo na tujem zemljišču,
pri urejanju pravnega položaja dobrovernega posestnika
v zvezi s plodovi in stroški, pri pridobitvi lastninske pravice
s priposestvovanjem, pri varstvu dobroverne osebe itd. Varovanje dobre vere v pravnem prometu na področju lastninske
in drugih stvarnih pravic se vključuje v sistem varstva dobrovernosti v pravnem prometu nasploh.

Primerjalno analizo predloga zakona otežuje in na nekaterih
mestih tudi onemogoča dejstvo, da je zaradi zgodovinskih
razlogov, deljene zakonodajne pristojnosti znotraj države
SFRJ, področje civilnega prava razbito na številne parcialne
zakone. Tuji pravni sistemi celotno materijo urejajo enotno
z enim samim zakonikom (nemški BGB, avstrijski ODZ, italijanski Codice Civile in francoski Code Civil), izjema je le
Švica, kjer poleg splošnega kodeksa obstaja še posebni obligacijski zakonik. V našem pravnem prostoru zaenkrat še ni
uzakonjen splošni del civilnega prava, ker je upoštevanje tuje
izkušnje to izjemno dolgotrajen in strokovno zahteven projekt. Zato je možna primerjava predloga zakona samo
s poglavji (deli oziroma knjigami) tujih zakonikov, ki urejajo
stvarno pravo. Tudi v teh okvirih pa je mogoče ugotoviti, da je
tuja zakonodaja širša, saj znotraj teh poglavij ureja pravne
institute, ki so v slovenskem pravu sicer urejene, vendar
z drugimi zakoni. Tako del stvarnega prava, ki se tiče predkupne pravice in ročne zastave, urejajo predpisi o obligacijskih razmerjih, ureditev nujne poti in mejnih sporov ureja
zakon o nepravdnem postopku. Združevanje materije, ki je
urejena z različnimi predpisi, prihaja v poštev šele s celotno
kodifikacijo civilnega prava v enoten kodeks, saj gre za strokovno sila občutljivo vprašanje, ki zahteva vsestransko
sistemsko obravnavo.

Publicetno načelo je prav tako eno izmed načel lastninskega
prava oziroma pravne ureditve lastninskih razmerij. Zlasti
pride do izraza pri načinih pridobitve lastninske pravice, ki naj
tudi na zunaj pokažejo titularja upravičenj. Tako se pridobi
lastninska pravica na nepremičnini na podlagi pravnega posla
z njenim vpisom v zemljiško knjigo, na premični stvari pa
z njeno izročitvijo v posest pridobitelja. Posest na zunaj izkazuje lastnika, vpis v zemljiško knjigo pa temelji na materialnem publicitetnem načelu, katerega bistvo je, da se nihče ne
more sklicevati, da ni vedel za podatke, ki so vpisani v zemljiško knjigo.
Specialnost (individualna določenost) lastnine in vseh stvarnih pravic temelji na izhodišču, da je treba pri lastninski in
drugih stvarnih pravicah natanko opredeliti tako nosilca pravice kot tudi predmet te pravice. To sledi iz ureditve vseh
pravnih institutov, ki urejajo lastnino. S tem seveda pravna
ureditev lastninske pravice in drugih stvarnih pravic v izhodišču izstopa od ureditve družbeno-lastninskih razmerij, ki je
izhajala predvsem iz izhodišča, da je za oblikovanje družbeno-lastninskih razmerij pomembno opredeliti predvsem
upravljalska upravičenja, to je sistem odločanja.
Prenosljivost lastninske pravice in drugih stvarnih pravic je
kot klasično načelo stvarnega prava prav tako načelo predlaganega zakona. Lastninsko pravico kot tudi druge stvarne
pravice se pridobijo predvsem na podlagi pravnega posla. Ker
je prenosljivost lastninske pravice in drugih stvarnih pravic
praviloma bistvena lastnost teh pravic, je za vsako omejevanje
pravnega prometa potreben obstoj prepričljivega družbenega
razloga.

FINANČNE POSLEDICE
Izvajanje predlaganega zakona ne bo povzročilo novih oziroma dodatnih finančnih obremenitev proračuna Republike
Slovenije.
BESEDILO ČLENOV

Abstraktnost lastninske pravice se kot načelo predlaganega
zakona izraža pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi
dobrovernosti pridobitelja, ko pridobi dobroverna oseba lastninsko pravico, pridobljeno odplačano od nelastnika, ki
v okviru svoje dejavnosti daje take stvari v promet, od nelastnika, kateremu je lastnik izročil stvar v posest na podlagi
pravnega posla, ki ni podlaga za pridobitev lastninske pravice, ali na javni dražbi. Abstraktnost lastninske pravice je
pomembna tudi pri njenem varstvu.

I. poglavje
TEMEUNA NAČELA
l.člen
Fizičnim in pravnim osebam je zagotovljena lastninska pravica.
Zaradi zagotovitve gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine lahko zakon predpiše posebne dolžnosti lastnika,
omejitve lastninske pravice in upravičenja tretjih oseb.

Sodno varstvo lastninske pravice in drugih stvarnih pravic
temelji na določbi 23. člena Ustave Republike Slovenije, ki
v prvem odstavku določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih brez nepotrebnega odlašanja
odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno
sodišče. Varstvo lastninske pravice v upravnem postopku je
lahko le izjema. Predlagani zakon posebej razgrajuje oblike
varstva (tožbe) lastninske pravice in drugih stvarnih pravic.
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Pogoje pridobivanja lastninske in drugih stvarnih pravic na
nepremičninah, ki so na območjih, zavarovanih s posebnimi
predpisi zaradi varstva okolja, naravnih bogastev, kulturne
dediščine ter na območjih, ki so pomembna za obrambo in
varnost države, določa zakon.
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2. člen

za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko
je motenje nastalo (spor zaradi motenja posesti).

Na stvari, na kateri ima kdo lastninsko pravico, lahko obstaja
pod pogoji, ki jih določa zakon, služnostna pravica, zastavna
pravica in realno (stvarno) breme.

12. člen
Sodišče daje varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo
motenje; pri tem se ne upoštevajo pravica do posesti, pravni
naslov posesti in dobrovernost posestnika.

3. člen
Vsakdo je dolžan pošteno izvrševati lastninsko in druge
stvarne pravice.
II. poglavje
POSEST

Tudi posestnik, ki je pridobil posest s silo, na skrivaj ali
z zlorabo zaupanja, ima pravico do varstva, razen nasproti
tistemu, od katerega je na tak način prišel do posesti, če od
nastanka motenja še ni pretekel rok iz 11. člena tega zakona.

4. člen
Posest obstoji na stvareh in na pravicah.
Posest stvari ima vsak, kdor ima neposredno dejansko oblast
nad stvarjo (neposredna posest).
Posest stvari ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast nad
stvarjo prek koga drugega, kateremu je iz naslova užitka,
najema, shranjevanja, posodbe ali iz kateregakoli drugega
pravnega posla dal stvar v neposredno posest (posredna
posest).

13. člen
Z določbo o zahtevku za varstvo pred motenjem posesti
odredi sodišče prepoved nadaljnjega motenja posesti oziroma odredi vrnitev odvzete posesti ter druge ukrepe,
potrebne za varstvo pred nadaljnjim motenjem.
14. člen
Soposestnik uživa varstvo po 9. členu tega zakona v razmerju
do tretjih oseb ter v medsebojnih razmerjih z drugimi soposestniki, če kateri od njih onemogoča drugemu dotedanji
način izvrševanja dejanske oblasti nad stvarjo, ki je v njihovi
posesti.

Posest služnosti ima, kdor dejansko uporablja stvar drugega
v obsegu, ki ustreza vsebini te služnosti.
Posest stvari ali pravice ima lahko več oseb.

15. člen
♦
Ne glede na spor zaradi motenja posesti (11. člen) je mogoče
zahtevati sodno varstvo posesti iz naslova pravice do posesti.

5. člen
Kdor izvršuje dejansko oblast nad stvarjo za drugega in je
dolžan ravnati po njegovih navodilih, nima posesti.

III. poglavje

6. člen

LASTNINSKA PRAVICA
1. Vsebina lastninske pravice

Posest je zakonita, če temelji na veljavnem pravnem naslovu,
ki je potreben za pridobitev pravice, in če ni bila pridobljena
s silo, z zvijačo ali z zlorabo zaupanja.

16. člen
Lastninska pravica lahko obstaja na premičnih in nepremičnih stvareh in pravicah.

Posest je dobroverna, če posestnik ne ve ali ne more vedeti,
da stvar, ki jo ima v posesti, ni njegova.

17. člen

Domneva se, da je posest dobroverna.

Lastnik stvari lahko, kolikor temu ne nasportujejo zakon ali
pravice tretjih, s stvarjo po svoji volji ravna in druge izključi od
vsakega posega v stvar.

7. člen
Dedič postane posestnik v trenutku zapustnikove smrti, ne
glede na to, kdaj je pridobil dejansko oblast nad stvarjo.

. 18. člen

8. člen

Več oseb ima solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari, če
je del vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto
(idealni del).

Posest se izgubi, če posestnik neha izvrševati dejansko oblast
nad stvarjo.

Če solastniški deli niso določeni, se domneva, da so enaki.

Posest se ne izgubi, če posestnik neodvisno od svoje volje
začasno ne more izvrševati dejanske oblasti.

19. člen

9. člen

Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu delu, ne da bi
s tem kršil pravice drugih solastnikov.

Vsak posestnik stvari in pravice (4. člen) ima pravico do
varstva pred motenjem ali odvzemom posesti (motenje posesti).

Solastnik lahko razpolaga s svojim delom brez soglasja drugih solastnikov.
20. člen

10. člen
Posestnik ima pravico do samopomoči zoper tistega, ki neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame; pogoj pa
je, da je nevarnost neposredna, da je samopomoč nujna in da
način samopomoči ustreza okoliščinam, v katerih obstaja
nevarnost.

Solastniki imajo pravico skupno upravljati stvar.
Za posle v zvezi z rednim upravljanjem stvari je potrebno
soglasje solastnikov, katerih deli sestavljajo skupaj več kot
polovico njene vrednosti.

11. člen

Če se v primerih iz drugega odstavka tega člena solastniki ne
morejo sporazumeti, posel pa je nujen za redno vzdrževanje
stvari, odloči o tem sodišče.

Sodno varstvo pred motenjem oziroma odvzemom posesti je
mogoče zahtevati v 30 dneh od dneva, ko je posestnik zvedel
11

poročevalec, št. 21

Za posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja (odtujitev
cele stvari, sprememba namena stvari, oddaja cele stvari
v zakup, ustanovitev hipoteke na celi stvari, ustanovitev stvarnih služnosti in podobno) je potrebno soglasje vseh solastnikov.

Brez posebnega pravnega naslova je prepovedano motenje iz
prvega odstavka tega člena s posebnimi napravami.

Solastniki lahko zaupajo upravljanje stvari enemu ali več
solastnikom ali komu drugemu.

Lastnik nepremičnine, na kateri je nujno potrebno izvesti
dela, ki so potrebna za uporabo in izkoriščanje nepremičnine,
lahko začasno uporabi tujo nepremičnino zaradi izvedbe del,
če teh del ni mogoče izvesti na drugačen način ali jih je
mogoče izvesti samo z nesorazmernimi stroški.

25. člen

Stroške uporabe, upravljanja in vzdrževanja stvari in druga
bremena, ki se nanašajo na celo stvar, trpijo solastniki
v sorazmerju z velikostjo svojih delov.

Po uporabi mora na tuji nepremičnini vzpostaviti prejšnje
stanje.

21. člen

Na zahtevo lastnika nepremičnine, ki jo je začasno uporabil,
mora plačati ustrezno denarno nadomestilo.

Solastnik ima pravico zahtevati delitev stvari, razen v času, ko
bi bila ta delitev v škodo drugih solastnikov, če ni z zakonom
določeno drugače.

Pred začasno uporabo je treba ob primernem času in na
primeren način obvestiti lastnika ali posestnika tuje nepremičnine.

Pravica iz prejšnjega odstavka ne zastara.
Pogodba, s katero se solastnik za vselej odreka pravici do
delitve stvari, je nična.
%

26. člen
Sodišče uredi mejo na podlagi močnejše pravice.

Solastniki sporazumno določijo način delitve stvari; če se ne
morejo sporazumeti, odloči sodišče.
Če fizična delitev stvari ni mogoča ali je mogoča le ob znatnem zmanjšanju njene vrednosti, odloči sodišče, naj se delitev stvari opravi s prodajo.

Če vrednost spornega mejnega prostora presega vrednost, do
katere lahko v pravdnem postopku odloča okrajno sodišče,
lahko sodišče uredi mejo na podlagi močnejše pravice le, če
predlagatelj in oseba, proti kateri je vložen predlog, s tem
soglašata.

Solastniku, ki je z delitvijo dobil stvar ali del stvari, jamčijo
drugi solastniki za pravne in stvarne napake stvari v mejah
vrednosti svojih solastniških delov.

Če močnejša pravica ni dokazana, ali če ni podano soglasje
v smislu prejšnjega odstavka tega člena, sodišče uredi mejo
po zadnji mirni posesti.

Pravica iz prejšnjega odstavka ugasne v treh letih (varianta:
v enem letu) po razdelitvi stvari.

Če se ne more ugotoviti zadnja mirna posest, sodišče uredi
mejo tako, da sporni prostor razdeli po pravični oceni.

22. člen

27. člen

Več oseb ima lahko na nerazdeljeni stvari skupno lastnino,
kadar njihovi deleži niso vnaprej določeni.

Če vrednost spornega mejnega prostora presega vrednost, do
katere lahko v pravdnem postopku odloča okrajno sodišče,
predlagatelj in oseba proti kateri je predlog vložen, pa ne
soglašata, da se uredi meja na podlagi močnejše pravice,
lahko vsak izmed njiju uveljavlja močnejšo pravico v pravdnem postopku v roku 3 mesecev po pravnomočnosti sklepa
o ureditvi meje.

Skupni lastniki rabijo stvar v skupni lastnini in razpolagajo
z njo skupno in sporazumno ter solidarno odgovarjajo za
obveznosti, ki nastanejo v zvezi s skupno stvarjo.
Vsak skupni lastnik ali njegov upnik sme vedno zahtevati
delitev skupne stvari, ne sme pa tega zahtevati v času, ko bi
bila ta delitev v škodo drugim skupnim lastnikom.

2$. člen
Če ni dogovorjeno drugače ali če se ne dokaže, da so izključna last enega od lastnikov mejnih zemljišč, so mejne
ograje, jarki, pregrade in druge stvari, ki služijo za označitev
meje, skupna lastnina lastnikov na tak način razmejenih zemlijšč.

Za skupno lastnino se smiselno uporabljajo določbe o solastnini, če ni z zakonom drugače določeno.
23. člen

29. člen

Zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin,
morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne
povzročajo škode.

Lastnik nepremičnine sme do polovice širine s svoje strani
uporabljati mejno ograjo, jarek, pregrado in druge stvari, ki
služijo za označitev meje. S svoje strani sme vzidati slepa
vrata in omare na mestih, kjer jih ni na nasprotni strani, če to
ne ogroža trdnosti in stabilnosti, sosedu pa ne onemogoča
uporabe z njegove strani do polovice širine.

Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje
nepremičnine, se morajo izvrševati pošteno, v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika
stvari.

30. člen

Določbe prvega in drugega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi glede oseb, ki imajo na nepremičninah neposredno posest.

Mejne ograje, pregrade, jarki in druge stvari, ki služijo označitvi meje, se morajo vzdrževati na krajevno običajen način;
stroške vzdrževanja trpijo skupni lastniki po enakih delih.

24. člen

Za škodo, ki nastane zaradi nevzdrževanja tretjim osebam
odgovarjajo skupni lastniki solidarno.

Lastnik nepremičnine mora pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežkočajo uporabo drugih nepremičnin čez mero,
ki je giede na naravo in namen nepremičnine ter glede na
kmjrtvn£ razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo.
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31. člen
Dokler mejne ograje, pregrade, jarki in druge stvari na meji
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37. člen

razmejujejo nepremičnine različnih lastnikov, ni mogoče zahtevati delitve.

Lastnik zemljišča ne sme na škodo drugega zemljišča spremeniti toka vode, njegove jakosti ter količine in kvalitete vode,
ki ima naraven tok preko njegovega zemljišča ali, ki teče skozi
njegovo zemljišče.

32. člen
Drevo, ki raste na meji dveh ali več nepremičnin je skupna
lastnina lastnikov mejnih nepremičnin.

38. člen

Plodovi se delijo med lastnine po enakih delih.

Lastnik mora storiti vse potrebno, da meteorne padavine
s strehe njegove zgradbe ne odtekajo oziroma ne padajo na
tujo nepremičnino.

Če drevo na meji ovira rabo katerega od sosednjih zemljišč,
lahko vsak lastnik zemljišča zahteva, da se drevo odstrani na
skupne stroške.

39. člen

33. člen

Sodišče dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno
obdelavo ali uporabo potrebne zveze z javnim potnim omrežjem ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi
stroški.

Lastnina drevesa, ki raste ob meji se določa po zemljišču, iz
katerega raste deblo.
Na plodovih, ki padejo s sosednje nepremičnine, pridobi
lastnik tega zemljišča lastninsko pravico v trenutku ločitve
plodov od glavne stvari.

40. člen
Sodišče dovoli nujno pot, če se z njo ne onemogoča ali
znatno ovira izkoriščanje ali uporaba zemljišča, po katerem
naj bi nujna pot potekala.

34. člen
Lastnik nepremičnine ima pravico odstraniti in porabiti veje
sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove
nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino,
če ga motijo. Preden to stori, mora o svoji nameri ob primernem času in na primeren način obvestiti lastnika drevesa.

Pri odločanju o vrsti, obsegu in poteku nujne poti sodišče
upošteva potrebe zemljišča, ki pot potrebuje. Pri tem je treba
upoštevati, da se tuje zemljišče čim manj obremeni.

če je lastniku sosednje nepremičnine s posebnim predpisom
prepovedano ravnanje iz prvega odstavka tega člena ima
pravico do odškodnine.

Če ob upoštevanju zemljišč, po katerih bi nujna pot potekala,
v okviru predloga ni mogoče določiti poti v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena, sodišče predlog
zavrne.

Določbe tega odstavka se ne uporabljajo v primerih, kadar sta
mejni zemljišči gozd.

41. člen

35. člen

Za dovoljeno nujno pot je upravičenec do nujne poti dolžan
plačati zavezancu ustrezno denarno nadomestilo.

Domače in udomačene živali sme lastnik zasledovati na tuji
nepremičnini.

42. člen
Obstoječo nujno pot je mogoče spremeniti, če zaradi spremenjenih okoliščin ni več potrebna, pa se lahko zahteva njena
odprava.

Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali prepove dostop na
zemljišče le v primeru, če žival brez odlašanja sam izroči
lastniku.

43. člen

Če nastane na tujem zemljišču zaradi zasledovalne pravice
Skoda, jo je dolžan lastnik živali povrniti.

Določbe o nujnih poteh se uporabljajo tudi za izgradnjo in
postavitev komunalnih in drugih objektov in naprav ter priključkov na te objekte ter naprave za objekte, za katere je
izdano predpisano dovoljenje ter za razširitev obstoječih služnosti, če med udeleženci ni sporazuma.

Lastnik ali posestnik nepremičnine ima pravico do povrnitve
potrebnih in koristnih stroškov, ki jih je imel v zvezi z živaljo.
Lastnik ali posestnik nepremičnine ima pravico pridržati žival,
dokler mu niso povrnjeni škoda ter potrebni in koristni
stroški.
36. člen

2. Pridobitev lastninske pravice
44. člen
Lastninska pravica se pridobi po samem zakonu, na podlagi
pravnega posla in dedovanjem.

Lastnik ne sme poglabljati svojega zemljišča ali tako posegati
vanj, da bi zaradi posegov tuja nepremičnina izgubila trdnost,
stabilnost ali oporo.

Lastninska pravica se pridobi tudi z odločbo državnega
organa na način in pod pogoji, kot to določa zakon.

Lastnik nepremičnine, katere trdnost, stabilnost ali opora je
zaradi posegov v nevarnosti, lahko zahteva prepoved nadaljevanja začetih del za čas, dokler se ne zagotovijo in izvedejo
ukrepi, ki trajno preprečujejo izgubo trdnosti, stabilnosti in
opore.

45. člen
Po samem zakonu se lastninska pravica pridobi z ustvaritvijo
nove stvari, s spojitvijo, pomešanjem, z graditvijo na tujem
zemljišču, z ločitvijo plodov, s priposestvovanjem, pridobitvijo
lastnine od nelastnika, s prilastitvijo (okupacijo) in drugih
primerih, ki jih določa zakon.

če takih ukrepov ni mogoče izvesti brez trajnih posegov
v njegovo nepremičnino, lahko zahteva prepoved posegov.
Če je lastnik pri poglobitvah in posegih v svoje zemljišče
Postavil posebne opore in konstrukcije, ki zagotavljajo stabilnost tuje nepremičnine, jih je dolžan redno vzdrževati.

46. člen
Kdor iz svojega materiala s svojim delom izdela novo stvar,
pridobi na njej lastninsko pravico.

Za škodo, ki izvira iz te opor in konstrukcij, odgovarja ne
glede na krivdo.

Lastninska pravica na novi stvari pripada lastniku materiala, iz
13
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več kot zemljišče, objekt skupaj z zemljiščem graditelju, ta pa
dolguje lastniku za zemljišče nadomestilo po njegovi prometni ceni.

katerega je na podlagi pravnega posla to stvar Izdelal kdo
drug.
Če je nekdo iz tujega materiala s svojim delom naredil novo
stvar, pripada ta njemu, če je dobroveren in če je vrednost
dela večja od vrednosti materiala; če pa sta vrednosti enaki,
nastane solastnina.

Če je vrednost zemljišča znatno večja, prisodi sodišče na
lastnikovo zahtevo gradbeni objekt njemu in mu naloži, da
mora graditelju nadomestiti gradbeno vrednost objekta,
enako povprečni gradbeni ceni objekta v kraju, v katerem je.
Lastnik lahko to zahteva v treh letih od dneva, ko je bila
gradnja gradbenega objekta končana.

47. člen
Če so stvari, ki pripadajo različnim lastnikom, tako spojene ali
pomešane, da se ne dajo več ločiti brez znatne škode ali brez
nesorazmernih stroškov, nastane na novi stvari solastnina
dotedanjih lastnikov, in sicer v sorazmerju z vrednostjo, ki so
jo imele posamezne stvari ob spojitvi ali pomešanju.

Če je graditelj dobroveren, lastnik zemljišča pa za gradnjo ni
vedel, prisodi sodišče v primeru, ko sta vrednost gradbenega
objekta in vrednost zemljišča približno enaki, gradbeni objekt
oziroma gradbeni objekt in zemljišče lastniku zemljišča ali
graditelju; pri tem upošteva njune potrebe, zlasti pa njune
stanovanjske razmere.

Če kdo izmed lastnikov ni bil dobroveren, lahko dobroverni
lastnik zahteva v enem letu od spojitve ali pomešanja stvari,
naj cela stvar pripade njemu v last, ali naj cela stvar pripade
nedobrovernemu lastniku; tisti, ki postane stvari, mora prejšnjemu lastniku nadomestiti vrednost njegove stvari.

Lastniku zemljišča oziroma graditelju pripada nadomestilo za
zemljišče oziroma za gradbeni objekt po prvem odstavku tega
člena.
51. člen

Če ima ena izmed dveh spojenih ali pomešanih stvari neznatno vrednost v primerjavi z drugo, pridobi lastnik druge
stvari lastninsko pravico na novi stvari, tistemu, ki je s tem
izgubil lastninsko pravico na svoji stvari, pa mora nadomestiti
njeno vrednost.

Lastninska pravica na plodovih, ki jih daje stvar, pripada
lastniku stvari.
Dobroverni posestnik, užitkar in zakupnik stvari, ki daje plodove, pridobi lastninsko pravico na plodovih v trenutku njihove ločitve od glavne stvari.

48. člen
Če zgradi nekdo (graditelj) stavbo ali drugo zgradbo (gradbeni objekt) na zemljišču, na katerem ima nekdo drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico tudi na zemljišču, na
katerem je zgradil gradbeni objekt, ter na zemljišču, ki je
potrebno za redno rabo tega gradbenega objekta, če ni vedel
in tudi ni mogel vedeti, da gradi na tujem zemljišču, lastnik
zemljišča pa je vedel za gradnjo in se ni takoj uprl.

Plodovi iz prejšnjega odstavka tega člena so do njihove ločitve sestavni del stvari in pripadajo njenemu lastniku.
52. člen
Dobroverni in zakoniti posestnik premične stvari, na kateri
ima nekdo drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico
na njej s priposestvovanjem po preteku treh let.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima lastnik zemljišča v treh letih od dneva, ko je zvedel za končano gradnjo,
vendar najpozneje v desetih letih od končane gradnje, pravico
zahtevati, naj mu graditelj nadomesti vrednost zemljišča,
enako njegovi prometni ceni ob izdaji sodne odločbe.

Dobroverni in zakoniti posestnik nepremične stvari, na kateri
ima nekdo drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico
na njej s priposestvovanjem po preteku desetih let.

49. člen

Dobroverni posestnik premične stvari, na kateri ima nekdo
drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico na njej
s priposestvovanjem po preteku desetih let.

Če je graditelj vedel, da gradi na tujem zemljišču, ali če tega ni
vedel, pa se je lastnik temu takoj uprl, lahko lastnik zemljišča
zahteva, naj mu pripade lastninska pravica na gradbenem
objektu, ali naj graditelj poruši gradbeni objekt in mu zemljišče vrne v prvotno stanje, ali naj mu graditelj izplača prometno ceno zemljišča.

Dobroverni posestnik nepremične stvari, na kateri ima nekdo
drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico na njej
s priposestvovanjem po preteku dvajsetih let.
Dedič postane dobroverni posestnik od trenutka, ko se uvede
dedovanje, tudi v primeru, če je bil zapustnik nedobroveren
posestnik, dedič pa tega ni vedel in tudi ni mogel vedeti;
priposestvovalna doba začne teči od trenutka, ko se uvede
dedovanje.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko sodišče odloči,
da zgrajenega gradbenega objekta ni treba porušiti, če to
glede na okoliščine primera, zlasti pa glede na vrednost
objekta, premoženjske razmere lastnika zemljišča in graditelja ter glede na njuno obnašanje med gradnjo ne bi bilo
opravičljivo.

53. člen

V primerih iz prvega odstavka tega člena ima lastnik zemljišča
tudi pravico do odškodnine.

Priposestvovalna doba začne teči isti dan, ko je posestnik
dobil stvar v posest, konča pa z iztekom zadnjega dne te
dobe.

Če lastnik zemljišča zahteva, naj mu pripade lastninska pravica na gradbenem objektu, mora graditelju nadomestiti vrednost objekta, enako povprečni gradbeni ceni, ki jo je imel
objekt ob izdaji sodne odločbe v kraju, v katerem je.

V priposestvovalno dobo se všteva tudi čas, ko so predniki
sedanejga posestnika imeli stvar v posesti kot dobroverni in
zakoniti posestniki oziroma kot dobroverni posestniki.

Pravico izbire iz prvega odstavka tega člena more lastnik
zemljišča uveljaviti najpozneje v treh letih od dneva, ko je bila
končana gradnja gradbenega objekta. Po preteku tega roka
lahko zahteva izplačilo prometne cene za zemljišče.

Glede pretrganja in zadržanja priposestvovanja se smiselno
uporabljajo določbe o pretrganju oziroma zadržanju zastaranja terjatev.
54. člen

50. člen

Dobroverna oseba pridobi lastninsko pravico na premični
stvari, pridobljeni odplačano od nelastnika, ki v okviru svoje
dejavnosti daje take stvari v promet, od nelastnika, kateremu

Če je graditelj dobroveren, lastnik zemljišča pa za gradnjo ni
vedel, pripade v primeru, ko je gradbeni objekt vreden precej
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je lastnik izročil stvar v posest na podlagi pravnega posla, ki ni
podlaga za pridobitev lastninske pravice, ali na javni dražbi.

61. člen
Lastninska pravica preneha z opustitvijo stvari.

Prejšnji lastnik lahko zahteva od dobrovernega pridobitelja,
naj mu stvar vrne proti plačilu po prometni ceni, če ima stvar
zanj poseben pomen.

Stvar se šteje za opuščeno, če njen lastnik na nedvoumen
način izrazi voljo, da je ne želi več imeti v posesti.

Zahteva iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoča po
preteku enega leta, odkar je bila pridobljena lastninska pravica na taki stvari.

Opuščena nepremičnina preide v trenutku opustitve v lastnino občine, razen če zakon določa, da preide v last Republike Slovenije.

55. člen

62. člen
Lastninska pravica preneha, če je stvar uničena.

Na premični stvari, ki jo je njen lastnik opustil, pridobi lastninsko pravico tisti, ki je stvar vzel v posest z namenom da si jo
prilasti (okupacija), če zakon ne določa drugače.

Na ostankih uničene stvari obdrži lastnik lastninsko pravico.

Na nepremičnini ni mogoče s prilastitvijo pridobiti lastninske
pravice.

63. člen

56. člen

Lastninska pravica preneha tudi v drugih primerih, ki jih
določa zakon.

Na podlagi pravnega posla se pridobi lastninska pravica na
nepremičnini z vpisom v zemljiško knjigo.

4. Varstvo lastninske pravice
64. člen

57. člen

Lastnik lahko zahteva s tožbo, naj mu posestnik vrne individualno določeno stvar.

Na podlagi pravnega posla se pridobi lastninska pravica na
premični stvari z njeno izročitvijo v posest pridobitelja.

Lastnik mora dokazati, da ima na stvari, katere vrnitev zahteva, lastninsko pravico in da je stvar v dejanski oblasti toženca.

Izročitev premične stvari se šteje za opravljeno tudi z izročitvijo listine, na podlagi katere lahko pridobitelj razpolaga s to
stvarjo, kot tudi z izročitvijo kakšnega dela stvari, ali pa
z izločitvijo ali drugačno označitvijo stvari, ki pomeni njeno
izročitev.

Pravica tožbe iz prvega odstavka tega člena ne zastara.
65. člen
Dobroverni posestnik izroči stvar lastniku s plodovi, ki še niso
bili obrani.

če je premična stvar na podlagi kakšnega pravnega naslova
že v posesti pridobitelja, pridobi ta lasninsko pravico na njej
v trenutku, ko sklene z lastnikom pravni posel, na podlagi
katerega se pridobi lastninska pravica.

Dobroverni posestnik ni dolžan plačati za uporabo stvari in ne
odgovarja za poslabšanje in uničenje stvari, nastalo v času, ko
je imel stvar v dobroverni posesti.

Če pusti pridobitelj lastninske pravice na premični stvari to
stvar na podlagi kakšnega drugega pravnega naslova še
naprej v posesti prenosnika, pridobi lastninsko pravico na njej
v trenutku, ko sklene z lastnikom pravni posel, na podlagi
katerega se prdobi lastninska pravica.

Dobroverni posestnik ima pravico do povračila stroškov,
potrebnih za vzdrževanje stvari.
Dobroverni posestnik lahko zahteva vrnitev koristnih stroškov
v tolikšni meri, kolikor se je vrednost stvari povečala.

Lastninska pravica na premični stvari, ki jo ima v posesti
nekdo tretji, preide na pridobitelja v trenutku sklenitve pravnega posla, s katerim mu je prenosnik prenesel pravico zahtevati vrnitev te stvari. Tretji ima pravico uveljavljati nasproti
novemu lastniku vse ugovore, ki jih je imel nasproti prejšnjemu lastniku.

Potrebne in koristne stroške iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena je lastnijc stvari dolžan povrniti dobrovernemu
posestniku v tolikšni meri, kolikor ti stroški niso zajeti
s koristmi, ki jih je dobil od stvari.
Dobroverni posestnik ima pravico od povračila stroškov, ki jih
je imel zaradi svojega zadovoljstva ali zaradi olepšanja stvari,
le toliko, kolikor se je njena vrednost povečala. Če se da to,
kar je storil za zadovoljstvo ali olepšanje stvari, ločiti od nje
brez poškodbe, ima dobroverni posestnik pravico to ločiti in
obdržati zase.

Izročitev premične stvari se šteje za opravljeno tudi tedaj,
kadar iz konkretnih okoliščin izhaja, da je bila stvar izročena.
58. člen
Če je za pridobitev lastninske pravice na isti, individualno
določeni premični stvari več oseb sklenilo vsaka svoj pravni
posel, pridobi to pravico tisti, ki mu je stvar najprej izročena.

Dobroverni posestnik ima pravico pridržati stvar, dokler mu
niso povrnjeni potrebni in koristni stroški, ki jih je imel v zvezi
z njenim vzdrževanjem.

59. člen

Terjatev povračila potrebnih in koristnih stroškov zastara
v treh letih (varianta: v enem letu) od dneva izročitve stvari.

Z dedovanjem se pridobi lastninska pravica na stvari v trenutku, ko se uvede dedovanje za umrlim, če zakon ne določa
drugače.

66. člen
Nedobroverni posestnik je dolžan izročiti lastniku stvari vse
plodove.

3. Prenehanje lastninske pravice

Nedobroverni posestnik je dolžan povrniti vrednost obranih
plodov, ki jih je porabil, odtujil ali uničil, kot tudi vrednost
plodov, ki jih je opustil obrati.

60. člen
Lastninska pravica, ki jo ima nekdo na stvari, preneha, če kdo
drug pridobi lastninsko pravico na njej.

Nedobroverni posestnik je dolžan povrniti škodo, nastalo
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s poslabšanjem ali uničenjem stvari, razen če bi ta škoda
nastala tudi tedaj, ko bi bila stvar pri lastniku.

Stvarna služnost je lahko ustanovljena za določen čas ali za
določen letni čas.

Nedobroverni posestnik lahko zahteva povračilo potrebnih
stroškov, ki bi jih imel tudi lastnik, če bi bila stvar pri njem.

72. člen
Stvarna služnost se izvršuje na način, ki najmanj obremenjuje
služno stvar.

Nedoboroverni posestnik ima pravico do povračila koristnih
stroškov samo, če so koristni osebno za lastnika.

Če je za izvrševanje stvarne služnosti potrebna uporaba
kakšne naprave ali je potrebno kakšno dejanje, trpi stroške za
vzdrževanje takšne naprave in za tako dejanje lastnik gospodujoče stvari.

Nedobroverni posestnik nima pravice do povračila stroškov,
ki jih je imel zaradi svojega zadovoljstva ali olepšanja stvari,
lahko pa odnese stvar, ki jo je vgradil za svoje zadovoljstvo ali
olepšanje stvari, če se da brez poškodbe ločiti od glavne
stvari.

Če napravo uporablja tudi lastnik službne stvari ali dejanje
služi tudi njegovim interesom, trpita stroške vzdrževanja
takšne naprave in stroške takega dejanja lastnik gospodujoče
in lastnik služne stvari v sorazmerju s koristjo, ki jo imata.

Dobroverni posestnik postane nedobroveren od trenutka, ko
mu je vročena tožba; lastnik pa lahko dokazuje, da je postal
nedobroveren že pred vložitvijo tožbe.

73. člen

67. člen

Stvarna služnost se ustanovi s pravnim poslom, z odločbo
državnega organa ali pridobi s priposestvovanjem.

Lastnikova pravica, da zahteva od nedobrovernega posestnika izročitev obranih plodov in nadomestitev vrednosti plodov, ki jih je ta porabil, odtujil, jih opustil obrati ali jih je uničil,
zastara v treh letih od dneva izročitve stvari.

74. člen
Na podlagi pravnega posla se stvarna služnost pridobi z vpisom v zemljiško knjigo.

Terjatev nedobrovernega posestnika stvari glede povračila
stroškov zastara v treh letih (varianta: v enem letu) od dneva
izročitve stvari.

75. člen

68. člen

S sodno odločbo ali z odločbo drugega državnega organa se
stvarna služnost ustanovi, če lastnik gospodujoče stvari sploh
ne more ali delno ne more uporabljati stvari brez ustrezne
uporabe služne stvari, kot tudi v drugih z zakonom določenih
primerih.

Tisti, ki je pridobil individualno določeno stvar s pravnim
naslovom in na zakonit način, ni pa vedel in tudi ni mogel
vedeti, da ni postal lastnik stvari (domnevni lastnik), ima
pravico zahtevati njeno vrnitev tudi od dobrovernega posestnika, pri katerem je stvar brez pravnega naslova ali s šibkejšim
pravnim naslovom.

Služnost iz prvega odstavka tega člena se pridobi z dnem, ko
postane odločba pravnomočna, če zakon ne določa drugače.

Če se dva štejeta za domnevna lastnika iste stvari, ima močnejši pravni naslov tisti, ki je stvar pridobil odplačno. Če pa sta
njuna pravna naslova enako močna, ima prednost tisti, pri
katerem je stvar.

Na zahtevo lastnika služne stvari določi pristojni državni
organ tudi ustrezno nadomestilo, ki ga mora lastnik gospodujoče stvari plačati lastniku služne stvari.
76. člen

Pravica tožbe iz prvega odstavka tega člena ne zastara.

Stvarna služnost se pridobi s priposestvovanjem, če je lastnik
gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost dvajset let,
lastnik služne stvari pa temu ni nasprotoval.

69. člen
Če kdo tretji neutemeljeno vznemirja lastnika ali domnevnega
lastnika, in sicer kako drugače, ne pa z odvzemom stvari,
lahko lastnik oziroma domnevni lastnik s tožbo zahteva, da
vznemirjanje preneha.

Stvarne služnosti ni mogoče priposestvovati, če je lastnik
gospodujoče stvari zlorabljal zaupanje lastnika ali posestnika
služne stvari, če je služnost izvrševal s silo ali zvijačo ali če je
bila služnost dovoljena do preklica.

Če je bila z vznemirjanjem iz prejšnjega odstavka tega člena
povzročena škoda, ima lastnik pravico zahtevati njeno povrnitev po splošnih pravilih o povrnitvi škode.

77. člen
Stvarna služnost preneha, če se lastnik služne stvari upre
njenemu izvrševanju, lastnik gospodujoče stvari pa svoje pravice tri leta zaporedoma ne izvršuje.

Pravica tožbe iz prvega odstavka tega člena ne zastara.
70. člen

Lastnik služne stvari lahko zahteva, naj pravica stvarne služnosti preneha, če postane neposredna za uporabo gospodujoče stvari ali če preneha drug razlog, zaradi katerega je bila
ustanovljena.

Solastnik in skupni lastnik imata pravico tožbe za varstvo
lastninske pravice na celi stvari, solastnik pa tudi pravico
tožbe za varstvo svoje pravice na delu stvari.
IV. poglavje

Stvarna služnost preneha, če se ne izvršuje v času, potrebnem
za njeno priposestvovanje, če postane ista oseba lastnik
služne in gospodujoče stvari ali če je gospodujoča oziroma
služna stvar uničena.

SLUŽNOSTNA PRAVICA
1. Stvarne služnosti

78. člen

71. člen

Če se gospodujoča stvar razdeli, ostane stvarna služnost
v prid vsem njenim delom.

Stvarna služnost je pravica lastnika kakšne nepremičnine
(gospodujoča stvar), izvrševati za njene potrebe določena
dejanja na nepremičnini drugega lastnika (služna stvar) ali
zahtevati od lastnika služne stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini.

Lastnik služne stvari lahko zahteva, naj stvarna služnost lastnika posameznega dela razdeljene gospodujoče stvari preneha, če za ta del ni potrebna.
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85. člen

Če se razdeli služna stvar, ostane stvarna služnost samo na
tistih delih, na katerih se je izvrševala.

Če kdo služnostnemu upravičencu neutemeljeno preprečuje
ali ga moti pri izvrševanju služnosti, lahko ta s tožbo zahteva,
da preprečevanje oziroma motenje preneha.

2. Osebne služnosti
79. člen

V. poglavje
REALNO BREME
86. člen

Užitek je pravica rabe in uživanja tuje stvari ali pravice na
način, da se ohranja njena substanca.
Užitkar svoje pravice ne more prenesti, lahko pa prenese
njeno izvrševanje.
80. člen

Realno breme je pravica, na podlagi katere je vsakokratni
lastnik obremenjene nepremičnine zavezan dajati upravičencu ponavljajoče se dajatve.

Užitek na premičnini nastane z izročitvijo stvari, na nepremičnini pa z vpisom v zemljiško knjigo.

Realno breme se lahko ustanovi v korist določene osebe ali
v korist vsakokratnega lastnika določene nepremičnine.

Užitek na pravici nastane s pravnim poslom, ki je potreben za
prenos pravice.

Za realno breme se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o služnostih; za posamezne dajatve pa se smiselno
uporabljajo določbe, ki veljajo za obresti s hipoteko zavarovane terjatve.

Za nastanek užitka se smiselno uporabljajo pravila o pridobitvi lastninske pravice.
81. člen

VI. poglavje
ZASTAVNA PRAVICA

Užitek preneha s potekom časa, odpovedjo užitkarja ali
s smrtjo oziroma prenehanjem užitkarja.

87. člen
Zastavna pravica lahko obstaja na premičnih stvareh, na
nepremičninah in na pravicah.

Užitek preneha, če je stvar uničena; če na mesto uničene
stvari stopi nova stvar ali pravica, se užitek prenese na to stvar
ali pravico.

Zastavna pravica nastane na podlagi pravnega posla, sodne
odločbe in zakona.

82. člen

88. člen

Služnost stanovanja je pravica, ki upravičuje uporabljati stanovanjsko hišo, njen del ali stanovanjski prostor (v nadaljnjem besedilu: stanovanjski prostor).

Za zastavno pravico na premičnih stvareh in za zastavno
pravico na pravicah se uporabljajo določbe o zastavi, vsebovane v predpisih, s katerimi so urejena obligacijska razmerja.

Upravičenec lahko uporablja stanovanjski prostor za svoje
potrebe in potrebe svoje družine.

89. člen

Upravičenec ima pravico do uporabe skupnih prostorov in
naprav v hiši.

Nepremičnina sme biti za zavarovanje neke terjatve obremenjena z zastavo pravico v dobro upnika (hipoteka); ta je
upravičen zahtevati na način, predviden z zakonom, poravnavo svoje terjatve iz vrednosti nepremičnine pred upniki, ki
na njej nimajo hipoteke, in pred upniki, ki so si pridobili
hipoteko na njej za njim, in sicer ne glede na to, če se je
lastnik obremenjene nepremičnine spremenil.

Izvrševanja služnosti stanovanja ni mogoče prenesti na drugo
osebo.
Za služnost stanovanja se smiselno uporabljajo določila
o užitku na stvari.

Hipoteka sega na vso nepremičnino, na njene plodove, dokler
niso ločeni od nje, kot tudi na druge njene sestavne dele in
pritikline.
Za zavarovanje iste terjatve je mogoča hipoteka na več nepremičninah (skupna hipoteka).

83. člen
Omejena osebna služnost (raba) je pravica na tuji nepremičnini, katere vsebina je uporaba tuje nepremičnine, ustanovljene v korist določene osebe.

Zastavljena nepremičnina v celoti varuje upnikovo terjatev do
njene popolne poravnave, ne glede na kasnejšo delitev nepremičnin' (nedeljivost hipoteke).

Če v tem členu ni določeno drugače, se za omejene osebne
služnosti smiselno uporabljajo določbe tega zakona o stvarnih služnostih.

90. člen

Izvrševanja omejene osebne služnosti ni mogoče prenesti na
drugo osebo.

Na podlagi pravnega posla ali sodne odločbe se pridobi
hipoteka z vpisom v zemljiško knjigo ali drugo javno knjigo.

Omejena osebna služnost preneha po določbah tega zakona
o užitku.

Na podlagi zakona se pridobi hipoteka v trenutku, ko so
izpolnjeni z zakonom določeni pogoji.

3. Varstvo služnosti

91. člen

84. člen
Služnostni upravičenec lahko zahteva, da se nasproti lastniku
služne stvari ugotovi obstoj služnosti.

Kadar je na isti nepremičnini več hipotek, je za njihov vrstni
red odločilen trenutek njihovega nastanka, če zakon ne
določa drugače.

Za tožbo iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporablja drugi odstavek 64. člena tega zakona.

Hipoteka se lahko prenese na drugega samo skupaj s terjatvijo, ki je z njo zavarovana.
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Hipotekami upnik sme brez privolitve hipotekarnega dolžnika
ustanoviti hipoteko na obstoječi hipoteki v dobro tretje osebe
(nadhipoteka).

a) tujec, ki opravlja dovoljeno dejavnost v Republiki Sloveniji,
za potrebe opravljanja te dejavnosti;
b) tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki
Sloveniji.

93. člen

100. člen

Če hipotekami dolžnik zmanjšuje vrednost s hipoteko obremenjene nepremičnine ali kako drugače slabša njeno stanje,
lahko hipotekami upnik zahteva od sodišča, naj naloži hipotekarnemu dolžniku, da opusti takšna dejanja; če pa dolžnik
tega ne stori, lahko zahteva prisilno izterjavo s hipoteko
zavarovane terjatve še pred njeno zapadlostjo.

Pod pogojem dejanske vzajemnosti lahko tuje države za
potrebe njihovih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
mednarodne organizacije pa s soglasjem Vlade Republike
Slovenije, za njihove službene potrebe, pridobijo lastninsko
pravico na stavbi in pripadajočem stavbnem zemljišču.

94. člen

101. člen
Tuja fizična oseba, kateri je dovoljenje za stalno prebivanje
tujca v Republiki Sloveniji prenehalo v skladu z zakonom ali ji
je bilo odpovedano prebivanje v skladu z zakonom, ter tuja
fizična in pravna oseba, ki preneha opravljati dejavnost
v Republiki Sloveniji, mora v dveh letih po prenehanju opravljanja dejavnosti, oziroma po pravnomočnosti odločbe o prenehanju dovoljenja za stalno prebivanje ali odločbe o odpovedi prebivanja, odtujiti nepremičnine, ki jih ima na ozemlju
Republike Slovenije.
Če se nepremičnine ne odtujijo v roku iz prejšnjega odstavka,
se nepremičnina razlasti v korist države ter se zanjo plača
odškodnina v skladu s predpisi o razlastitvi, če mednarodna
pogodba, glede določanja odškodnine, ne določa drugače.

Prenehanje hipoteke se lahko zahteva:
- če hipotekami dolžnik plača terjatev, ki je z njo zavarovana;
- če se hipotekami upnik odreče hipoteki s pismeno izjavo,
podano pri pristojnem državnem organu, ki vodi javno knjigo,
v katero je hipoteka vpisana;
- če je ista oseba postala imetnik lastninske pravice in imetnik hipoteke na isti nepremičnini;
- če je bila s hipoteko obremenjena nepremičnina uničena
in ni bila obnovljena.
95. člen
Nično je določilo pogodbe o hipoteki, s katerim si hipotekami
upnik izgovarja pravico, da bo v primeru, če dolg ne bi bil
plačan, poplačan za svojo terjatev z nepremičninami, da bo
pobiral plodove, ki jih daje nepremičnina, ali da bo nepremičnino kako drugače izkoriščal.

102. člen
Stavbna pravica preneha:
1) če se z odločbo državnega organa nepremičnina razlasti;

VII. poglavje
STVARNE PRAVICE TUJIH FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB NA
NEPREMIČNINAH
96 člen

2) če tujec odtuji stavbo skupaj s stavbno pravico na zemljišču v korist domače fizične ali pravne osebe, z dnem vpisa
spremembe lastništva v zemljiško knjigo.

Za tuje osebe (v nadaljnjem besedilu; tujce) se po tem zakonu
štejejo;

V primeru iz 2. člena prejšnjega odstavka se šteje, da lastnik
zemljišča, na katerem je ustanovljena stavbna pravica prenaša lastninsko pravico na zemljišču na novega lastnika
stavbe.

a) fizične osebe, ki niso državljani Republike Slovenije;
b) pravne osebe, ki imajo svoj sedež izven Republike Slovenije;

103. člen
Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor vodi evidenco ustanovljenih stavbnih pravic.

97. člen
Tujci imajo pod pogojem dejanske vzajemnosti glede pridobivanja lastninske in drugih stvarnih pravic na nepremičninah
enak položaj kot domače osebe, če zakon ne določa drugače.

104. člen
Lastninsko pravico na nepremičninah in stavbno pravico
lahko pridobi tuja fizična oseba tudi na podlagi delitve skupnega premoženja, pridobljenega v času trajanja zakonske
zveze z državljanom Republike Slovenije.

98. člen
Na stavbnem zemljišču lahko pridobi tujec na podlagi pravnega posla pravico gradnje in redne rabe stavbišča in funkcionalnega zemljišča (v nadaljevanju; stavbna pravica).

VII. poglavje
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

V primeru pridobitve stavbne pravice prejšnji lastnik izgubi
lastninsko pravico, lastnik tega stavbnega zemljišča pa
postane Republika Slovenija.

105. član
Preoblikovanje pravice uporabe na nepremičninah v družbeni
lasti, ki jo imajo tuje osebe iz 96. člena tega zakona, v lastninsko pravico teh oseb, se izvede pod pogojem vzajemnosti, na
način in po postopku, predvidenem za preoblikovanje družbene lastnine v lastninsko pravico.

Stavbna pravica je podlaga za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
Pravni posel, s katerim se prenese lastninska pravica na
stavbi, mora vsebovati tudi določbo o ustanovitvi stavbne
pravice.

106. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon
o temeljnih lastninskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80,
36/90), razen določbe 12. člena, ki se uporablja do prenehanja
veljavnosti predpisov, ki urejajo družbeno lastnino na zemljiščih.

Stavbna pravica je stvarna pravica, ki se vpiše v zemljiško
knjigo.
99. člen
Lastninsko pravico na nepremičninah in stavbno pravico
lahko pridobi:
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Z dneh uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 136., 137.
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140., 143., 144. ter prvi odstavek 148. člena zakona o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86).

Varianta: ta odstavek se črta.
107. člen

Določbe členov iz prejšnjega odstavka tega člena, ki se nanašajo na družbeno lastnino se uporabljajo do prenehanja
veljavnosti predpisov, ki urejajo družbeno lastnino.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

posesti (tretji odstavek 4. člena) posestnik (upravičenec) izvršuje dejansko oblast nad stvarjo prek koga drugega. Le-temu
je dal stvar na temelju pravnega naslova (npr. užitka, najema,
zakupa, shranjevanja, posodbe itd.) v neposredno posest. Kot
je bilo že povedano, ima oblikovanje objektiviziranega pojma
posesti nasproti rimskemu učenju o posesti za posledico
razširitev posestnih dejanskih stanj, saj je posest priznana
vrsti pravnih položajev prejšnjih imetnikov, detentorjev.
Posredni in neposredni posestnik sta v določenem medsebojnem razmerju, mnogokrat predstavljenim tudi s stopnjevanjem. Njuno razmerje se menja s samo dejansko pripadnostjo
stvari (na temelju pravnoposlovnega ravnanja ali zakona), na
temelju spremembe oblastvenega odnosa do stvari posrednega posestnika, zastopnika (nasproti tretjim), prav tako pa
tudi glede usode stvari. Razmerje je tedaj opredeljeno glede
na stvar. To seveda ne pomeni, da bi bila dejanska oblast
razdeljena med neposrednim in posrednim posestnikom. Vsekakor ima posredni posestnik ekonomski interes na oblikovanju in razvijanju razmerja, iz katerega izhaja posestno razmerje. Tako gre pri sistemu posredne in neposredne posesti
za vsakokratno presojanje objektivnega posestnega razmerja,
kar je razlika od rimskega subjektiviziranega sistema z določenimi imetniškimi (detentorskimi) položaji. Temeljno načelo
je, da predstavlja posredna posest vedno neposredno določenega posestnika. Enako razmerje med posrednim in neposrednim posestnikom v primerjalnem pravu ureja švicarski
ZGB v par. 920 in nemški BGB v par. 868-871.

Temeljna načela (členi 1-3)
Enovitost lastninske pravice je opredeljena v 1. členu, ki
s svojo definicijo uveljavlja tudi načelo enakopravnosti subjektov in njihovih lastninskih upravičenj. Kolikor tio prišlo do
posebne ureditve lastninskih upravičenj glede na različne
subjekte lastninske pravice (s posebnimi zakoni), te omejitve
ne bodo smele poseči v lastninsko pravico tako globoko, da bi
porušile njeno enovitost in kršile načelo enakopravnosti subjektov in njihovih lastninskih upravičenj. Izpeljava ustavnega
načela o ekonomski, socialni in ekološki funkciji lastnine pa
je odkazana na posebno zakonodajno urejanje. Zakoni na
resornih področjih bi predpisovali tudi stvarne pravice glede
dobrin, ki so posebnega nacionalnega pomena (npr. varovana
območja, naravna bogastva, kulturna dediščina).
Druge stvarne pravice, ki pomenijo za lastnika v bistvu omejevanje, so naštete v 2. členu. To so predvsem služnostne
pravice (stvarne in osebne služnosti), zastavna pravica in
stvarna bremena. To pa seveda ne pomeni, da opredelitev
služnostnih pravic, zastavne prave in stvarnih bremen kot
stvarnih pravic docela izključuje obveznostne oziroma obligacijske elemente pravne ureditve teh absolutnih pravic.
V temeljnih določbah (3. člen) je posebej poudarjeno načelo
poštenega izvrševanja lastninske pravice. S tem se prepoveduje tudi njeno zlorabo, se pravi izvrševanje lastninske pravice ne z namenom uveljavljati lastne interese, temveč z drugim (morebiti celo oškodovalnim) namenom. Enako načelo
velja tudi za izvrševanje drugih stvarnih pravic.

Imetništvo je po nauku o posredni in neposredni posesti
dobilo novo vsebino, ki naj pomeni samo določeno pooblastilno razmerje glede stvari. Imetništvo, ko je opredeljeno v 5.
členu predloga zakona, ima torej drugačen pojmovni pomen
kot v sistemu animus posesti. Zaradi tega se imetništvo
v sistemu objektivizacije, ki se predlaga v predlogu zakona,
nikoli ne more razviti v posest pravice. Imetnik je oseba, ki
izvršuje dejansko oblast na stvari za drugega na temelju npr.
delovnega razmerja, pooblastila ali položaja v družini (Štempihar: ljudje poslovnega gospodarja). V teh primerih je
posestnik tisti, po čigar navodilih imetnik (detentor) nastopa
in ravna. Odnos med detencijo in posestjo je enako rešen tudi
v drugih zakonodajah, ki sprejemajo objektivni koncept posesti, kot npr. par. 855 BGB.

» Posest (členi 4-15)
V drugem poglavju predlog zakona ureja posest, ki v današnjem lastninskem pravu ne more imeti več značaja samo
omejenih institucionalnih pojavnosti, temveč je osrednji fenomen tako stvarnopravnih stanj kot tudi pogodbenih razmerij,
ki imajo za predmet stvar. Posest je tako spremljajoča sestavina izvedenih lastninskih položajev. Pomen ima tako pri
pridobitvi lastninske pravice kot tudi pri njenem varovanju
(npr. priposestvovanje, dobrovernost). Razmerje posesti do
lastnine je eno temeljnih teoretičnih vprašanj civilnega prava.
Znak posesti je njena neposrednost, neposredna oblast nad
stvarjo. Posest pomeni torej pravno priznanje odnosa do
stvari. Od posesti moramo razlikovati imetništvo, za katero ni
mogoče upoštevati načel za posest. Imetništvo namreč tudi
zaznamuje dejansko oblast do stvari (ki odgovarja prostorskemu odnosu do stvari).

Posest služnosti (ne le stvarne) ima, kdor uporablja stvar
drugega v obsegu, ki ustreza vsebini služnosti (četrti odstavek
4. člena). Posest pravice je po določbah predloga zakona
izjema, ki velja samo za služnosti in realna bremena. Tako
rešitev imajo tudi druge modernejše zakonodaje. Za tistega, ki
dejansko uporablja stvar drugega v obsegu, ki ustreza vsebini
služnosti, ni bistveno, ali ve, da taka pravica sploh ne obstaja.
Bistvena je dejanska uporaba tuje stvari v obsegu, ki ustreza
vsebini služnosti.

Nasprotno rimski subjektivni koncepciji posesti, ki jo je sprejel tudi ODZ, se je razvila moderna-objektivna koncepcija
posesti. Po tej zadostuje za posest že dejanska oblast nad
stvarjo - corpus posessionis. Po tej koncepciji so posestniki
tudi detentorij rimskega prava, ki imajo tudi posestno varstvo.
Ta koncepcija vse bolj prevladuje v vseh modernejših zakonodajah. Tako jo uveljavlja nemški BGB v par. 854, švicarski ZGB
v par. 919, kot tudi poljski in grški civilni zakonik. Objektivni
koncept posesti prevladuje torej v vseh zakonodajah, ki so
nastale v tem stoletju. Nasprotno pa starejši ODZ v par. 309
kot razpoznavni znak posesti določa tudi voljo imeti stvar za
svojo. Modernejši koncept posesti je predlagan tudi v predloženem zakonu.

Posest stvari ali pravice ima lahko tudi več oseb (soposest).
V 6. členu sta opredeljeni zakonita in dobroverna posest (prvi
in drugi odstavek). Zakonita posest temelji na veljavnem pravnem naslovu, ki je potreben za pridobitev pravice s pogojem,
da posest ni bila pridobljena s silo, zvijačo ali z zlorabo
zaupanja. Za dobrovernost posesti pa se zahteva, da posestnik ne ve, ali ne more vedeti, da stvar, ki jo ima v posesti, ni
njegova. Ločevanje na zakonito ali dobroverno posest je zlasti
potrebno zato, ker priposestvovalni sistem temelji na predpostavki dobrovernosti. V prvem in drugem odstavku 34. člena
sta postavljeni kot predpostavki za priposestvovanje, ki je
originalen način pridobitve lastninske pravice, dobrovernost

Na temelju predlaganih določil (4. člen) se loči neposredna in
posredna posest. Neposredna posest pomeni dejansko oblast
nad stvarjo (drugi odstavek 4. člena), medtem ko pri posredni
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in zakonitost posesti. Ti dve predpostavki morata biti izpolnjeni za tako imenovano redno priposestvovanje, to je priposestvovanje v krajši priposestvovalni dobi, ki znaša za premično stvar tri leta, za nepremično stvar pa deset let.

posestno stanje in opustiti vsako nadaljnje poseganje
v posest. Dokazno breme obstoja posesti in zatrjevanega
motenja nosi tožnik.

Drugačna doba je določena v tretjem in četrtem odstavku za
primer, ko je podana samo posestnikova dobrovernost. V tem
primeru znaša priposestvovalna doba za premične stvari
deset, za nepremičnine pa dvajset let.

Ker ima lahko posest stvari ali pravice tudi več oseb (soposest) je v 14. členu predloga zakona določeno, da uživa
varstvo iz 9. člena tudi soposestnik. Soposestnik uživa
posestno varstvo tako v razmerju do tretjih oseb kot tudi
v medsebojnih razmerjih z drugimi soposestniki, če kateri od
njih onemogoča drugemu dotedanji način izvrševanja dejanske oblasti nad stvarjo, ki je v njihovi soposesti.

V tretjem odstavku 6. člena predlog izhaja iz, v vsakdanjem
življenju običajne domneve, da je posest, dokler se ne dokaže
nasprotno, dobroverna.

Poglavje o posesti je zaključeno z določbo, da je ne glede na
spor zaradi motenja posesti (11. člen) mogoče zahtevati
sodno varstvo posesti iz naslova pravice do posesti. Gre za
pomembno določbo, ki zahteva razlago v širšem smislu oblastvenih pravic. Ta določba omogoča, da se ne glede na spor
zaradi motenja posesti, lahko zahteva sodno varstvo posesti
iz naslova pravice do posesti na podlagi publicijanske tožbe
ali publicijanske negatorne tožbe. Uzakonjena možnost zahtevati sodno varstvo iz naslova pravice do posesti pa seveda
ne izključuje tudi možnosti vložitve t. im. redne lastninske
tožbe (rei vindicatio ali actio negatoriae), če tožniku v konkretnem položaju dokaz njegove lastninske pravice, ki je
pravna podlaga lastninskih tožb, ni težji od dokazovanja njegove močnejše pravice do posesti.

Dedič postane posestnik v trenutku zapustnikove smrti ne
glede nato, kdaj je pridobil dejansko oblast nad stvarjo (7.
člen). Dedič ob zapustnikovi smrti nima vedno dejanske oblasti nad stvarmi, ki spadajo v zapuščino. Da bi dedič lahko imel
posestno pravico, nekateri zakoniki določajo, da z zapustnikovo smrtjo preide na dediče tudi posest. Tudi predlog sprejema tako rešitev, saj določa, da postane dedič v trenutku
zapustnikove smrti posestnik ex lege.
Posestnik ima pravico do samopomoči (10. člen). Samopomoč pa mora biti defenzivna. Pri samopomoči je dopustno
uporabiti le primerno silo, t. j. le take oblike in sredstva
samopomoči, ki ustrezajo načinu posega v posest in vrednosti napadene dobrine. Predlog pa ne daje le pravice, da se
odvrne protipraven napad, ampak daje tudi pooblastilo, da se
vzpostavi prejšnje posestno stanje. Odvzem posesti (»napad«
na posest) mora biti protipraven in samovoljen. Tak je, če
nima podlage v zakonu, odločbi državnega organa ali volji
samega posestnika. V predlogu je izrecno določeno, da ima
posestnik pravico do samopomoči samo proti tistemu, ki
neupravičeno moti posest ali jo odvzame. Posestnik lahko
varuje svojo posest in tekom samega motenja ali odvzema
posesti stvar in s tem posest tudi vrne, vendar pa lahko to stori
le v roku, v katerem se lahko vloži posestna tožba, tedaj v roku
30 dni od dneva, ko je zvedel za odvzem in motilca oziroma
najkasneje v roku enega leta od dneva odvzema (11. člen
predloga). Pravica do samopomoči za ohranitev posestvi je
podobno določena v par. 859 BGB, par. 926 ZGB in par. 344348 ODZ.

Lastninska pravica (členi 16—70)
Vsebina lastninske pravice (člena 16 in 17)
Lastninska pravica lahko obstaja na premičnih in nepremičnih stvareh in na pravicah. Pojma premičnih in nepremičnih
stvari zakon ne opredeljuje. V primerjalnem pravu so definicije urejene praviloma že v splošnem delu civilnih zakonikov
(BGB par. 90 in nasl). ODZ pa definicije določa v knjigi
o stvarnem pravu v par. 294 in naslednjih. Klasične opredelitve več ne zadovoljujejo, ker ne zajemajo nekaterih novih
pojavnih oblik, kot so energija, radijski in televizijski signali
itd. Lastninska pravica pa lahko obstoja tudi na pravicah. Ta
določba predstavlja most med stvarnim in obveznostnim
(obligacijskim) pravom.
Določba 17. člena uveljavlja načelo izključnosti (absolutnosti)
lastninske pravice. Oblikovana je po vzorcu par. 903 nemškega BGB. Bistvo lastninske pravice je, da lastnik s stvarjo
po svoji volji ravna in druge izključi od vsakega posega
v stvar. Ta določba je tudi podlaga za sistem varstva lastninske pravice. Podobno vseobsežnost lastninskega položaja
določa tudi par. 641 ZGB. ODZ ne vsebuje podobne generalne
določbe, vendar je enaka interpretacija mogoča ob uporabi
določb 354, 362, 364.

Sodno varstvo posesti je urejeno v 11. členu in naslednjih.
Tudi primerjalno pravo določa sodno varstvo posesti po
posebnih pravilih tako, da se v posestnem sporu izhaja iz
posestnega stanja, ne pa iz lastninske pripadnosti. Gre za
zahtevke, ki so se izoblikovali iz pretorskih interdiktov recuperandae in retinaende possessionis. Tožbo zaradi motenja
posesti ureja ZGB v par. 928 in nasi, BGB v par. 862 in nasl. ter
ODZ v par. 344 in nasl. V 11. členu sta predvidena dva
prekluzivna roka, v katerih se lahko zahteva varstvo posesti.
Rok 30 dni je subjektivni, ker se računa od subjektivnih
okoliščin tistega, ki je bil moten v posesti oziroma, ki mu je
bila posest odvzeta (ko je zvedel za motenje in motilca). Rok
enega leta je objektivni rok, ker se računa od objektivne
okoliščine, t. j. dneva, ko je motenje nastalo. Oba roka sta
prekluzivna roka materialnega prava. Ne moreta se podaljšati.
Na pravočasnost vložitve tožbe pazi sodišče po uradni dolžnosti.

Solastnina in skupna lastnina (členi 18 - 22)
Določbe o solastnini in skupni lastnini, o deležih na stvari
v solastnini in o upravljanju solastnikov in skupnih lastnikov
s stvarjo so v bistvu klasične. V republiškem zakonu
o nepravdnem postopku je zlasti upravljanje s skupno stvarjo
urejeno enako. Tudi v primerjalnem pravu so določbe civilnih
zakonikov pogosto dopolnjene s posebnimi zakoni, predvsem
s področja stanovanjskega prava. Temelji solastninskih in
skupnolastninskih razmerij pa so ob upoštevanju istih izhodišč urejeni v par. 646 in nasl. ZGB, par. 1008-1011 BGB, par.
825-858 ODZ. Določbe stvarnega prava dopolnjujejo tudi pravila obligacijskega prava o societetni pogodbi (primerjaj par.
741-758 BGB).

Tema obravnave je v sporih zaradi motenja posesti omejena
(prvi odstavek 12. člena). Sodišče daje posestno varstvo glede
na zadnje posestno stanje in nastalo motenje. Zaradi omejenosti teme obravnave so omenjeni tudi ugovori tožene
stranke; izključeni so ugovori, da je tožnikova posest nezakonita, nepoštena oziroma, da ima toženec sam pravico do
posesti. V drugem odstavku 12. člena pa je določeno, da
nepristrani posestnik, ki je pridobil posest na silo, na skrivaj
ali z zlorabo zaupanja, v tej posesti ni varovan s posestno
tožbo proti tistemu, od katerega je na tak način prišel do
posesti.

Pač pa se v zvezi z ureditvijo solastnine in skupne lastnine
v tem zakonu zastavlja vprašanje njene skladnosti z urejanjem
pravnih razmerij med lastniki stanovanj (etažnimi lastniki) pri
upravljanju s skupnimi prostori, deli, objekti in napravami
večstanovanjske hiše ter s funkcionalnim in skupnim funkcionalnim zemljiščem večstanovanjske hiše, ki so v solasti
etažnih lastnikov. Ureditev ni docela identična. Predlagatelj
meni, da obstojijo razlogi za odstopanja pri pravnem urejanju
razmerij med solastniki v stanovanjskem zakonu, saj gre za
specifično področje, na katerem mora biti zlasti zagotovljeno

Posestna tožba je dajatvena tožba. Z njo se namreč zahteva,
da toženec nekaj stori, opusti ali dopusti. Z restitucijskim
zahtevkom se lahko združi tudi opustitveni zahtevek - zahteva, da je toženec tudi v bodoče dolžan spoštovati dejanska
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redno upravljanje in vzdrževanje večstanovanjskih hiš ne le
zaradi interesov etažnih lastnikov samih, temveč tudi zaradi
uveljavitve javnega interesa. To pa seveda zahteva trdnejše
obveznosti in dolžnosti etažnih lastnikov.

vica je življenjsko razmerje, ki se, kljub vsem spremembam
družbenih odnosov, predstavlja s svojim zasebnim jedrom, ki
ustanavlja pravice, z njimi pa tudi dolžnosti oziroma obveznosti. Ni mogoče več vzdrževati opredeljevanja lastninske pravice, znane iz učenja rimskega prava, da lastnik lahko izvršuje
neomejeno, posvoji volji lastninska upravičenja. Upoštevati je
potrebno tudi omejitve, ki izhajajo iz lastnikove odgovornosti
za stvar v smislu celotnega socialno-pravnega reda. Meje
vsebine lastninske pravice se opredeljujejo in omejujejo
s socialno vezanostjo (dolžnostjo), ki je tudi element lastninske pravice. Gre za reševanje stalne napetosti med posameznikovo lastninsko svobodo in njegovo vezanostjo na interese
skupnosti.
j
Danes ne moremo postavljati dokončnih opredelitev lastninske pravice na zemljiščih, ne da bi pri tem upoštevali, da gre
pravzaprav za dele prostora, kar naj torej pomeni, da se
prenašajo na ta lastninska razmerja vse opredelitve, s katerimi
se danes pravno opredeljuje razmerja v prostoru v širšem
smislu sploh. Zato se predstavlja položaj zemljišča v prostoru
kot temelj pravnih posledic. Gre za ureditev razmerij s stališča
sosedskih (lastninskih) razmerij. Pri njih po današnjem opredeljevanju ne gre za omejevanje lastninske pravice, temveč za
dolžnosti, ki izhajajo iz tega položaja, torej za vzajemnost, ki
jo narekuje prostorska skupnost (v lastninskem smislu).

Sosedsko pravo (členi 23 do 43)
Sosedsko pravo urejajo členi 23. do 43. člen predloga zakona.
Izhodišče sosedskemu pravu je svoboda (zasebne) lastninske
pravice in s tem povezana temeljna posledica, da lastnik
lahko tretjim prepove vsak poseg na zemljišče. S stvarnopravnega stališča posestnik ne more imeti več pravic kot lastnik,
prav tako ga zadevajo enake dolžnosti. Vendar pa lastninska
pravica na zemljišču ne more imeti značaja brezpogojne prepovedi sosedskih vplivov na zemljišče. Ker so zemljišča deli
istega prostora, morajo biti tako uporabne pravice enega
lastnika kot izključevalne drugega medsebojno izravnane.
Sosedsko pravo je pogojevano s spremembami v prostoru.
Rešitve so pogojevane na temelju izravnave interesov. Sosedsko pravo oziroma razmerja, ki jih zajema, ni omejeno na
sosednost zemljišč. Meje sosedske ureditve gredo tako daleč,
do koder seže potreba po zavarovanju uporabnosti zemljišča.
Interesi lastnikov zemljišč, od katerih prihajajo motnje, in
onih, ki jih morajo trpeti, so deljeni, vendar je treba pri tem
vedno upoštevati tudi splošne interese. Pri urejanju sosedskih
razmerij je potrebno upoštevati zlasti tudi hitrost današnjega
razvoja, kar ima za posledico, da so mnogi sosedski odnosi
v stalnem »gibanju«.

Ob upoštevanju navedenih opredelitev sosedskih odnosov in
izhodišč za urejanje teh odnosov, je v prvem odstavku 23.
člena predloga zakona določeno da morajo, zaradi sosedstva
ali prostorske povezanosti nepremičnih, lastniki teh nepremičnih svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. Pravice, ki
omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje nepremičnine
se pa morajo izvrševati pošteno, v skladu s krajevnimi običaji
in na račun, ki najmanj obremenjujejo lastnika stvari (drugi
odstavek 23. člena). Enake obveznosti veljajo tudi za posestnike nepremičnin (tretji odstavek 23. člena).

Lastnik mora prenašati, trpeti nebistvene imisije. Z imisijami
razumemo učinkovanja, ki presegajo običajne ali dogovorjene meje. Bistvene imisije je treba trpeti, kolikor so krajevno
običajne narave. Varovanje torej izhaja iz krajevno običajne
narave uporabe zemljišča. Zaradi tega ima lastnik prizadetega
zemljišča izravnalne zahtevke. Lastnik zemljišča, iz katerega
izhajajo motnje, je zavezan, da povzroča njegovo delovanje
čim manjše vplive in motnje. Dolžnost, upoštevati varovalna
ravnanja, je vsebina sosedskega odnosa. Kadar opusti lastnik
varovalne ukrepe, kateri predstavljajo njegovo dolžnost, je
delovanje nedopustno. Nastanejo opustitveni in odškodninski
zahtevki.

V 24. členu so, kot najbolj tradicionalne oblike posegov,
urejene imisije, v 25. členu je posebej urejena začasna uporaba tuje nepremičnine. V členih 26. do 43. so predpisana
klasična sosedska razmerja, nekatera od teh (ureditev meje,
določitev nujne poti) so povzeta iz zakona o nepravdnem
postopku (Uradni list SRS, št. 30/86).

Sosedsko pravo temelji predvsem na zakonitih (splošnih)
načelih. Udeleženci pa lahko tudi posebej urede medsebojne
sosedske odnose. Za tako oblikovanje razmerij je najbolj
odgovarjajoča ustanovitev služnosti. S tem pravnim razmerjem je mogoče izboljšati lastnikov pravni položaj. Pri tem gre
za stvarno pravico, ki učinkuje zoper vsakogar in pomeni
povečanje uporabne možnosti zemljišča.

Pridobitev lastninske pravice (členi 44 do 59)
Podpoglavje o pridobitvi lastninske pravice povzema klasične
pridobitne načine. Generalna določba 44. člena splošno
našteva pravne naslove pridobitve: zakon, dedovanje, pravni
posel, izjemoma tudi odločba državnega organa. Na tej
osnovi so v nadaljevanju razdelani posamezni originarni in
derivativni pridobitni načini. Postopek in pogoje za pridobitev
lastninske pravice z odločbo pristojnega državnega organa
določa posebna zakonodaja za posamezen primer (npr. razlastitev).

Sosedsko razmerje je temelj medsebojnih dolžnosti in pravic.
Splošno ga je mogoče opredeliti kot obveznostno razmerje.
Pri urejanju sosedskih razmerij predlog upošteva današnji
tehnološki razvoj. Kdaj je posamezno delovanje dovoljeno za
določeno zemljišče (je z njegovo uporabo neločljivo povezano), se mora določiti po posameznem primeru, seveda tudi
z upoštevanjem škodljivega vpliva na prizadeto zemljišče.
Odločilno je pošteno, krajevno običajno izvrševanje pravic in
upravičenj. Uporaba je krajevno običajna takrat, kadar odgovarja naravi določenega prostora. Z razvojem kraja pa se
pogosto menja tudi krajevna običajnost.

Predlog zakona v 45. členu našteva v zakonu urejene načine
pridobitve. V primerjavi s tujo zakonodajo so izpuščeni nekateri sicer klasični pridobitni načini, izoblikovani v rimskem
pravu (alluvio, avulsio, insula in flumine nata, roj čebel), ki so
jih povzele praktično vse evropske zakonodaje. Razlogi za
takšno odločitev so v tem, da gre za arhaične in ekonomsko
nepomembne primere, ki pa jih je kljub vsemu mogoče rešiti
ob upoštevanju splošnih pravil. Prav tako predlog zakon ne
ureja najdbe zaklada, ki je podrejena posebnim zakonskim
določbam. Pridobitne načine, ki jih določa predlog zakona,
vsebinsko podobno ureja primerjalno pravo (spojitev, mešanje: par. 722 ZGB, par. 950 BGB, par. 414-416 ODZ; gradnja na
tujem: par. 673 in nasl. ZGB, par. 417 in nasl., ODZ, nekoliko
ožje par. 912-916 BGB; ločitev plodov: par. 645 ZGB, par. 9799 BGB, par. 294-296 ODZ; priposestvovanje: par. 1466 in
nasl. ODZ (poglavje o priposestvovanju in zastaranju), par.
726 ZGB, par. 937-945 BGB; pridobitev od nelastnika: par. 932
in nasl. BGB, par. 714 ZGB; prilastitev par. 958 BGB, par. 718
ZGB.

Razmerja sosedskih odnosov predlog vrednosti na temelju
uporabe načela dobre vere in poštenja, ki je za urejanje teh
odnosov temeljna »generalna klavzula«. Ob ustavnem zagotavljanju in varovanju lastninske pravice, je potrebno priznavati tudi njeno socialno vezanost. Upoštevati je potrebno tudi
današnji pomen varstva okolja.
Današnji tehnični napredek daje naravi sosedskih odnosov
povsem druge razsežnosti, kot jih je imela nekdaj. Danes se
govori o »gibljivosti« sosedskega prava. V povsem sistemskem smislu se danes del razmerij »sosedskih« odnosov
prestavlja kot del ureditve prostora (oziroma okolja).
Na sosedske odnose vplivajo tudi »javnopravne* ureditve
sosedskih odnosov. Zato oblikovanje sosedskih razmerij
izgublja svoio stvarnopravno samostojnost. Lastninska pra-

46. člen ureja izdelavo nove stvari. Lastninska pravica na novi
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stvari pripada tistemu, ki je stvar ustvaril, če je prispeval delo
in material. Nadalje so urejene konfliktne situacije, ko delo
prispeva ena oseba, material druga. Ta konflikt se razrešuje
po načelu dobrovernosti. Dobroverni izdelovalec pridobi lastninsko pravico na novi stvari tudi, če jo je izdelal iz tujega
materiala. Lastnik materiala tako izgubi svojo lastninsko pravico, kar pa seveda ne vpliva na možnost uveljavljanja reparacijskih zahtevkov zoper poštenega izdelovalca. Kadar uporaba načela dobrovernosti ne pride v poštev, ali to nasprotuje
merilom ekonomske vrednosti, nastane na novo nastali stvari
solastnina. 47. člen ureja primere spojitve in pomešanja. Tudi
ti primeri so rešeni z nastankom solastnine, če dobrovernost
ali ekonomska vrednost stvari ne zahtevata drugače. Izguba
lastninske pravice zaradi spojitve oziroma predelave ne vpliva
na reparacijske zahtevke, kar predlog zakona tudi izrecno
poudarja. V členih 48 do 50 predlog zakona ureja primer
gradnje na tujem svetu. Gre za pomembna pravila, ki odstopajo od sicer veljavnega načela superficies solo cedit.
Podobno ureditev zasledimo tudi v drugih vodilnih evropskih
zakonodajah. Takšna rešitev je utemeljena z ekonomsko vrednostjo objektov in zemljišč v sodobnem svetu. 48. člen rešuje
primer dobrovernosti graditelja in lastnika zemljišča, ki je
vedel za gradnjo na svojem svetu in se tej gradnji ni uprl.
V tem primeru pridobi graditelj lastninsko pravico tudi na
zemljišču, zavezan pa je nadomestiti vrednost zemljišča, če
lastnik to zahteva. 49. člen ureja primer, ko nekdo vedoma
gradi na tujem svetu. Ker gre za nepošteno ravnanje, je
razumljivo, da gre zakonska rešitev v korist lastnika zemljišča.
Predlog zakona mu daje široko možnost za oblikovanje razmerja in lahko izbira med različnimi variantami: prepustitev
objekta, plačilo vrednosti nepremičnine, rušitev objekta. Lastnik je pri izbiri med variantami načeloma prost. Izjemoma se
graditelj lahko upre le rušitvi objekta, če takšno ravnanje
glede na okoliščine ne bi bilo opravičljivo. Predlog zakonske
ureditve glede na izbrano varianto predvideva lastninske in
reparacijske rešitve. 50. člen rešuje primere, ko je ravnanje
obeh oseb v odnosu gradnje na tujem svetu dobroverno. V teh
primerih je odločilen kriterij za razrešitev konflikta vrednost
obeh dobrin. V primeru približno enake vrednosti obeh dobrin
pa predlog zakona predvideva dodatne kriterije za razmejitev.
To pa so potrebe obeh oseb, predvsem njune stanovanjske
razmere. 51. člen ureja pridobitev lastninske pravice na plodovih. Odločilen je trenutek ločitve ploda od glavne stvari
(separatio). Plodovi gredo lastniku glavne stvari oziroma pod
določenimi pogoji dobrovernemu posestniku ali imetniku
stvarne pravice na tuji stvari ali obligacijske pravice. Nadalje
predlog zakona ureja pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem. Gre za klasičen pridobitni način, ki pomeni
zmago dejanskega nad pravnim. Priposestvovalna doba se
razlikuje glede na stvar (premičnine, nepremičnine) in glede
na kvaliteto posesti, ki jo izvršuje priposestvovalec. Osnovni
pogoj za pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem je
dobrovernost priposestvovalca. Priposestvovalna doba je
krajša, če ima priposestvovalec na stvari zakonito posest.
Glede teka priposestvovalne dobe se smiselno uporabljajo
določbe obligacijskega zakona o pretrganju in zadržanju
zastaranja. Po 54. členu je mogoča pridobitev lastninske
pravice od nelastnika. Gre za odstopanje od klasičnega
načela nemo plus iuris transffere potest, quam ipso habet
v korist varnosti pravnega prometa. Pravilno je potrebno
zaradi samostojnosti prenosnega posla v odnosu do temeljne
obveznosti in je uveljavljeno v primerljivih tujih sistemih.
Razumljivo je drugačna ureditev v tistih pravnih sistemih
(Francija), kjer ima obligacijska pogodba sama translativni
učinek. Pridobitev lastninske pravice od nelastnika je omejena samo na premične stvari, pogoj dobrovernosti na strani
pridobitelja ter posebne okoliščine na strani razpolagalca
s tujo stvarjo. Zadnji pridobitni način na podlagi zakona je
okupacija, ki je urejena v 55. členu. Okupacija (prilastitev) je
izvirni način pridobitve lastninske pravice samo na premičnih
stvareh, na katerih ne obstaja lastninska pravica. Na nepremičninah okupacija ni mogoča.

veljavnost nepremičninskega prenosa na temelju pravnega
posla je določen tudi v primerjalnem pravu. par. 656 ZGB, par.
873 BGB, par. 431-446 ODZ. Na premičnih stvareh se lastninska pravica s pravnim poslom pridobi praviloma z izročitvijo
v posest pridobitelja. Enako načelo je določeno tudi v tujih
zakonodajah, par. 929 BGB, par. 714 ZGB, par. 426 ODZ.
Poleg omenjenega temeljnega načina so predvidene še izvedene oblike izročitve: simbolna izročitev, traditio brevi manu,
cessio vindicationis in constitutum possessorium. Če je bilo
glede iste stvari sklenjeno več pravnih poslov, pridobi lastninsko pravico tisti, ki mu je bila stvar prva izročena. Večkratni
prenos je enako rešen kot v pravnih sistemih, ki ločujejo
temeljni posel od prenosnega. Na podlagi dedovanja pa se
lastninska pravica pridobi v trenutku zapustnikove smrti.
Določba je usklajena z zakonom o dedovanju, saj v slovenskem pravnem sistemu delacija in akvizicija nista časovno
ločeni.
Prenehanje lastninske pravice (členi 60 do 63)
Lastninska pravica preneha: kadar pridobi na stvari lastninsko pravico kdo drug (60. člen); z opustitvijo stvari (61. člen);
uničenjem stvari (62. člen); in drugih primerih, ki jih določa
zakon (63. člen). Predlog zakona povzema klasična pravila, ki
so povsem logična izpeljava lastninskih stanj. Pri izgubi pravice zaradi pridobitve drugega je treba poudariti, da določba
zajema tako originarne kot derivatne pridobitve. Opustitev
stvari (derelekcija) je vezana na nedvoumen izraz volje, da
pravica na stvari preneha. S tem postane stvar ničija in je kot
taka lahko predmet okupacije. Ker okupacija nepremičnine ni
dopustna, je predvideno, da se na nepremičnini vzpostavi
lastninska pravica lokalne skupnosti, razen če zakon določa,
da preide v last Republike Slovenije. Primerjalno pravo predvideva eno ali drugo rešitev, pri čemer gre za izrazito politično
vprašanje. Lastninska pravica preneha tudi na uničeni stvari,
lahko pa se prenese na ostanke stvari oziroma na morebitno
pravico, ki jo ima lastnik proti tretji osebi (npr. zavarovalnica).
Končno je odprta tudi možnost, da se prenehanje lastninske
pravice predpiše s posebnim zakonom. S tem je odprta možnost za izvedbo vseh oblik razlastitev, ki so dovoljene
z ustavo. Primerjalno pravo prenehanje lastninske pravice
vsebinsko enako ureja (par. 729 ZGB, par. 444 ODZ).
Varstvo lastninske pravice (členi 64 do 70)
V 64. členu predloga je urejena tožba, s katero se zahteva
vrnitev stvari od posestnika. Za vložitev tožbe morajo biti
izpolnjeni določeni pogoji in sicer: da je stvar individualno
določena, da lastnik dokaže, da ima na stvari, katere vrnitev
zahteva, lastninsko pravico in da je stvar, katere vrnitev se
zahteva, v dejanski posesti toženca. Lastninska tožba ne
zastara (tretji odstavek 64. člena).
Poleg zahteva, da mu posestnik vrne individualno določeno
stvar, ima lastnik pravico zahtevati, da mu dobroverni posestnik stvari izroči stvar s plodovi, ki še niso bili obrani. Kakšne
zahteve lahko lastnik utemeljno naperi proti posestniku stvari,
je odvisno od dobrovernosti oziroma nedobrovernosti posestnika. Vsi ti primeri so obravnavani v 65., 66. in 67. členu.
V 68. členu pa je urejena tožba tistega, ki je pridobil individualno določeno stvar s pravnim poslom in na zakonit način, ni
pa vedel in tudi ni mogel vedeti, da ni postal lastnik (domnevni
lastnik). Gre za t. im. publicijansko tožbo, ki. tako kot sicer
lastninske tožbe, ne zastara.
V 69. členu je urejena negatorna tožba, ki jo imata, zaradi
neutemeljenega vznemirjanja, na razpolago tako lastnik
stvari, kot tudi domnevni lastnik. Solastnik in skupni lastnik
imata pravico tožbe za varstvo lastninske pravice na celi
stvari, solastnik pa lahko zahteva varstvo svoje pravice tudi na
delu stvari (70. člen).

Zakonskim načinom pridobitve lastninske pravice sledi uredipridobitve lastninske pravice na podlagi pravnega posla,
uieoe nepremičnin je določeno, da je pogoj za pridobitev
lastninske pravice vpis v zemljiško knjigo. Enak pogoj za
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Predlog zakona povzema klasične lastninske tožbe, ki so se
izoblikovale že v rimskem pravu. Predlagana ureditev je samo
izpeljava klasičnih pravil, pri čemer se upošteva pravna
narava reparacijskih zahtevkov v našem pravu. To pride še
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posebej do izraza v določbah o ius tollendi. Smiselno enaka
ureditev je določena v par. 985 in si. BGB in par. 366 in nasl.
ODZ.

Podpoglavje o osebnih služnostih ureja tri temeljne oblike:
užitek (ususfructus), stanovanje (habitatio) in omejene
osebne služnosti (rabo-usus). Določbe tega poglavja so generalne in omogočajo izoblikovanje omenjenih razmerij na
temelju avtonomnega pravnoposlovnega urejanja. V odsotnosti dogovora pa je razmerja mogoče razložiti na podlagi
splošnih pravil. Užitek je najširša služnostna pravica na tuji
stvari, ki je ustanovljena v korist določene osebe na stvari ali
pravici. Bistvo užitka je, da se ohranja substanca predmeta.
Trajanje užitka je vezano na življenje oziroma obstoj užitkarja.
Ta svoje pravice kot celote ne sme prenesti, lahko pa prenaša
posamezna upravičenja, ki iz njegove pravice izvirajo. Stanovanje je osebna služnost, ki upravičuje rabo stanovanja za
lastne potrebe in potrebe družine. Možnost oblikovanja služnosti stanovanja dopolnjuje načine urejanja razmerij med
lastniki stanovanj in uporabniki, ki so določena z drugo zakonodajo. Splošno pravilo o omejenih osebnih služnostih je
najširša podlaga za oblikovanje služnostnih razmerij, ki upravičujejo rabo tuje stvari v korist določene osebe.

Predlog zakona pušča odprto variantno možnost glede rokov
za reparacijske zahtevke lastnika proti dobrovernemu in
nedobrovernemu posestniku. Predlagana rešitev izhaja iz
obstoječega stanja, variantni predlog pa roke skrajšuje, kar
predlaga praksa. Odločitev za eno ali drugo varianto ne
posega v samo sistematiko zakona.
Služnostna pravica (71-85)
Poglavje o služnostni pravici je razdeljeno v tri podpoglavja:
stvarne služnosti, osebne služnosti in varstvo služnosti, ki se
uporablja za obe obliki služnostnih razmerij.
Primerjalno pravno služnostno pravico enako definira. Tako
je stvarna služnost v korist gospodujočega zemljišča določena s par. 730 ZGB, par. 1018-1019 BGB in par. 472-477
ODZ. Enako je uveljavljeno načelo vpisa v zemljiško knjigo
v par. 731 ZGB, par. 480-481 ODZ in načelo restriktivnosti pri
izvrševanju par. 737 ZGB, par. 1020 BGB in par. 482-503
ODZ.

Varstvo služnosti (člena 84 in 85)
Podpoglavje o varstvu služnosti služnostnemu upravičencu
zagotavlja dve nujno potrebni obliki pravnega varstva. Najprej
je to zahteva, da se ga prizna za služnostnega upravičenca. Ta
zahtevek se ravna smiselno po pravilih o vindikacijski tožbi.
Nadalje ima upravičenec še zahtevek, s katerim se lahko upre
motnjam ali oviram pri izvrševanju pravice. Zahtevek je po
vsebini podoben negatorni tožbi imetnika lastninske pravice.

Osebne služnosti so v predlogu zakona urejene bolj
abstraktno kot v primerjalnem pravu. S tem je prepuščena
večja teža avtonomiji strank pri oblikovanju njunega razmerja.
Vendar je mogoče z interpretacijo splošne določbe predloga
zakona doseči enake rezultate, kot jih tuje zakonodaje dosegajo s podrobnejšo izdelavo na normativni ravni. Generalna
opredelitev vsebinsko odgovarja splošnim določbam primerjalnega prava (par. 745 ZGB, par. 1030 BGB, in par. 509 ODZ).
Tudi poglavje o varstvu služnosti je logična izpeljava, ki prenaša načela varstva lastninske pravice na področje služnosti.

Realno breme (člen 86)
Realnega bremena kot stvarne pravice do sedaj veljavni
zakon o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih ni urejal.
Predlagana zakonska določba pa v načelu opredeljuje realno
breme kot pravico, na podlagi katere je vsakokratni lastnik
obremenjene nepremičnine zavezan dajati upravičencu
ponavljajoče se dajatve. Glede na skopost zakona pri normativnem urejanju posameznih pravnih institutov pa zakon pravice realnega bremena ne razčlenjuje, temveč napotuje na
smiselno uporabo zakonskih določb o služnostih in deloma
tudi o hipoteki. Definicija realnega bremena vsebinsko odgovarja primerjalnemu pravu (par. 7862 ZGB in par. 1106 BGB).

Stvarne služnosti (členi 71 do 78)
71. člen je temelj za oblikovanje vseh stvarnih služnostnih
razmerij na služeči nepremičnini v korist gospodujoče.
Določba je podlaga za oblikovanje klasičnih zemljiških (poljskih) služnosti (iter, actus, via, pecoris pascendi), klasičnih
hišnih služnosti (tigni immittendi, oneris ferendi, stillicidii),
kot tudi služnosti, ki se pojavljajo zaradi sodobnega načina
življenja (parkiranje na tujem zemljišču, napeljave, postavitev
satelitske antene). Glede na raznolikost navedenih razmerij je
razumljivo, da je mogoče samo generalna klavzula kot podlaga za njihovo oblikovanje. 72. člen uvaja splošno sprejeto
načelo restrikcije pri izvrševanju služnosti, kar pomeni, da
mora služnostni upravičenec svojo pravico izvrševati na
način, ki najmanj obremenjuje tujo stvar. Nadalje je uveljavljeno klasično načelo servitus in faciendo consisterte nequit,
po katerem je dolžnost služnostnega zavezanca samo v tem,
da nekaj trpi, k aktivnemu ravnanju pa je zavezan le, če je to
tudi v njegovo korist in samo v tem obsegu. Kot druge stvarne
pravice je tudi nastanek stvarne služnosti možen na podlagi
pravnega posla, odločbe državnega organa in priposestvovanja. Pravnoposlovna pridobitev stvarne služnosti je vezana na
vpis v zemljiško knjigo, kar je logična posledica njene pravne
narave. Pri ustanovitvi služnosti z odločbo državnega organa
predlog zakona izrecno poudarja, da je takšna ustanovitev
mogoča le iz omejenih razlogov oziroma na podlagi posebne
zakonske določbe. Služnostni zavezanec ima v teh primerih
tudi pravico do denarnega nadomestila. Stvarno služnost je
mogoče pridobiti tudi s priposestvovanjem (75. člen) na podlagi 20-letnega mirnega in poštenega izvrševanja. 77. člen
predvideva načine prenehanja stvarnih služnosti: prenehanje
zaradi neizvrševanja v času, ki je določen za priposestvovanje
pravice; na zahtevo služnostnega zavezanca, da služnost preneha, ker ta ni več potrebna; prenehanje zaradi uničenja
stvari in združitve lastninske pravice na obeh nepremičninah
v eni osebi; in prenehanje na podlagi dejstva, da se lastnik
služeče nepremičnine upre izvrševanju služnosti (usucapio
libertatis).

Zastavna pravica (členi 87-95)
Primerjalno je predlog zakona ožji kot tuja zakonodaja, vendar je treba pri tem upoštevati, da je zastavna pravica na
premičninah in pravicah v našem pravu urejena z obligacijskimi predpisi. Predlog zakona ureja torej samo hipoteko kot
obliko zastavne pravice na nepremičnini. V tem poglavju je
predlog zakon najbližji ODZ, kar je nenazadnje povezano
s tradicionalnimi razlogi. Zato zakon ne predvideva nekaterih
izvedenih oblik nepremičninske zastave. Širši od ODZ pa je
predlog v delu, kjer ureja simultano hipoteko ter nadhipoteko.
Predlagana načela so usklajena z ureditvijo tujih civilnih
zakonikov. Tako je vpis hipoteke v zemljiško knjigo predviden
s par. z 799 BGB in par. 451 ODZ. Varstvo hipotekarnega
upnika pred vnočevanjem hipoteke smiselno enako urejajo
par. 808 ZGB, par. 458 ODZ in par. 1134 BGB.
87. člen je generalna določba, ki govori o zastavni pravici, ki
jo je mogoče ustanoviti na premičninah, nepremičninah in
pravicah. V nadaljevanju predloga zakona je natančneje razdelana samo ena od naštetih oblik zastavne pravice, to je
zastavna pravica na nepremičninah oziroma hipoteka. Ostale
oblike zastavne pravice so urejene z drugo zakonodajo, predvsem obligacijskim zakonom, ki ureja ročno zastavo (pignus)
na premičninah ter zastavno pravico na terjatvi in drugih
zastavljivih pravicah. Pravni naslov za pridobitev zastavne
pravice je lahko zakon, pravni posel ali sodna odločba.
89. člen splošno določa hipoteko na nepremičnini kot
posebno obliko zavarovanja terjatve. Hipotekarnemu upniku
je zagotovljena prednostna pravica poplačila iz obremenjene
stvari, ne glede na osebo, v katere korist je vpisana lastninska

Osebne služnosti (členi 79 do 83)
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pravica na stvari in pred vsem ostalimi upniki. Upnikovo korist
še dodatno varujeta pravili o ekstenzivnosti hipoteke (drugi
odstavek 89. člena) in nedeljivosti hipoteke (četrti odsavek 89.
člena). Predlog zakona prav tako omogoča oblikovanje
skupne hipoteke. Konstitutivni pogoj za nastanek hipoteke je
vpis v zemljiško oziroma drugo javno knjigo (možnost ustanovitve hipoteke na ladji ali letalu). Brez vpisa v javno knjigo
hipoteka ne nastane, kar pa ne onemogoča drugačnih načinov oblikovanja stvarnega zavarovanja, razumljivo le z omejenimi učinki. Vpis je torej nujen pogoj izključujočega učinkovanja hipoteke proti kateremukoli lastniku obremenjene
stvari. V primeru, da je na posamezni stvari ustanovljenih več
hipotek, se te ravnajo po načelu vrstnega reda, kar pomeni, da
prejšnja hipoteka do popolnega poplačila izključuje kasnejšo.
Odločilen je kriterij nastanka hipoteke, to je trenutek vpisa
v javno knjigo in ne morebiti posla, na podlagi katerega se
hipoteka vpiše.

tudi za tujce natančneje opredeljena v področnih zakonih
(tretji odstavek 1. člena).
Podlaga zakonske ureditve lastninske pravice tujcev je
v ustavni določbi 68. člena in le v okviru te je predlagatelj
dolžan oblikovati zakonske rešitve. Ker ustava Republike Slovenije sedaj prepoveduje tujcem pridobivanje lastninske pravice na zemljiščih, ne pa tudi na drugih nepremičninah, je za
ustanovitev lastninske pravice tujca na zgradbi ali njenem
delu potrebna posebna stvarna pravica, ki se tiče rabe zemljišča. Predlog zakona uvaja posebno stavbno pravico (98.
člen), ki se kot stvarna pravica vpiše tudi v zemljiško knjigo.
Stavbno pravico pridobi tujec na podlagi pravnega posla
z lastnikom, ki s sklenitvijo posla izgubi svojo lastninsko
pravico, kot če bi nepremičnino odtujil domači osebi. Za čas
trajanja stavbne pravice se lastninska pravica vzpostavi
v korist države, ki nastopa kot fiduciarni lastnik stvari, kateri
ima na zemljišču samo golo lastninsko pravico, nima pa
nobenih upravičenj. Če tujec odtuji zgradbo, stavbna pravica
preneha, pridobitelj zgradbe, če je domača oseba pa pridobi
lastninsko pravico na zemljišču in zgradbi. Prenos z države na
novega lastnika se opravi avtomatično. Možnost pridobitve
stavbne pravice je omejena le na stavbna zemljišča z namenom zagotoviti tujcem možnost pridobivanja lastninske pravice na zgradbah, ki so potrebne za opravljanje njihove dejavnosti.

92. člen ureja možnost hipotekarnega upnika, da s svojo
pravico razpolaga. Prenos hipoteke je mogoč samo skupaj
s prenosom terjatve, ki je z njo zavarovana. Samostojno
razpolaganje s hipotekarno pravico zaradi njene odvisne
narave ni mogoče. Hipotekami upnik lahko svojo pravico
uporabi kot obliko zavarovanja v korist tretje osebe (nadhipoteka). To lahko stori brez privolitve hipotekarnega dolžnika,
vendar ustanovitev nadhipoteke v pravni položaj hipotekarnega dolžnika ne posega. 93. člen določa zahtevke hipotekarnega upnika pred zapadlostjo terjatve, ki je s hipoteko zavarovana. Upnik ima zahtevke, če dolžnik zmanjšuje vrednost
s hipoteko obremenjene stvari. Najprej je to zahteva za opustitev ravnanj, ki zmanjšujejo vrednost stvari, ki je po svoji
vsebini podoben negatorii. Nadalje pa ima hipotekami upnik
z devastacijsko tožbo pravico zahtevati poplačilo pred zapadlostjo zavarovane terjatve, če prvi zahtevek ni uspešen.

Kot kriterija za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah in stavbne pravice določa predlog zakona (99. člen)
opravljanje dovoljene dejavnosti na območju Republike Slovenije ali dovoljenje za stalno prebivanje na območju Republike Slovenije. Možnost pridobivanja nepremičnine je tako
odprta tistim subjektom, ki izkažejo določeno vez z Republiko
■Slovenijo. Kolikor se ta pretrga, pa 101. člen ureja prenehanje
pravice.

Prenehanje hipoteke (94. člen) je enako kot nastanek vezan
na vpis izbrisa v javno knjigo. Našteti so primeri, ko se izbris
hipoteke lahko zahteva. Najpogostejši in ekonomsko najpomembnejši razlog izbrisa je plačilo terjatve, za katero zavarovanje je bila hipoteka ustanovljena.

Posebej določa predlog zakona način prenehanja stavbne
pravice (102. člen). Zakon to ureja kot smiselno izpeljavo
pravil o prenehanju lastninske pravice.
V 100. členu se posebej opredeljujejo pravice tujih držav in
mednarodnih organizacij.

Z namenom, da hipotekami upnik ne bi izkoriščal svojega
prevladujočega položaja, predlog zakona prepoveduje
pogodbene klavzule, ki hipotekarnemu upniku dovoljujejo
poplačilo z obremenjeno stvarjo, pobiranje plodov ali njeno
izkoriščanje. Tovrstne pogodbene klavzule so nične. Gre za
pravilo, ki je v korist hipotekarnega dolžnika, uveljavljeno
v primerjalnem pravu.

Določba je usklajena z 9. členom Ustavnega zakona za
izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91,
21/94), ki določa, da tuje države lahko pridobijo lastninsko
pravico do nepremičnin, ki jih uporabljajo za dejavnost diplomatsko-konzularnih predstavništev. Glede mednarodnih
organizacij, za katere se po mednarodnem pravu štejejo medvladne organizacije, je, upoštevajoč njihov položaj in dejstvo,
da kriterij pridobivanja ni opravljanje gospodarske dejavnosti
oz. prebivanje, po mnenju predlagatelja potrebno, da se pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah pogojuje
s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

Stvarne pravice tujih fizičnih in pravnih oseb na
nepremičninah (členi 96—104)
Pri opredelitvi tujca (96. člen) izhaja predlog zakona iz
splošne teorije mednarodnega zasebnega prava, ki za tujce
šteje državljane tujih držav in pravne osebe, ki so vpisane
v register tuje države. Za tujce pa se po tem zakonu ne štejejo
pravne osebe, ki so ustanovljene po pravilih slovenskega
prava in vpisane v slovenski sodni register ne glede na provinienco kapitala in morebitno kapitalsko udeležbo tujca.

Pridobivanje pravic tujcev, ki so sklenili zakonsko zvezo
z državljanom Republike Slovenije ureja 104. člen predloga
zakona. Premoženje, ki ga zakonca pridobita v trajanju zakonske zveze je njuno skupno premoženje. Ob delitvi le-tega
postane tujec lastnik nepremičnin v skladu z določbami, ki
sicer veljajo za tujce.

Za vse oblike pridobivanja in uživanja stvarnih pravic vzpostavlja predlog zakona dejansko vzajemnost (97. člen). Gre za
splošno načelo, ki zagotavlja pravice le pripadnikom tistih
držav, ki slovenskim fizičnim in pravnim osebam priznavajo
vsaj isti obseg in kvaliteto pravic.

Prehodna določita (člen 105)
16. člen Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je določil, da je tujcem pod pogojem vzajemnosti zajamčena lastninska in druge stvarne pravice na nepremičninah v obsegu, kot jih imajo ob uveljavitvi
tega zakona. Problem, ki je nastal, se odraža v pridobljeni
pravici uporabe tujcev na družbenem premoženju. Zakonodaja na področju lastninskega preoblikovanja družbene lastnine namreč ne daje podlage za tako preoblikovanje tistega
družbenega premoženja, na katerem imajo pravico uporabe
tujci, z izjemo stanovanjskega zakona, ki je določil, da so
poleg naštetih, tudi vse druge pravne osebe, ki imajo pravico
uporabe na družbenih stanovanjih in stanovanjskih hišah,
z dnem uveljavitve stanovanjskega zakona, postale lastnice

Glede na umestitev materije stvarnih pravic tujcev v predlagani zakon, ki sistemsko ureja te pravice v pravnem redu
Republike Slovenije, so tudi stvarne pravice tujcev s tem
zakonom urejene načelno. Že po obstoječi zakonodaji je za
posamezne vrste stvari pridobitev pravic specifično dodelana
(npr. glede kmetijskih zemljišč se pridobitev veže na status
pridobitelja-kmeta, predpisan je vrstni red). Vrednote, glede
katerih obstaja poseben nacionalni interes (npr. varovana
območja, naravna bogastva, kulturna dediščina) že na
splošno zahtevajo zaščito, ki pa naj bi bila glede na koncept
tega zakonskega akta, da stvarne pravice regulira načelno,
poročevalec, št. 21
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teh stanovanj. Med temi ■>drugimi pravnimi osebami- so
seveda tudi tuje pravne osebe. Predlagatelj meni, da je
potrebno družbeno lastnino tudi na drugih vrstah premoženja
(poslovnih prostorov ipd.) ustrezno preoblikovati, saj družbena lastnina ni več ustavnopravna kategorija. Na kakšen
način in pod kakšnimi pogoji bi se izvedlo tako preoblikovanje pa ni stvar tega zakona. Zato se v tem zakonu določi

osnova za tako preoblikovanje. Predlagano besedilo 105.
člena pomeni, da se pravica uporabe preoblikuje v lastninsko
pravico na nepremičninah (tudi na zemljiščih) izhajajoč iz
pravice, ki je bila pridobljena še pred sprejemom Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije.

DELNA MEDNARODNOPRAVNA PRIMERJAVA UREDITEV
PRAVIC TUJCEV NA NEPREMIČNINAH GLEDE NA
DOLOČILA ASOCIACIJSKIH SPORAZUMOV

ki so pripadniki tujih držav. Omejitve so običajno vezane na
večinski kapitalski delež in se pogosto nanašajo na pridobivanje nepremičnin. Zahteve Unije so v trenutku uveljavitve asociacijskega sporazuma relativno blage. Od držav zahtevajo le
ukinitev predpisov, ki neenakopravno obravnavajo podjetja,
ki so ustanovljena po pravu pridružene članice. Omejevalne
določbe se lahko ohranijo le glede naravnih virov, kmetijskih
zemljišč in gozdov. Ob tem pa je treba upoštevati še splošni
pogoj, da se nacionalni tretma zahteva le v povezavi z opravljanjem registrirane dejavnosti. Če primerjamo veljavno slovensko zakonodajo z zahtevami Unije v asociacijskih sporazumih, lahko ugotovimo, da v slovenskem pravu ne najdemo
nobenih omejevalnih določb v smislu neenakopravnega
obravnavanja tujcev. Podjetja (gospodarske družbe) lahko
tujci v Sloveniji prosto ustanavljajo. Vsa podjetja, registrirana
v Republiki Sloveniji, imajo ne glede na kapitalski delež tujca
v njem pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah
popolnoma enak položaj. V praksi se pojavljajo sicer tudi
nekatera drugačna mnenja, ki pa jim ni mogoče pritrditi. Vsa
podjetja uživajo status domače pravne osebe in glede pridobivanja nepremičnin niso omejena. Tako razumljivo za domače
pravne osebe ne velja omejitev, ki izvira iz ustave in se nanaša
na prepoved pridobivanja zemljišč. Prav tako v pozitivnem
pravu ne najdemo pravil, ki bi domače pravne osebe omejevali pri pridobivanju kmetijskih zemljišč in gozdov. Izhajajoč
iz povedanega veljavna slovenska zakonodaja glede pravnih
oseb že v tem trenutku izpolnjuje zahteve, ki se zahtevajo od
pridružene članice v času podpisa asociacijskega sporazuma.
Zakonodaja jim tako ne zagotavlja samo pravice do najema,
ampak omogoča pridobitev lastninske pravice. Pravica do
pridobivanja lastninske pravice za pravne osebe, registrirane
v Republiki Sloveniji, prav tako ni vezana na potrebe za
opravljanje gospodarske dejavnosti. Za vse pravne osebe, ne
glede na provinienco lastništva, veljajo splošne omejitve, ki
izhajajo iz določil zakona o gospodarskih družbah in se nanašajo na pravno sposobnost pravnih oseb. Neveljavne so pridobitve lastninske pravice, ki nasprotujejo določilu 4. členu
omenjenega zakona (ultra vires, kolikor glede na besedilo
zakona v Republiki Sloveniji to načelo sploh velja).

Odnose s pridruženimi članicami EU ureja z asociacijskimi
sporazumi, v katerih so vključene tudi določene zahteve glede
ureditve pridobivanja lastninske in nekaterih drugih pravic na
nepremičninah. Dolgoročno izhodišče je zagotovitev nacionalnega tretmaja vsem fizičnim in pravnim osebam
s področja EU, kar lahko obratno razumemo tudi kot prepoved neenakopravnega obravnavanja na osnovi državljanske
pripadnosti. Analiza petih podpisanih sporazumov (Bolgarija,
Češka, Madžarska, Poljska, Romunija) kaže, da se zahteve
glede pridobivanja nepremičnin s strani oseb s področja unije
pojavljajo v poglavju, ki ureja pravico do ustanavljanja podjetij. Posamezni sporazumi se sicer razlikujejo med seboj, vendar lahko ugotovimo nekatere skupne značilnosti:
(i) Unija od pridruženih članic zahteva, da posameznikom in
pravnim osebam s področja Unije zagotovijo nacionalni
tretma glede ustanavljanja podjetij; (ii) da v času trajanja
sporazuma ne sprejemajo nobenih ukrepov, ki zadevajo ustanavljanje in delovanje podjetij, po načelih neenakopravnega
obravnavanja; (iii) z dnem uveljavitve sporazuma imajo
podjetja, ustanovljena s strani pripadnikov unije, pravico do
pridobitve, rabe, najema in prodaje nepremičnin.
Ob tem velja pripomniti, da v pozitivnem pravu držav pridruženih članic omejitve obstajajo. Tako je na primer na Češkem in
Slovaškem omejena (zamenjava, dedovanje) možnost pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah tujim pravnim in
fizičnim osebam, ki nimajo stalnega prebivališča v tej državi.
Določene omejitve pa veljajo tudi za pravne osebe, ki imajo
sedež na Češkem ali Slovaškem in če imajo pretežno tuj
kapital. Vendar so te omejitve v fazi odpravljanja. V Bolgariji
lahko pridobijo tujci lastninsko pravico na nepremičninah
samo z dovoljenjem in še to le za določen čas. Omejitev velja
tudi za domače osebe z več kot 50% tujega kapitala,, ki ne
morejo pridobiti lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih.
Časovno neomejena pa je možnost pridobitve pravice gradnje
na zemljišču pod pogojem dovoljenja pristojnega organa.
Podobna ureditev velja tudi na Poljskem.

Drugačne zahteve postavljajo asociacijski sporazumi, ki jih
podpisuje EU s pridruženimi članicami, za obdobje prilagajanja. Z iztekom tega obdobja morajo pridružene članice pravico do pridobitve lastninske pravice na nepremičninah zagotavljati še dvema kategorijama gospodarskih subjektov:
(1) podružnicam pravnih oseb, ki imajo svoj registrski sedež
na območju države članice in ki opravljajo gospodarsko
dejavnost na območju pridružene članice;
(2) fizičnim osebam (»zasebni podjetniki«), pripadnikom
držav članic EU, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na
območju pridružene članice. Upoštevaje nacionalne predpise
se ti subjekti obravnavajo kot tujci. Za njih EU zahteva nacionalni tretma, kar pomeni odpravo vseh predpisov, katerih
omejevalni kriterij je državna pripadnost. Pri tem pa je treba
poudariti, da je neenakopravno obravnavanje še zmeraj
vezano samo na osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost
za potrebe opravljanja te dejavnosti.

Analiza nepremičninske določbe asociacijskih sporazumov
(7. odstavek 45. člena sporazuma s Češko, 8. odstavek 44.
člena sporazuma z Madžarsko, 7. odstavek 44. člena sporazuma s Poljsko, 7. odstavek 45. člena sporazuma z Romunijo)
kaže na stopnjevanje zahtev Unije glede na čas trajanja sporazuma. V prvi fazi Unija od pridruženih članic zahteva, da imajo
podjetja Unije (pravnih in fizičnih oseb), ustanovljena na
območju pridružene članice, pravico do nakupa, rabe, najema
in prodaje nepremičnin, kadar so te neposredno potrebne za
opravljanje gospodarske dejavnosti, za katero je podjetje
ustanovljeno. Ožji obseg pravic se zahteva glede naravnih
virov, kmetijskih zemljišč in gozdov. Glede teh nepremičnin
zadošča, če država pridružena članica omogoča unijskim
podjetjem pravico najema. Pri razlagi te določbe je treba
izhajati predvsem iz njenega dometa. Nanaša se na podjetja,
ki jih pripadniki Unije ustanovijo na ozemlju pridružene članice. Po pravilih, ki so večinoma sprejeta v teoriji mednarodnega zasebnega prava, se pripadnost pravne osebe določa po
državi vpisa v sodni register. Zato so ta podjetja v skladu
s splošnimi pravnimi načeli povsem izenačena s podjetji, ki jih
v pridruženi članici ustanovijo domačini. Kljub temu pa nacionalni predpisi ponekod predvidevajo drugačen pravni položaj za podjetja, ki so ustanovljena in registrirana na teritoriju
•'ržave, v njih pa imajo določen delež fizične ali pravne osebe,

Interpretacija določil asociacijskih sporazumov kaže, da
v krog predpisov, ki neenakopravno obravnavajo tujce, sodijo
predvsem različne oblike kvantitativnih omejitev glede
obsega lastnine na nepremičninah in posebna postopkovna
pravila, ki od tujca zahtevajo pridobitev soglasja ali dovoljenja
za sklenitev pravnega posla, ki ima za posledico pridobitev
lastninske pravice na nepremičninah. Pri tem je popolnoma
vseeno, če zakonodaja določa natančne kriterije za pridobitev
in pomeni dovoljenje zgolj ugotavljanje izpolnjevanja predpi25
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sanih pogojev ali če je predvidena povsem arbitrarna odločitev pristojnega organa. Zahtevam EU pa ne nasprotujejo
omejitve lastninske pravice, ki so določene za pravne ali
fizične osebe ne glede na njihovo pripadnost. Tako lahko
država članica na podlagi Rimske pogodbe oziroma država
pridružena članica, ker to ne nasprotuje asociacijskemu sporazumu, s svojo nacionalno zakonodajo predpiše omejitve
lastninske pravice v javnem interesu, ki pa morajo enako
učinkovati za vse pravne in fizične osebe. Takšne omejitve so
lahko kvantitativne narave ali pa se nanašajo na določeno
vrsto nepremičnin, določena območja ali določene gospodarske dejavnosti.

pravice na nepremičninah. Predvsem gre za sistem pogojevanja pridobitve lastninske pravice z dovoljenjem pristojnega
organa. 70. člen sporazuma med Avstrijo in EU od Avstrije
zahteva, da odpravi vse omejitve, ki pomenijo neenakopravno
obravnavanje tujcev. Isti člen pa Avstriji dovoljuje, da
v obdobju 5 let obdrži v veljavi obtoječe omejevalne predpise,
ki se nanašajo na tako imenovane »Zweiwohnungen oz.
secundary residence«. Omejitve se v predhodnem obdobju
lahko ohranijo za tujce, ki ne pridobivajo nepremičnin za
potrebe opravljanja gospodarske dejavnosti in ki imajo stalno
prebivališče v drugi državi članici. Zanimiva je tudi določba
skupne deklaracije med Avstrijo in EU, ki izrecno poudarja, da
lahko države sprejemajo nove nacionalne ali regionalne predpise glede »Zweiwohnungen«, če gre za izvedbo utemeljenih
ukrepov, ki jih zahtevajo razlogi urejanja prostora, izrabe tal
ali varstva okolja. Vendar takšni ukrepi ne smejo uvajati
neenakopravnega obravnavanja na osnovi državne pripadnosti. Ker avstrijski deželni predpisi (vsaj nekaterih zveznih
dežel) zahtevajo dovoljenje za pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah tudi od domačih oseb, bi bilo zanimivo
preučiti, ali se bodo ti predpisi ohranili tudi po vstopu Avstrije
v EU. Analiza obstoječih predpisov (razpolagamo z omejenimi
pravnimi viri) kaže, da je neenak način pridobivanja dovoljenj.
Za tujce veljajo drugačna pravila kot za domačine. Predvsem
je ožji krog izjem, ko dovoljenje ni potrebno. Vprašanje, na
katerega bi bilo potrebno poiskati odgovor, je, ali je v skladu
s temeljnimi akti EU splošno omejevanje pridobitve lastninske
pravice na nepremičninah s kakršnimkoli dovoljenjem. Pri
tem gre predvsem za oceno konflikta med 222. členom Rimske pogodbe, ki članicam dopušča urejanje lastninske pravice in štirimi temeljnimi pravicami, ki so nosilni steber unijske pravne ureditve. V ureditvi držav EU je le malo primerov,
ki uvajajo omejitve pridobivanja lastninske pravice po kriteriju
neenakopravnega obravnavanja. V Franciji obstaja omejitev
glede bivših vojaških postojank iz leta 1933, ki danes nima več
praktičnega pomena. Italijanska zakonodaja predvideva za
tujce obvezno pridobitev dovoljenja za pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah, ki se nahajajo v neobalnih mejnih
področjih. Sprva je bila omejitev določena za vse pridobitve
lastninske pravice, kasneje pa je bilo dovoljenje odpravljeno
za domače fizične in pravne osebe. Podobno je v Grčiji, kjer
se za vsako pridobitev lastninske pravice na nepremičnini
v obmejnem področju zahteva dovoljenje. Vendar je postopek
pridobivanja dovoljenja različno urejen za domače osebe in
tujce.

Dodatnih zahtev iz asociacijskih sporazumov slovenska zakonodaja ta hip ne izpolnjuje. Ključna določba je omejitev iz 68.
člena ustave, ki tujcem prepoveduje pridobivanje lastninske
pravice na zemljiščih z izjemo dedovanja. Upoštevaje to
ustavno določbo, se morajo ustrezno oblikovati tudi predpisi,
ki zagotavljajo pravice tujcev na nepremičninah. Izhajajoč iz
ustave, tujcem ni mogoče priznavati možnosti, da pridobijo
lastninsko pravico na zemljiščih. Potrebe pravnega prometa
pa gotovo zahtevajo oblikovanje pravice stvarne narave na
zemljiščih, ki omogoča pridobivanje lastninske pravice na
zgradbah in drugih objektih. Še posebej zato, ker z lastninsko
tranzicijo odmira v času družbene lastnine utemeljen odnos
med zemljiščem in zgradbo kot zemljiškoknjižnima telesoma
I in II, na katerih lahko obstajata pravici različne kvalitete. Ker
zakon o lastnini in drugih stvarnih pravicah oživlja staro
pravno maksimo superficies solo cedit, je treba oblikovati
rešitev, ki tujcu omogoča pridobitev lastninske pravice na
objektu ter hkrati določenega upravičenja rabe na zemljišču,
pri čemer pa lastninska pravica na zemljišču ostane osebi, ki
je podrejena slovenskemu pravu in ki ni zajeta z ustavno
določbo. V poštev pride predvsem pravica, ki je po svoji
vsebini podobna rimskopravni superficies oziroma dedni
stavbni pravici, ki jo poznajo nekateri tuji pravni sistemi.
Enostavni prevzem tuje ureditve zaradi posebnega namena
zakonske ureditve seveda ni mogoč, lahko pa se izhaja iz istih
temeljev. Tujcem je mogoče priznati pravico, ki je po svoji
vsebini podobna služnosti in ki daje pravico rabe zemljišča
z namenom postavitve zgradbe ali uporabe (pridobitve) že
zgrajene zgradbe. Lastniku zemljišča pa v času trajanja
takšne služnosti ostane »gola« lastninska pravica, ki oživi
potem, ko služnost preneha. Konstrukcija služnosti uporabe
ni v nasprotju z ustavo in je nujno pomagalo, ki omogoča
tujcem pridobitev lastninske pravice na nepremičninah
(zgradbah) v obsegu, ki je z ustavo dovoljen.

Pravna ureditev EU ne posega v režim določanja vsebine in
omejitev lastninske pravice, razen kolikor ne pomenijo posameznega določila neenakopravno obravnavanje na temelju
pripadnosti. Države članice EU. toliko bolj pa države, katerih
vez z Unijo je rahlejša, lahko avtonomno sprejemajo predpise
o omejitvi lastninske pravice, če s tem ne posežejo v štiri
temeljne pravice Unije. Zato je mogoče po spremembi ustave
sprejeti omejevalne predpise glede pridobivanja lastninske
pravice na nepremičninah. Seveda pa ti predpisi ne bi smeli
neenakopravno obravnavati tujcev, ampak bi jih morali obravnavati enako kot domače osebe.

Asociacijski sporazumi z nekaterimi državami določajo še
nekatere posebne ugodnosti. Tako 8. odstavek 44. člena sporazuma z Madžarsko in 7. odstavek 45. člena sporazuma
z Romunijo posebej iz obveznosti nacionalnega trefmaja izključujeta podjetja, ki se ukvarjajo s posredovanjem in prometom z nepremičninami.
Asociacijski sporazumi molčijo o pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah izven okvirov potreb opravljanja
gospodarske dejavnosti. V teh okvirih se zahteva nacionalni
tretma sprva za podjetja, ustanovljena v državi pridruženi
članici, kasneje pa tudi za podružnice in podjetnike, pripadnike držav EU. Bistvo vseh sporazumov je ravno v povezovanju pridobivanja lastninske pravice z opravljanjem dejavnosti.
Po drugi strani pa ni mogoče najti zahtev, ki bi se nanašale na
fizične in pravne osebe, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti oziroma ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti na
ozemlju pridružene članice. Zato omejitev iz slovenske
ustave, kar se tiče možnosti pridobivanja lastninske pravice
teh oseb, ni v nasprotju s konkretnimi zahtevami asociacijskih
sporazumov. Ni pa izključeno, da bi bili pritiski usmerjeni tudi
na to področje.

Takšne posebne omejitve je mogoče sprejeti:
- glede nepremičnin v nacionalnih parkih;
- glede nepremičnin, ki so del naravne in kulturne dediščine;
- glede nepremičnin na obali pod pogojem, da se najprej
določi poseben varovalni pas, v katerem bi veljal poseben
režim.
Omejitve se lahko določijo v obliki dovoljenja za pridobitev
lastninske pravice, z zakonito predkupno pravico in podobno.
Takšne omejitve obstajajo tudi v pravu držav EU in se nanašajo na obvezno registracijo prenosov, široke možne razlastitve in določanja predkupne pravice v korist države.

Popolno izenačitev tujcev z domačini zahteva EU šele s sklenitvijo sporazuma o članstvu. Ta zahteva je prišla posebej do
izraza pri pogajanjih med EU in Avstrijo glede vstopa Avstrije
v EU. V avstrijskem pravnem sistemu so za zadeve, povezane
s pridobivanjem lastninske pravice, pristojne zvezne dežele.
Nekatere od njih (Koroška, Tirolska, Vorarlberg) so sprejele
zelo omejitveno zakonodajo, ki se tiče pridobivanja lastninske
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Posredno pa je mogoče doseči omejevanje tudi s pomočjo
drugih predpisov. Predvsem je mogoče določiti posebne
pogoje za opravljanje dejavnosti prometa z nepremičninami
in posebne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati subjekti, ki to
dejavnost opravljajo.
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njena brez predpisanega dovoljenja, je nična. Z zakonoma iz
leta 1976 in 1990 pa dovoljenje ni več potrebno za italijanske
državljane, italijanske pravne osebe in italijanske državne
organe.

REPUBLIKA AVSTRIJA - ZVEZNA DEŽELA KOROŠKA
V avstrijskem pravnem sistemu so za urejanje prometa s stvarnimi pravicami na nepremičninah pristojne zvezne dežele.
Tako velja v Zvezni deželi Koroški zakon o prometu z zemljišči
z dne 13. oktobra 1994, ki na splošno zahteva posebno dovoljenje za pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na
nepremičninah tako od domačih, kot od tujih oseb. Deželni
zakon avstrijske Koroške o prometu z zemljišči je relativno
obsežna zakonodajna materija, ki celovito in podrobno ureja
promet z zemljišči vseh kultur (kmetijska zemljišča, gozdovi,
gradbena zemljišča,...). Tujci so po tem zakonu fizične
osebe, ki nimajo avstrijskega državljanstva in pravne osebe, ki
nimajo sedeža, oziroma glavne podružnice v Avstriji. Poleg
tega pa štejejo kot tujce tudi tiste pravne osebe, s sedežem
v Avstriji, v katerih imajo lastninske deleže izključno ali pretežno tujci, ter društva, katerih redni člani so izključno ali
pretežno tujci in fondacije oziroma skladi, katerih premoženje
in prihodki pripadajo izključno ali pretežno tujcem (7. člen cit.
zakona).

Sicer pa obstaja glede obdelanih zemljišč predkupna pravica
oseb, ki so zemljišča obdelovali najmanj 4 leta oziroma lastnikov sosednjih zemljišč, pod pogojem, da ta zemljišča obdelujejo.
Spomeniško varstvo je uveljavljeno z zakonom iz leta 1939, po
katerem je potrebno dovoljenje za nakup nepremičnine, ki je
označena kot umetniški spomenik; država pa ima predkupno
pravico.
GRČIJA
Grška zakonodaja določa omejitve glede pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah v obmejnih območjih in
območjih, pomembnih za obrambo. Za obmejna območja
določa zakon iz leta 1990, da je za vsak pravni posel v zvezi
z nepremičninami (razen za najemno razmerje, sklenjeno za
manj kot 6 let) na teh območjih potrebno dovoljenje posebnega organa, v katerem so predstavniki Ministrstva za
obrambo, organa javnega reda, kmetijstva in ekonomije in
območja, kjer nepremičnina leži. Omejitve se nanašajo tako
na domače osebe kot tudi na tuje, pri čemer za tuje osebe,
pripadnice držav EGS, veljajo enake določbe glede postopka
za pridobitev dovoljenja kot za domače osebe. Za druge tujce
(ki niso pripadniki držav članic EGS) pa velja drugačen postopek pridobitve dovoljenja in morajo te osebe za potrebno
dovoljenje zaprositi Ministrstvo za obrambo.

Potrebno pa je omeniti, da navedeni zakon izrecno izenačuje
z avstrijskimi državljani oziroma avstrijskimi pravnimi osebami tiste državljane držav članic evropskega gospodarskega
prostora in pravne osebe, ustanovljene po predpisih teh
držav, ki imajo svoj sedež oziroma glavno podružnico v kateri
od teh držav, vendar le v primerih, če te osebe pridobivajo
lastninsko pravico na nepremičninah v okviru sporazumov
evropskega gospodarskega prostora zaradi zagotavljanja
temeljnih načel E6P.
Pridobitev lastninske pravice na počitniškem bivališču pa je
omogočena le tistim osebam, ki imajo pri uresničevanju svobode gibanja in pravice do naselitve delojemalcev ali pravice
do naselitve (glavno bivališče oziroma sedež, glavno upravo
ali glavno podružnico) v Avstriji ali so v okviru teh pravic svoje
glavno bivališče (sedež, glavno upravo ali glavno podružnico)
v Avstriji najmanj pet let.

Območja, pomembna za narodno obrambo, so deljena na
območja, kjer velja splošna prepoved pridobivanja nepremičnin tako za grške državljane kot za tujce in na »opazovana«
vojaška območja, kjer velja prepoved pridobivanja nepremičnin le za tujce.
ČEŠKA

Osebe, pripadnice držav evropskega gospodarskega prostora, morajo, če želijo pridobiti pravice na gradbenih zemljiščih, predložiti izjavo z ustreznimi dokazili, da uveljavljajo
pravico v skladu z načeli sporazumov EGP in o tem predložiti
ustrezna dokazila.

Zakon, ki ureja finančno poslovanje s tujino (iz I. 1990 in
1992), določa subjekte, ki imajo lahko lastninsko pravico na
nepremičninah:

Pridobivanje lastninske in drugih stvarnih pravic, dalj časa
trajajočega najema ter lastninskih deležev v trgovinskih družbah, katerih predmet poslovanja je trgovina z gradbenimi
zemljišči, je torej pogojeno z obveznostjo pridobitve dovoljenja na območjih, ki jih določi deželna vlada z uredbo. Za tujce
velja ožji krog izjem, ko dovoljenje ni potrebno. Pri čemer pa
je potrebno upoštevati že zgoraj navedeno določbo o izenačitvi oseb, pripadnic držav evropskega gospodarskega prostora, z avstrijskimi osebami. V enem izmed določil posebnega poglavja o prometu z zemljišči s tujci pa je določeno, da
se določbe tega poglavja ne uporabljajo, če so v nasprotju
z obveznostmi iz državnih pogodb.

- fizične osebe s stalnim prebivališčem;
- tuje fizične osebe, ki lahko dokažejo češko družinsko vez in
imajo dovoljenje za stalno bivanje;
- rezidenti; poleg fizičnih oseb s stalnim bivališčem tudi
pravne osebe s sedežem na območju Češke; tuji nerezidenti
pa lahko postanejo lastniki nepremičnin samo v omejenih
primerih (dedovanje; zamenjava).

ITALIJA

Podjetja, ki jih tuje osebe ustanovijo in registrirajo na Madžarskem, imajo možnost pridobivati stvarne pravice na nepremičninah pod enakimi pogoji kot domače osebe. Za pridobitev lastninske pravice na zgradbah morajo tuje fizične in
pravne osebe pridobiti dovoljenje pristojnega ministrstva. Na
podlagi zakonodajnih sprememb iz leta 1994 lahko tujci pridobijo lastninsko pravico na zemljišču, ki pripada stavbi in to
v omejenem obsegu površine.

Po prenehanju pravne osebe se morajo nepremičnine prodati
češkim rezidentom.
MADŽARSKA

Italijanska zakonodaja določa poseben režim za nakup nepremičnin tujcev v neobalnih obmejnih področjih. Na podlagi
zakonov iz leta 1931 in 1935 je bilo potrebno za pridobivanje
teh nepremičnin posebno dovoljenje prefekta okraja, kjer se
nepremičnina nahaja. Pred izdajo dovoljenja pa mora prefekt
vprašati pristojno vojaško oblast za soglasje. Pogodba, skle-
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Slovenije, Ljubljana. Šubičeva 4, telefon (061) 12 81-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov
itna naročnina kol akontacija se obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor
1761-215 ali 12 61-222 (215). Številka laksa: (061) 12 58-173.
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