Odvetniška pisarna SP2 in partnerji d.o.o.
Mladinska ulica 9
2000 Maribor
Okrajno sodišče v Lendavi
Glavna ulica 9
9220 Lendava

Datum: 25. 11. 2016
Tožeča stranka:
Stipe Babić, Dalmatinska ulica 16, Mursko Središče, 40315 Mursko Središče, Hrvaška.

Toženi stranki:
Franc Antolin, Glavna ulica 78, Lendava, 9220 Lendava, Slovenija.
Andrej Antolin, Pomurska ulica 24, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota, Slovenija.

ODGOVOR NA TOŽBO

na ugotovitev lastninske pravice (vsp 4.500,00 EUR, 2.250,00 EUR na toženca)
na plačilo odškodnine v višini 1.318,00 EUR spp
na izbris stvarne služnosti (vsp 2.398,03 EUR)
na plačilo nadomestila za služnostno pravico v višini 191,73 EUR spp

3x pooblastilo priloženo
3x odgovor na tožbo

A. LASTNINSKA PRAVICA
1.
Nedoločljivost tožbenega zahtevka
Zahtevek s katerim tožeča stranka predlaga sodišču, da razsodi: ugotovi se, da je Stipe Babić, roj. 1. 1.
1950, stalno prebivališče Dalmatinska ulica 16, 40315 Mursko Središče, Hrvaška, do 1/2 solastnik
tistega dela nepremičnine, parcelna številka 3418, k.o. Lendava, ki se nahaja med dvema hrastoma in
mejnima kamnoma na južnem delu zemljišča, ki v priloženem elaboratu za evidentiranje sprememb v
zemljiškem katastru označen z rezervirano parc. št. X, k.o. Lendava, ne izpolnjuje pogoja določenosti
zahtevka iz 1. odstavka 180. člena Zakon o pravdnem postopku1 (v nadaljevanju: ZPP).
Tožba mora skladno z navedenim členom obsegati določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih
terjatev, dejstva, na katera tožnik opira zahtevek, dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo, in
druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga. Stališče teorije je, da mora biti tožben zahtevek takšen,
da bo zahtevek, če bo dobesedno prenesen v izrek sodbe (ob pogoju utemeljenosti zahtevka),
izvršilnemu sodišču nedvomno in brez nadaljnjega pravnega sklepanja razvidno, kaj je obveznost in
kako jo izvršiti.2
Po stališču sodne prakse je določenost tožbenega zahtevka procesni pogoj popolnosti tožbe. Dokler
tožbeni zahtevek ni določen, ni mogoče opraviti preizkusa sklepčnosti tožbe.3 V zadevi VSC sklep Cp
58/2007 je sodišče odločilo, da bi za določljivost tožbenega zahtevka morala tožnika v tožbenem
zahtevku sporni del v izmeri 430 m2 v okviru parcele št. 210/6 k.o. R. prostorsko določiti s točkami na
skici in zahtevati geodetsko odmero tako določenega dela parcele, ki naj dobi novo parcelno številko
(identifikacijski znak). Vknjižba lastninske pravice na podlagi pravnomočne odločbe bi bila
zemljiškoknjižno izvedljiva le v primeru, če bi zahtevek oziroma izrek sodbe vseboval vse podatke, ki
bi omogočali vpis. Zakon o zemljiški knjigi4 (v nadaljevanju: ZZK-1) v 5. točki 3. člena določa, da je
oznaka katastrske občine in parcelne številke, kot je vpisana v zemljiškem katastru, identifikacijski
znak nepremičnine, ki je predmet pravic in pravnih dejstev, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo. 31. člen
ZZK-1 pa določa vsebino listine, ki je podlaga za vpis in v kateri mora biti nepremičnina označena z
identifikacijskim znakom.
Ključna za določljivost tožbenega zahtevka je v konkretnem primeru identifikacijska označba
nepremičnine. Tožeča stranka v tožbenem zahtevku opredeljuje del parcele, na kateri bi naj pridobila
lastninsko pravico s priposestvovanjem na način, da gre za del parcele »ki v priloženem elaboratu za
evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru označen z rezervirano parc. št. X, k.o. Lendava.« Po
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stališču sodne prakse5 sicer zadostuje, da stranka navede rezervirano parcelno številko, ki jo na
predlog geodeta določi Geodetska uprava Republike Slovenije, vendar v konkretnem primeru ta
številka ni navedena, tožbi pa ni priložen elaborat iz katerega bi bilo identifikacijsko številko moč
razbrati. Rezervirane parcelne številke zaradi gramatikalne pomanjkljivosti tožbenega zahtevka ni
moč določiti. Ker rezervirane parcelne številke ni moč določiti je zahtevek nedoločljiv. Nedoločljivosti
ne sanira niti opredelitev, da gre za območje »ki se nahaja med dvema hrastoma in mejnima
kamnoma na južnem delu zemljišča,« saj takšna opredelitev ni zemljiškoknjižno izvedljiva in je zato v
nasprotju z zahtevo po določljivosti tožbenega zahtevka. Ker nedoločen zahtevek predstavlja
pomanjkljivo vlogo, ki ni sposobna za obravnavanje6 toženi stranki predlagata sodišču, da zahtevek
zavrže.
2.

Problematika priposestvovanja dela nepremičnine
Tožeča stranka se v svojih navedbah sklicuje na priposestvovanje v skladu z določbami
Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih7 (v nadaljevanju: ZTLR). V skladu z
navedenim zakonom zgolj določenega dela stvari ni mogoče priposestvovati. Poseduje se
sicer lahko del parcele, toda stvarna pravica lahko obstaja le na celotni stvari, to pa je
celotna parcela. Navedeno je skladno z načelom specialnosti, na katerem temelji ZTLR. Del
parcele je torej njen nesamostojen del, ki deli pravno usodo preostalega dela parcele. Na
njem nihče ne more pridobiti lastninske pravice, ki bi bila drugačna od lastninske pravice na
celotni parceli oz. na preostalem delu parcele. Predmet stvarne pravice je lahko le
samostojen, točno določen, individualiziran objekt. Vsebinsko je drugačna ureditev po ZTLR
kot po Stvarnopravni zakonik8 (v nadaljevanju: SPZ). Tožeča stranka pravilno ugotavlja, da je
odstop od načela specialnosti za priposestvovanje uzakonil šele SPZ. V koliko bi sodišče
dopustilo priposestvovanje dela nepremičnine, bi šlo za retroaktivno uporabo 3. odstavka
43. člena SPZ. Prepoved retroaktivnosti določa že sama Ustava Republike Slovenije9 (v
nadaljevanju: URS). V skladu s 155. členom URS zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne
morejo imeti učinka za nazaj. Prepoved retroaktivnosti je ena od temeljnih konkretizacij
ustavnega načela pravne države, ki je določeno v 2. člen URS. Ni pravne varnosti, če ni
mogoče zaupati v veljavno pravo in če se ni mogoče zanesti na veljavne predpise.
Tožena stranka, skladno s sodno prakso10, določbami zakona ZTRL, ki ne predvidevajo
možnosti priposestvovanja dela nepremičnine, prepovedjo retroaktivnosti in načelom
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pravne države, zagovarja stališče ter meni, da ni mogoče pridobiti lastninske pravice na delu
parcele, ki bi bila drugačna ob lastninske pravice na preostalem delu parcele.
Tožeča stranka tudi zmotno navaja, da je izpolnjen pogoj, da je predmet pogodbe, na kateri
temelji zakonita in dobroverna posest, določen oziroma določljiv. Za veljavnost
obligacijskega pravnega posla sicer načeloma zadošča določljivost predmeta, kar pa ne velja
za pravni prenos nepremičnin, saj upoštevajoč kavzalni odnos med zavezovalnim in
razpolagalnim pravnim poslom, mora biti nepremičnina v zemljiškoknjižnem dovolilu
označena z zemljiškoknjižnimi podatki.11 V danem primeru torej zgolj opredelitev predmeta
pogodbe, kot »zemljišče, ki se nahaja med dvema hrastoma in mejnima kamnoma na južnem
delu zemljiška v velikosti 0,5 ha«, ne izpolnjuje te zahteve.
Dokazi:
- Pogodba o menjavi zemljišča sklenjena med Juretom Babićem in Janezom Antolinom,
dne 22. decembra 1980
3.
Prednik tožeče stranke lastninske pravice ni pridobil na podlagi priposestovanja
Tožeča stranka zmotno navaja, da je njen prednik na podlagi desetletne, zakonite in dobroverne
posesti spornega dela nepremičnine, pridobil lastninsko pravico.
Dobroverna posest

Na področju priposestvovanja stvarnih pravic ločimo med knjižnim in zunajknjižnim
priposestovanjem. Pri knjižnem priposestvovanju je značilna pomanjkljivost zavezovalnega
pravnega posla. Gre za primere, ko je priposestovalec sicer vpisan v zemljiški knjigi, vendar
lastninske pravice ni pridobil. Nasprotno, zunajknjižno priposestvovanje pomeni pridobitev
lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, kadar priposestvovalec ni vpisan v zemljiško
knjigo12. Za slednje gre tudi v obravnavanem primeru.
Pravilna je navedba tožeče stranke, da se dobrovernost posesti domneva, če se ne dokaže
drugače (3. odstavek 72. člena ZTLR). V obravnavanem primeru gre za zunajknjižno
priposestvovanje lastninske pravice, kjer je pri presoji, ali so izpolnjeni kriteriji za
dobrovernost, potrebna večja strogost. V skladu z 2. odstavkom 72. člena ZTLR je bil
posestnik dobroveren, če ni vedel ali ni mogel vedeti, da stvar, ki jo ima v posesti, ni njegova.
Dobroveren je bil torej tisti, ki je bil v opravičljivi zmoti o tem, da je lastnik stvari. Celotno
ravnanje priposestvovalca mora utemeljevati sklep, da je ravnal vestno, oziroma da ni opustil
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običajne in potrebne skrbnosti.13 Razlogi za to, da pridobitev lastninske pravice na podlagi
menjalne pogodbe ni bila vpisana v zemljiško knjigo, so podani pri predniku tožeče stranke.
Takšnega ravnanja pa ni mogoče opredeliti kot ravnanja v opravičljivi zmoti, kar je pogoj za
dobrovernost posesti. Nedobrovernost prednika tožeče stranke je še dodatno podkrepljena z
dejstvom, da je s tem, da ni zahteval izstavitve zemljiškoknjižnega dovolila od Janeza
Antolina oz. kasneje od njegovih dedičev – toženih strank, zasledoval namen, da je menjalna
pogodba izpolnjena zgolj v njegovo korist, saj je zatajil svojo obveznost izročitve dela
zemljišča, ki odpade nanj. Z omenjeno pogodbo se vsak pogodbenik zavezuje nasproti
svojemu sopogodbeniku, da mu bo izročil stvar, ki se menjuje, tako da bo ta pridobil
lastninsko pravico (1. odstavek 552. člena Zakona o obligacijskih razmerjih14 (v nadaljevanju
ZOR)).15 Iz tega izhaja, da je s tem zavestno kršil menjalno pogodbo. Posledično se ni mogel
sklicevati, da je utemeljeno mislil, da so izpolnjene vse predpostavke za prenos lastninske
pravice (veljaven zavezovalni in razpolagalni pravni posel, pridobitni način, razpolagalna
sposobnost prenosnika).16 Iz navedenega sledi, da pogoj dobrovernosti, pri predniku tožeče
stranke ni izpolnjen.
V skladu z 28. členom ZTRL in 4. odstavkom 45. člena SPZ dedič postane dobroverni
posestnik od trenutka, ko se uvede dedovanje, tudi v primeru, če je bil zapustnik
nedobroveren posestnik. Pogoj za to je, da dedič tega ni vedel in tudi ni mogel vedeti.
Priposestvovalna doba začne teči od trenutka, ko se uvede dedovanje. Iz navedenega sledi,
da nedobrovernosti tožnikovega očeta ne izključuje dobre vere tožeče stranke, iz razloga, da
se njegova dobrovernosti presoja posebej. Na področju priposestvovanja nepremičnin
moremo vzeti v obzir tako načelo vpisa17 kot tudi načelo zaupanja v zemljiško knjigo.18 V
skladu z navedenima načeloma, stranka ni dobroverna v kolikor zatrjevano stanje nasprotuje
zemljiškoknjižnemu stanju. Sodna praksa se je v primeru, ko je šlo za vprašanje
dobrovernosti dedičev postavila na stališče, po katerem dedič, ki se sklicuje na pridobitev
lastninske pravice s priposestvovanjem, ravna dovolj skrbno in s tem zadosti zahtevi po
opravičljivosti zmote, glede lastništva le takrat, ko se seznani z dejanskim obsegom
zapuščine. Pri tožeči stranki tako pogoj dobrovernosti ni izpolnjen iz razloga, ker se ni
seznanila s stanjem, ki izhaja iz zemljiške knjige in posledično sklepa o dedovanju. V trenutku
13
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dedovanja lastninska pravica pravnega prednika tožeče stranke na spornem delu
nepremičnine ni vpisana.
Zakonita posest
ZTLR je v zvezi s priposestvovanjem poznal poseben pojem zakonite posesti. V skladu s 1.
odstavkom 72. člena ZTLR je posest zakonita, če temelji na veljavnem pravnem naslovu, ki je
potreben za pridobitev lastninske pravice, in če ni bila pridobljena s silo, z zvijačo ali z zlorabo
zaupanja (vis, clam, precario). SPZ je pojem zakonite posesti opustil, ker je zakonodajalec
menil, da je zahteva po pravnem naslovu že zaobsežena v zahtevi po dobrovernosti. V skladu
z definicijo dobroverne lastniške posesti, kot izhaja iz 27. in 28. člena SPZ, je namreč
izključeno, da bi bil posestnik, ki ne more izkazati pravnega naslova za svojo posest, lahko
dobroveren.19
Tožeča stranka navaja, da menjalna pogodba sklenjena med prednikoma toženih in tožeče
stranke zadostuje zakonski zahtevi iz 2. odstavka 46. člena ZOR, da mora pogodbena
obveznost biti določljiva. Pri tem se sklicuje tudi na sodbo Višjega sodišča v Ljubljani.20 Že iz
samega jedra te sodbe izhaja, da navedbe tožeče stranke niso pravilne. Za veljavnost
obligacijskega pravnega posla sicer načeloma zadošča določljivost predmeta, kar pa ne velja
za pravni prenos nepremičnin, saj mora biti upoštevajoč kavzalni odnos med zavezovalnim in
razpolagalnim pravnim poslom nepremičnina v zemljiškoknjižnem dovolilu označena z
zemljiškoknjižnimi podatki, torej določena.
Priposestvovalna doba
Potek priposestvovalne dobe v primeru nedobrovernosti stranke, ne pripelje do pridobitve
lastninske pravice.
V kolikor sodišče oceni, da je dobra vera na strani tožeče stranke podana, je ta napačno
navedla začetek teka priposestvovalne dobe in posledično pravna pravila uporabna v
konkretnem primeru.
ZTLR v 30. členu določa, da priposestvovalna doba začne teči tisti dan, ko je posestnik dobil
stvar v posest, konča pa z iztekom zadnjega dne te dobe. Dodaten pogoj za to izhaja iz 28.
člena ZTLR in sicer, da more biti priposestvovalec dobroveren. Kot že prej obravnavano, v
danem primeru ta pogoj ni izpolnjen. Tožeča stranka zmotno navaja, da je priposestvovalna
doba začela teči 22. 12. 1980, ob sklenitvi menjalne pogodbe. Iz razloga, ker je pravni
prednik tožeče stranke vedel, da menjalna pogodba ni bila ustrezno stvarnopravno
realizirana, priposestvovanje ni pričelo teči ob sklenitvi pogodbe.
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Skladno z 5. odstavkom 28. člena ZTLR 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. Nadalje člen določa, da priposestvovalna doba začne
teči od trenutka, ko se uvede dedovanje. V obravnavanem primeru posest tožeče stranke ni
bila dobroverna, saj ni bila opravičeno v zmoti, da je postala lastnica spornega dela zemljišča.
V koliko pa bi sodišče ugotovilo, da je na strani tožeče stranke izpolnjen pogoj dobrovernosti,
bi priposestvovanje začelo teči šele ob uvedbi dedovanja leta 1994.
V času vložitve tožbe priposestvovanje ureja SPZ, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2003. V prvem
odstavku 269. člena določa, da se glede priposestvovalne dobe, ki je začela teči pred
uveljavitvijo tega zakona, upoštevajo določila SPZ. 269. člen SPZ se nanaša na tek tistih
priposestvovalnih dob, ki so začele teči pred uveljavitvijo SPZ in je priposestvovanje teklo še
po uveljavitvi SPZ, kar je relevantno za obravnavani primer. Za presojo priposestvovanja
lastninske pravice pri tožniku moramo torej kot materialno pravo uporabiti 43. člen SPZ, v
skladu s katerim dobroverni lastniški posestnik nepremičnine pridobi lastninsko pravico na
njej po preteku desetih let.
Sposobnost stvari za priposestvovanje in sposobnost priposestvovalca za priposestvovanje
Tožeča stranka zmotno navaja kot edino omejitev le določbo 29. člena ZTLR, ki je onemogočil
priposestvovanje stvari, ki so družbena lastnina. Kot že prej obravnavano v skladu z načelom
specialnosti, na katerem temelji ZTLR, tudi zgolj določenega dela stvari ni mogoče
priposestvovati. V danem primeru, torej tudi ta predpostavka ni izpolnjena.
Zmotno navajanja začetka teka in poteka roka za priposestvovanje je tožečo stranko vodilo
tudi do zmotnega zaključka, da v trenutku steka pogojev za priposestvovanje ni bilo v
pogledu državljanov drugih republik nobenih omejitev glede priposestvovanja.
Tožeča stranka po preteku deset letne priposestvovalne dobe, torej v letu 2004, ni pridobila
lastninske pravice, saj ureditev, ki je v tem obdobju veljala v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju: RS), tega ni dopuščala. Z uveljavitvijo Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS21 (v nadaljevanju: UZITUL) (25. 06. 1991) je
bilo fizičnim osebam, ki niso imele državljanstva RS, preprečeno pridobivanje lastninske in
drugih stvarnih pravic na nepremičninah na območju RS, razen na podlagi dedovanja ob
dejanski vzajemnosti. V danem primeru, ko tožeča stranka zatrjuje pridobitev lastninske
pravice na podlagi priposestvovanja, to torej ni možno. Takšna določba je bila vnesena tudi v
URS (68. člen). Določene izjeme so na podlagi Priloge XIII Pridružitvenega sporazuma veljale
do vstopa RS v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) (01. 05. 2004) le za državljane držav članic
EU in državljane ZDA. Hrvaški državljani pa vse do uveljavitve Zakona o pogojih za pridobitev
lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v EU na
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nepremičninah22 (ZPPLPKEU), to je do 28.0 6. 2006, niso mogli pridobiti lastninske pravice na
nepremičnini v RS, razen z dedovanjem pod pogojem vzajemnosti (6. člen ZD), saj noben
zakon ali mednarodna pogodba tega ni dovoljevala.23
Toženi stranki zato predlagata sodišču, da navedeni zahtevek že iz razloga nedoločljivosti in
nerazumljivosti zavrže. Če bo sodišče zahtevek vseeno obravnavalo meritorno, pa toženi stranki
predlagata sodišču, da ga kot neutemeljenega zavrne.
Dokazi:
- Sklep o dedovanju po pokojnem Juretu Babiću.

-

Pogodba o menjavi zemljišča sklenjena med Juretom Babićem in Janezom Antolinom,
dne 22. decembra 1980.
B. ODŠKODNINA

Tožena stranka prereka tako temelj kot tudi višino tožbenega zahtevka, s katerim tožeča stranka
zahteva plačilo odškodnine v višini 1.318,00 EUR. Odškodninska odgovornost je vrsta obligacijskega
razmerja, katerega vsebina je obveznost odgovorne osebe povrniti oškodovancu škodo, za katero
odgovarja in pravica oškodovanca zahtevati od odgovorne osebe povrnitev te škode.24 V konkretnem
primeru tožeča stranka zatrjuje, da gre za krivdno odškodninsko odgovornost prvotožene stranke.
Podlago za odškodninsko odgovornost določa Obligacijski zakonik25 (v nadaljevanju: OZ). Pravni
temelj krivdne odgovornosti so predpostavke, ki morajo biti izpolnjene, da je podana odškodninska
odgovornost odgovorne osebe. Te predpostavke morajo biti kumulativno izpolnjene, v nasprotnem
primeru namreč ni podana odškodninska odgovornost domnevno odgovorne osebe. Predpostavke
krivdne odškodninske odgovornosti so: protipravno ravnanje, škoda, vzročna zveza in krivda. Tožeča
stranka mora dokazati obstoj prvih treh predpostavk, četrta (krivda) se ob obstoju prvih treh
predpostavk domneva.
V odgovor na tožbo prvotožena stranka izpodbija predpostavke odškodninske odgovornosti (svojo
odškodninsko odgovornost), in s tem tudi utemeljenost odškodninskega zahtevka.
4.
Protipravno ravnanje
Za nedopustno, protipravno ravnanje gre, če oškodovanec prekrši pravo, ki varuje kakšen zavarovan
interes oškodovanca.26 Konkretneje naj bi po mnenju tožeče stranke prvotožena stranka z navozom
odpadkov in gnojšnice nedopustno posegala v položaj tožnika, s čimer naj bi mu zaradi tega nastala
22
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škoda. Kot izhaja iz predhodnih izvajanj (točka A), tožeča stranka ni pridobila lastninske pravice na
spornem delu nepremičnine. Iz tega torej izhaja, da ima (so)lastninsko pravico na omenjenem
spornem delu nepremičnine še zmeraj prvotožena stranka in tožeča stranka sploh nima temelja za
vložitev odškodninskega zahtevka. Navoz odpadkov na lastno nepremičnino torej pojmovno ne
predstavlja posega v lastninsko pravico tožeče stranke, saj ta nepremičnina ni v njeni lasti, niti ji
zaradi tega dejanja ni nastala škoda.27 Prvotožena stranka se je zavedala in tudi zatrjuje, da navoz
odpadkov in gnojšnice nikakor ne predstavlja morebitne škode ali ostalih negativnih posledic za
tožečo stranko ali celo njene nepremičnine, kar pa niti ni del tožbenega zahtevka. Prvotožena stranka
je tako v skladu s svojo lastninsko pravico uporabljala sporni del nepremičnine, pri tem pa nikakor ni
omejevala pravic drugih, da bi zaradi tega nastala kakršnakoli škoda, saj so se odpadki nahajali samo
na spornem delu nepremičnine, ki je v lasti toženih strank, niti ni prišlo do imisij, ki bi prekoračile
krajevno običajno mero. Na podlagi navedenega prvotožena stranka zatrjuje, da ni šlo za protipravno
ravnanje.
5.
Škoda
Škoda v najširšem pomenu je vsak negativen poseg v pravno sfero drugega. Pravno priznana škoda pa
je samo tista škoda, za katero pravo (zakon) kot sankcijo določa odškodninsko odgovornost. Tožeča
stranka v tožbi navaja, da je z ravnanjem prvotožene stranke, torej z navozom odpadkov in gnojšnice,
tožeči stranki nastala škoda. S tem naj bi posegla v njen interes kot lastniku spornega dela
nepremičnine. Pravno priznana škoda naj bi tako bila premoženjska škoda, ki je nastala z
vzpostavitvijo prejšnjega stanja.
Predpostavka ni podana, saj tožeča stranka nima lastninske pravice na spornem delu nepremičnine in
s tem posledično nima interesa kot lastnik. Premoženjske pravice (med katere spada tudi lastninska
pravica) pa morajo biti kršene, če želi stranka zahtevati odškodnino, saj bi s tem bil storjen poseg v
premoženjsko sfero oškodovanca. Konkretneje to pomeni, da tožeči stranki, ker ni lastnica spornega
dela nepremičnine, ni nastala nobena škoda po pravilih odškodninske odgovornosti, saj navoz
omenjenih odpadkov in gnojšnice ter posledično vzpostavitev prejšnjega stanja ne predstavlja
zmanjšanja premoženja v okviru odškodninskega zahtevka. Stroški, ki jih tožeča stranka zahteva, po
sprejeti pravni teoriji spadajo namreč v kategorijo neupravičene obogatitve in bi se lahko ugotavljali
in bili ugotovljeni samo kot predpostavka obogatitvenega zahtevka. Prvotožena stranka je bila s tem,
ko je tožeča stranka najela družbo za vrtnarske storitve, kvečjemu obogatena za znesek vzpostavitve
prejšnjega stanja. V skladu z upravičenji, ki izhajajo iz lastninske pravice, lahko njen imetnik uporablja
nepremičnino kakor želi, v kolikor s tem ne omejuje pravic drugih v skladu z načelom prepovedi
zlorabe pravic, ki pravi, da je dovoljeno izvrševanje pravice do tiste meje, ki v kakovostno enakem
obsegu drugemu dopušča, da uresničuje pravico, ki mu pripada.28 Prvotožena stranka je ob navozu
odpadkov tudi zgolj izvrševala svojo lastninsko pravico, kar pomeni, da v konkretnem primeru
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Prvotožena stranka kot lastnik lahko uporablja nepremičnino, kakor želi. Če hoče, lahko nanjo nasuje kup
odpadkov (v kolikor seveda ti niso moteči), saj sama nosi posledice svojih dejanj, med drugim tudi morebitno
poslabšanje nepremičnine. Tožeča stranka pa s tem, ko je plačala storitev čiščenja, ni utrpela škode, temveč
kvečjemu dejansko pomagala toženi stranki pri čiščenju, če bi se ta zanj odločila.
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odstranitve materiala ne gre za odškodninsko obveznost, ampak kvečjemu za neupravičeno
obogatitev, ne glede na razlog, iz katerega je tožeča stranka odstranila navožen material in plačala
storitev. Povrnitev stroškov iz naslova neupravičene obogatitve pa ne gre zahtevati z odškodninskim
zahtevkom, temveč obogatitvenim. Glede na navedeno prvotožena stranka zatrjuje, da predpostavka
obstoja škode za utemeljenost odškodninskega zahtevka ni podana.
6.
Vzročna zveza
Vzročna zveza med škodo in protipravnim ravnanjem mora biti podana, v kolikor želi tožeča stranka
zahtevati odškodnino. Kot je že navedeno, v konkretnem odškodninskem zahtevku škoda tožeči
stranki ni nastala, zato tudi vzročna zveza med ravnanjem tožene stranke in zatrjevano škodo
pojmovno ne more obstajati.
7.
Krivda
Po slovenskem pravu se uporablja krivdna odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom, kar
pomeni, da se krivda domneva. Nadalje nam to pove, da v kolikor oškodovanec dokaže, da je
upravičen do odškodnine po prvih treh predpostavkah, se smatra dokazana tudi krivda. V
konkretnem primeru krivda torej že v izhodišču ni podana, saj niso izpolnjene predpostavke
odškodninske odgovornosti tožene stranke in se krivda ne more domnevati. Protipravno ravnanje ni
bilo izvršeno, prav tako tudi škoda ni nastala. Iz teh razlogov prvotožena stranka navaja, da tudi
predpostavka krivde ni podana.29
8.
V kolikor sodišče odloči, da je podan temelj odškodninske odgovornosti, prvotožena stranka ugovarja
višini tožbenega zahtevka.
Tožeča stranka navaja, da ji je nastala škoda v višini, 1.318,00 EUR, in zahteva povrnitev škode v tem
znesku. V tožbi navaja dejstva, da je storitev, s katero se je vzpostavilo prvotno stanje na
nepremičnini, opravila družba Sanatos d.o.o. in prilaga račun. Na podlagi tega zahteva plačilo
denarne odškodnine za stroške plačila, ki so zmanjšali njeno premoženjsko stanje. V skladu s 164.
členom OZ lahko oškodovana stranka izbira med dvema možnima zahtevkoma, in sicer med
vzpostavitvijo prejšnjega stanja in odškodninskim zahtevkom, izbrala je slednjega. Na tem mestu
prvotožena stranka ugovarja predlaganemu znesku odškodnine, saj so bili stroški, ki jih navaja,
previsoki. Cena nekaterih delov storitev (odvoz smeti), je namreč iz opisanega dejanskega stanja o
količini navoženega materiala po mnenju tožene stranke pretirana, kar lahko privede do okoriščenja
tožeče stranke na račun tožene. Prav tako iz dokaznega materiala (slike) razvidno izhaja, da ni šlo za
odpadke, ki bi po svoji kvaliteti ali količini lahko upravičevali takšne stroške. Navoženi material, kot
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izhaja iz priloge tožeče stranke št. 4, namreč ni takšne narave, da bi bilo sploh potrebno opraviti
storitev čiščenja s strani tujega izvajalca. Prvotožena stranka predlaga postavitev sodnega izvedenca
agronomske stroke, ki bo objektivno in realno ocenil, koliko je bilo povzročene škode z navozom
odpadnega materiala in gnojšnice.
Prav tako bi lahko bila višina odškodninskega zahtevka znatno nižja, če bi tožeča stranka izpolnjevala
svojo sodelovalno dolžnost in toženo stranko opozorila na po njenem mnenju moteč material na
svojem zemljišču. S tem bi se lahko obe stranki izognili visokim stroškom, saj bi prvotožena stranka na
pobudo in morebiti tudi grožnjo zaračunavanja storitve čiščenja sama odpeljala navožen material.
Dokazi:
- Slika zemljišča parc. št. 2756/1 k.o. Mursko središće dne 12. 3. 2016 (Priloga tožbi 4).
- Postavitev izvedenca agronomske stroke.

C. SLUŽNOSTI
Toženi stranki glede zahtevka: »Ugotovi se, da je prenehala služnostna pravica hoje, in sicer po že
obstoječi potki ob vzhodni meji nepremičnine v širini dveh metrov, pri nepremičnini parc. št. 2756/1,
k.o. Mursko Središće, kot služečem zemljišču, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št.
3418, k.o. Petišovci, kot gospodujočega zemljišča, katerega solastnika sta toženca vsak do 1/2.«
prerekata tako uporabo prava (13. točka) kot tudi procesnopravne predpostavke v zvezi z navedenim
tožbenim zahtevkom (10. točka). V opredelitev glede tožnikove argumentacije materialne
utemeljenost zahtevka se toženi stranki ne spuščata, saj je tovrstno opredeljevanje zaradi
pomanjkanja pristojnosti brezpredmetno. Toženi stranki prerekata materialnopravno utemeljenost
tožbenega zahtevka na plačilo nadomestila za uporabo služnosti.
9.
Plačilo nadomestila
Tožeča stranka Stipe Babić toži Andreja Antolina na plačilo nadomestila v višini 375 DEM (191, 73
EUR). Od tega zneska zahtevajo 125 DEM nadomestila za vsako od naslednjih let: 2013, 2014 in 2015.
Tožeča stranka navaja, da 125 DEM pomeni polovico obveznosti Andreja Antolina, torej drugotožene
stranke (saj je lastnik polovice gospodujočega zemljišča) in od te vrednosti polovico vrednosti zneska,
ki ga zahteva tožeča stranka, saj je tudi sam lastnik ene polovice služečega zemljišča. Ker so denarne
obveznosti po svoji naravi deljive obveznosti, tožeča stranka od Andreja Antolina zahteva četrtino
vrednosti zneska nadomestila za obe stvarni služnosti (500 DEM deljeno 4 je 125 DEM).
Predno se sodišče spusti v presojo samega zahtevka želi tožena stranka opozoriti na dejstvo, da je pri
enem od zahtevkov (pri tem, torej zahtevku na plačilo 375 DEM) tožena samo ena stranka. Stranke v
vseh zahtevkih torej niso enake, s čimer ni izpolnjena predpostavka za objektivno kumulacijo
zahtevkov, kot so postavljeni. 2. odstavek 182. člena ZPP namreč določa, da če zahtevki nimajo iste
dejanske in pravne podlage, se lahko uveljavljajo z eno tožbo zoper isto toženo stranko samo tedaj,
kadar je isto sodišče stvarno pristojno za vsakega od teh zahtevkov in je za vse zahtevke predpisana

ista vrsta postopka. Tožene stranke pri vseh zahtevkih seveda niso enake, saj je pri zahtevku za
plačilo nadomestila za uporabo služnosti ena manj, kot pri ostalih zahtevkih.
Na začetku tožena stranka, torej Andrej Antolin, razlaga, da iz obrazložitve tega zahtevka ni moč
ugotoviti ali tožeča stranka zahteva plačilo nadomestila za obe stvarni služnosti ali zgolj za eno
stvarno služnost. Tožeča stranka namreč enkrat govori o nadomestilu za služnosti,
»Ker rok plačila letnega nadomestila za služnostni pravici ni bil določen v pogodbi...«
enkrat pa o nadomestilu za služnost.
»Iz tega izhaja, da je obveznost plačila letnega nadomestila za služnost zapadla 1. 1. za vsako leto.«
Sicer pa razen v opisu dejanskega stanja in v opisu določil pogodbe o služnostni pravici podobna
besedna zveza, ki bi se do dileme opredeljevala, ni omenjena. Iz tega, ter iz dejstva, da je 125 DEM
četrtina obveznosti, ki izhaja iz letnega nadomestila za obe služnosti v višini 500 DEM tožena stranka
sklepa, da tožeča stranka zahteva plačilo treh letnih nadomestil za obe služnosti v višini 3 krat 125
DEM.
Tožeča stranka poprej v tožbi zahteva ugotovitev, da je služnost pešpoti prenehala. V isti tožbi pa
tožeča stranka zahteva plačilo nadomestila za uporabo obeh služnosti, ne glede na dejstvo, da se
nadomestilo za uporabo vodne služnosti še vedno plačuje, kakor je tudi nesporno, da se služnost
uporablja. Tožena stranka navaja, da se je nadomestilo za vodno služnost v višini 300 DEM letno
nedvomno plačevalo. Nadomestilo za vodno služnost je plačevala prvotožena stranka, slednje pa je
razvidno iz odrezkov položnic in izpiska prometa transakcijskega računa Stipeta Babića. Navedeno
pomeni:
- da tožeča stranka zahteva nadomestilo za služnost pešpoti, ki naj bi prenehala, zato je zahtevek v
tem delu neutemeljen
in/ali
- da tožeča stranka od drugotožene stranke zahteva previsok znesek za plačilo nadomestila za
uporabo služnosti, zato je zahtevek za plačilo nadomestila v takšni višini neutemeljen.
Pred vsemi drugimi navedbami s katerimi drugotožena stranka argumentira neutemeljenost
zahtevka, tožena stranka zatrjuje, da je zahtevek na plačilo nadomestila v višini 191,73 EUR (375
DEM) nedvomno zastaral, saj je zastarala sama pravica iz katere izhaja občasna terjatev. Kot pravilno
ugotavlja tožeča stranka gre pri nadomestilu za služnosti za periodično terjatev, ki je po svoji naravi
občasna terjatev.30 Tožeča stranka v skladu z 347. členom OZ zahteva plačilo nadomestila zgolj za
zadnja tri leta, tožeča stranka pa je spregledala 348. člen OZ, ki v prvem odstavku določa, da v petih
letih, odkar je zapadla najstarejša neizpolnjena terjatev, po kateri dolžnik ni izvršil nobene dajatve
več, zastara sama pravica, iz katere izvirajo občasne terjatve. Pogoj za zastaranje pravice same je
nedvomno izpolnjen. Občasne terjatve so namreč tiste, pri katerih ima upnik iz istega naslova pravico
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uveljavljati nove in nove terjatve.31 V 4. členu pogodbe o služnostni pravici je določeno nadomestilo
500 DEM, ki se plačuje vsako leto. Terjatev je torej občasna. Zadnja neizpolnjena terjatev iz naslova
letnega nadomestila je dospela v plačilo najkasneje leta 1996, kar pomeni, da je od tega nedvomno
minilo 5 let, s čimer je izpolnjen prvi pogoj 1. odstavka 348. člena OZ. Drugi pogoj je prav tako
izpolnjen, saj po teh petih letih dolžnik ni izpolnil nobene dajatve oziroma obveznosti. Leta mižanja in
neukrepanja tožeče stranke so torej privedla do tega, da je zastarala sama pravica iz katere izvirajo
občasne terjatve, katerih plačilo zahteva tožeča stranka.
V obrazložitvi zahtevka na ugotovitev neobstoja služnosti tožeča stranka zatrjuje, da je služnost
pešpoti prenehala marca 2014, v obrazložitvi zahtevka na plačilo nadomestila za uporabo služnosti pa
navaja, da zahteva nadomestilo za zadnja tri leta, torej za leto 2013, 2014 in leto 2015. Tožeča
stranka torej zahteva nadomestilo za uporabo služnosti za vsaj dve leti, ko naj bi ta že prenehala in za
leto 2013, ko tožeča stranka zatrjuje, da je teklo zastaranje te služnosti. To je contradictio in adiecto,
tožeča stranka prihaja v nasprotje s samo seboj. Tožeča stranka nima pravne podlage, s tem pa tudi
ne tožbenega temelja, za zahtevek na izplačilo nadomestila za uporabo služnosti v kolikor je ta
zastarala.
Podredno, v kolikor sodišče zahtevka za plačilo nadomestila za služnosti ne bo zavrnilo iz razloga
zastaranja in neutemeljenosti, tožena stranka Andrej Antolin zatrjuje, da tožeča stranka od njega
zahteva previsok del deljive obveznosti plačila nadomestila za stvarno služnost pešpoti, saj od njega
zahteva 125 DEM letno, za zadnja tri leta, t.j. skupno 375 DEM. Po razlogovanju tožeče stranke, s
katerim se tožena stranka strinja, je drugotožena stranka dolžna plačati zgolj četrtino obveznosti,
zaradi deljivosti slednjih (solastništvo na upniški in dolžniški strani). To pomeni, da bi drugotožena
stranka kvečjemu morala plačati 50 DEM na letni ravni. Znesek nadomestila za uporabo obeh
služnosti je namreč 500 DEM, od česar se 300 DEM za vodno služnost plačuje. Povsem nepomembno
je kdo 300 DEM plačuje, zaradi dogovora med prvotoženo in drugotoženo stranko pa to počne prvi.
Ko od nadomestila 500 DEM na letni ravni odštejemo 300 DEM za vodno služnost, ostane po pogodbi
za plačilo 200 DEM. Kot je tožeča stranka že povedala, je povsem nepomembno kdo plačuje znesek,
saj iz pogodbe niti ne izhaja vrednost nadomestila za vsako od služnosti, niti kdo je zavezan katero od
teh plačevati (podpisnik je namreč bil oče toženih strank). V skladu z navedenim, da je Stipe Babić
solastnik služečega zemljišča do ene polovice in s tem, da je Andrej Antolin solastnik gospodujočega
zemljišča do ene polovice, kakor tudi s tem, da za plačilo na letni ravni ostaja 200 DEM, lahko tožeča
stranka od Andreja Antolina zahteva kvačjemu 50 DEM letno, kar v zadnjih treh letih našteje 150
DEM.
Dokaz:
- Izpisek iz transakcijskega računa Stipeta Babića
- Pogodba o služnostni pravici

31

Vesna Kranjc v Miha Juhart, Obligacijski zakonik (OZ) (splošni del) s komentarjem, 2. knjiga, GV Založba,
Ljubljana, 2003, str. 473.

D. PROCESNA VPRAŠANJA
10.
Mednarodna pristojnost
Tožeča stranka navaja, da je podana pristojnost slovenskega sodišča na podlagi drugega odstavka 3.
člena Pravilnika za izvedbo študentske pravde32 (v nadaljevanju: Pravilnik), ki se glasi: »Simulacija
poteka kot redni pravdni postopek pred sodiščem prve stopnje. Pri tem se uporabljajo pravila
veljavnega ZPP in sodnega reda, razen v primerih, kjer ta pravilnik določa drugače ali kjer sodeči
senat odloči drugače.« Toženi stranki prerekata te navedbe, saj menita, da že na podlagi
gramatikalne razlage omenjene določbe ni moč razumeti tako, da bi določala pristojnost slovenskega
sodišča oz. izključevala pristojnost hrvaškega. Omenjena določba določa samo, kateri predpisi urejajo
potek simuliranega postopka za namene študentske pravde, ne ureja pa materije določanja
mednarodne pristojnosti. Določba je jasna, zato nadaljnja razlaga ni možna. Gramatikalna razlaga
predstavlja v primeru jasnih določil tako izhodišče, kot tudi mejo možne razlage, ki je razlagalec ne
sme prestopiti33 (in claris non fit interpretatio).
Po določilih 288. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije34 (v nadaljevanju: PDEU) so uredbe
splošni pravni akti, ki so v celoti zavezujoči in se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah, ter
imajo prednost pred nacionalnimi predpisi35, kar določa eno izmed temeljnih načel prava EU - načelo
primarnosti. Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: SEU) je povzelo bistvo tega načela v zadevi Costa
proti Enel, v kateri je zapisalo, da bi pravo EU izgubilo skupnostno naravo in bi bila načeta pravna
podlaga EU, če bi se pravilo prava EU moralo umakniti predpisom nacionalnega prava36. To pomeni,
da lahko načelo primarnosti razumemo tako, da ima katerokoli pravilo iz sistema EU prednost pred
katerimkoli nacionalnim predpisom, če med njima pride do kolizije37. Tožeča stranka navaja, da so
izpolnjene vse predpostavke za uporabo Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in
gospodarskih zadevah38 (v nadaljevanju: BUIa) v življenjskem primeru. Toženi stranki pritrjujeta temu
stališču. Toženi stranki menita, da se na podlagi navedenega, mora za določitev pristojnosti uporabiti
BUIa, tudi v primeru, če bi Pravilnik vseboval določbe o mednarodni pristojnosti, zaradi omenjenih
načel primarnosti in neposredne uporabe prava EU. Posledično pa to tudi pomeni, da so navedbe
tožeče stranke, po katerih šteje Pravilnik kot hierarhično nadrejen pravilom prava EU napačne.
Skladno z navedenim toženi stranki oporekata pristojnosti slovenskega sodišča glede zahtevka v zvezi
z ugotovitvijo prenehanja služnostne pravice pešpoti. Spor, katerega predmet je ugotovitev
32
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prenehanja služnostne pravice zaradi neizvrševanja le-te, sodi med postopke, predmet katerih so
stvarne pravice, skladno z definicijo v zadevi Reichert in Kockler39: »postopki, predmet katerih so
stvarne pravice na nepremičninah vključujejo tožbe, s katerimi se skuša določiti obseg, vsebino,
lastništvo, posest nepremičnine ali obstoj drugih stvarnih pravic na teh nepremičninah in zagotoviti
imetnikom teh pravic varstvo le-teh«. To izhaja iz same definicije, takšno stališče kot nesporno
zavzemata tako literatura40 kot generalni pravobranilec M. Poiares Madura: »Tožbo za ugotovitev
obstoja ali obsega take služnosti je treba kvalificirati kot stvarnopravno tožbo v smislu člena 16(1)(a)
Konvencije in ne kot obligacijskopravno tožbo. Sodišče, ki bi obravnavalo tako tožbo, bi neposredno
razsojalo o stvarnih pravicah kot oblastjo nad stvarmi. Lastnika obeh zemljišč se lahko spremenita,
služnost pa se bo nadaljevala dokler traja položaj, ki je njena podlaga.« 41 Toženi stranki zato menita,
da se pristojno sodišče določi na podlagi prvega odstavka 24. člena BUIa, ki določa, da so v postopkih,
predmet katerih so stvarne pravice, izključno pristojna sodišča države članice, kjer nepremičnina leži.
V življenjskem primeru leži sporna nepremičnina na ozemlju Republike Hrvaške, saj se spor nanaša na
služnost, ki kot izvedena stvarna pravica obremenjuje lastninsko pravico lastnika služečega zemljišča,
tožeča stranka pa želi, da se ugotovi prenehanje služnosti pešpoti in tako vzpostavi neobremenjena
lastninska pravica na zemljišču. Spor se torej nanaša samo na služeče zemljišče. Stališče, da se za
glavno stvar v takem sporu šteje služeče zemljišče, ki je obremenjeno s služnostjo, je splošno
zastopano tudi v teoriji.42 Toženi stranki menita, glede na povedano, da je za odločanje o tem
zahtevku podana izključna pristojnost hrvaškega sodišča. Zato toženi stranki menita, da se mora
sodišče po uradni dolžnosti izreči za nepristojno glede odločanja o tem zahtevku, kot določa 27. člen
BUIa.
11.
Subjektivna kumulacija
Toženi stranki oporekata subjektivni kumulaciji zahtevkov tožeče stranke zgolj pri zahtevku na
ugotovitev prenehanja služnosti. Tožeči stranki menita, da bi moralo sodišče tožbo v delu, ki se
nanaša na izbris služnosti, zavreči. Stipe Babić in Ante Babić sta lastnika služečega zemljišča, vsak do
ene polovice. Stvarna služnost je nedeljiva pravica, ni je namreč mogoče ugotoviti oziroma določiti v
korist posameznega solastniškega deleža. Stvarna služnost je ustanovljena na celotnem zemljišču in
tudi lastniki je ne izvršujejo v mejah svojih solastniških deležev, temveč v celoti, kakor je
ustanovljena.
Tožeča stranka pravilno ugotavlja, da moramo zaradi nedeljivosti tega razmerja (služnosti) oziroma
zaradi dejstva, da služnost ne more biti ustanovljena v korist samo določenega solastniškega deleža
nepremičnine, v skladu s 196. členom ZPP toženi stranki obravnavati kot nujna sospornika. Navedbe
tožeče stranke ne držijo v delu, ko trdi, da na aktivni strani sosporništvo nima narave nujnega
sosporništva oziroma, da sosporništva sploh ni, ker toži samo ena stranka, to je Stipe Babić. Kakor je
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stvarna služnost vpisana na celotnem gospodujočem zemljišču, je enako vpisana pri tudi na služečem
zemljišču. Ker je stvarna služnost nedeljiva pravica je nemogoče trditi, da bi lahko zadevo rešili za
vsakega od solastnikov služečega lastnika različno. Tožeča stranka navaja, da lahko vsak od
solastnikov zahteva izbris služnosti, s čimer se toženi stranki ne strinjata. Solastniki v pravdi na
ukinitev služnosti so namreč nujni sosporniki, kadar tožijo in kadar so toženi.43
Služnostna pravica je ustanovljena na služečem zemljišču v korist vsakokratnega lastnika
gospodujočega zemljišča, pravni temelj za njeno ustanovitev pa je »Pogodba o ustanovitvi služnosti.«
Nadalje pa je pravni položaj strank, torej bratov Babić, ki sta lastnika služečega zemljišča podrobneje
opredeljen z navedeno pogodbo, kakor tudi drugimi okoliščinami. Tudi, če slednje odmislimo, pa je
nesporno, da brata Babić od toženih strank prejemata nadomestilo, kar iz prej omenjene pogodbe
tudi izhaja. Zaradi tega (nadomestila) in pa zaradi dejstva, da sprememba pravnega položaja ne nujno
pomeni korist za stranko, čeprav se tako zdi na prvi pogled, tožeči stranki zatrjujeta, da bi morala biti
brata Babić obravnavana kot nujna sospornika in tako tudi nastopati v pravdi. Lahko bi se marveč
pripetilo, da Ante Babić ne bi želel izbrisa služnosti, ob ugoditvi zahtevka, tako kot je postavljen, pa bi
se subjektivne meje pravnomočnosti razširile tudi nanj. Tožeči stranki zato vztrajata, da samo ena
stranka na aktivni strani, čeprav sta solastnika služečega zemljišča dva, pomeni pomanjkanje
procesne legitimacije za vložitev tožbe. Procesna legitimacija je procesna predpostavka in zaradi
pomanjkanja le-te bi moralo sodišče tožbo v delu, ki se nanaša na izbris služnosti, zavreči.
12.
Objektivna kumulacija
Tožeča stranka zmotno navaja, da so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za objektivno
kumulacijo po 2. odstavku 182. člena ZPP. Navedeni člen določa, da kadar zahtevki nimajo iste pravne
in dejanske podlage, se lahko uveljavijo z eno tožbo proti isti stranki le tedaj, kadar je isto sodišče
stvarno pristojno za vsakega od teh zahtevkov in je za vse zahtevke predpisana ista vrsta postopka.
Če veljajo za enega od zahtevkov pravila o izključni krajevni pristojnosti, jih je mogoče uveljavljati z
isto tožbo samo pri sodišču, ki je pristojno po pravilih o izključni krajevni pristojnosti. Toženi stranki v
zvezi s tem navajata, da v konkretnem primeru ni izpolnjen pogoj iste vrste postopka za vse zahtevke,
saj je za dajatvena zahtevka na 1.318,00 EUR in 191,73 EUR, predpisan postopek v sporih majhne
vrednosti, glede ostalih zahtevkov pa redni pravdni postopek. Objektivno kumulacijo zahtevkov
nadalje onemogoča tudi pomanjkanje mednarodne pristojnosti slovenskega sodišča glede zahtevka
na ugotovitev prenehanja služnostne pravice.
Objektivna kumulacija in ista vrsta postopka
Za ugotovitev, katero vrsto postopka bo sodišče ubralo glede dajatvenih zahtevkov, sta v konkretnem
primeru relevantni predvsem določbi 1. odstavka 443. člena ZPP, ki določa, da so spori majhne
vrednosti tisti spori, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 2.000
EUR in 2. odstavek 41. člena ZPP, ki določa, da če imajo zahtevki v tožbi različno podlago ali če se
uveljavljajo zoper več tožencev, se določi pristojnost po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.
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Toženi stranki poudarjata, da se v konkretnem primeru zahtevki opirajo na različne dejanske in
pravne podlage, zato je za določitev vrednosti spornega predmeta v zvezi s pristojnostjo v skladu z 2.
odstavkom 41. člena ZPP odločilna vrednost vsakega posameznega zahtevka. Teorija v zvezi s tem
zastopa stališče, po katerem je v primerih, ko stranka kumulira več zahtevkov, pri katerih vsak zase
izpolnjujejo pogoje iz 443. člena ZPP za določitev vrednosti spornega predmeta odločilno, ali zahtevki
izvirajo iz iste dejanske in stvarne podlage.44 Vrednost spornih predmetov se torej presoja za vsak
zahtevek posebej.
Stališče sodne prakse je, da v primeru, kadar imajo zahtevki različno dejansko in pravno podlago, se
vrednosti zahtevkov ne seštevajo, ker ima vsak zahtevek svojo, samostojno, diferencirano vrednost.
Takšno je stališče je zastopano v zadevi II Ips 423/2004, v kateri je Vrhovno sodišče RS (v
nadaljevanju: VS RS) odločilo, da kadar imajo zahtevki v tožbi različno pravno in dejansko podlago,
mora biti vrednost spornega predmeta navedena za vsak zahtevek posebej, in v zadevi II Ips
271/2001, v kateri je VS RS odločilo, da v pravdi, združeni po pravilih drugega odstavka 182. člena
ZPP, veljajo pravila o pristojnosti in o pravici do revizije za vsak zahtevek posebej, ne pa za njihov
seštevek. Glede na navedena stališča teorije in sodne prakse lahko po analogiji s podobnega na
podobno45 toženi stranki sklepata, da veljajo pravila o določitvi vrednosti spornega predmeta tudi za
namene ugotovitve vrste postopka.
Toženi stranki glede na navedeno zakonsko ureditev ter stališča teorije in sodne prakse poudarjata,
da je navedba tožeče stranke, da je za vse postopke pristojno okrajno sodišče, hkrati pa za nobenega
ni predpisan poseben postopek, kar pomeni, da sta pogoja za objektivno kumulacijo v konkretnem
primeru izpolnjena, napačna. Tožeča stranka očitno spregleda, da se zahtevek pri katerem tožeča
stranka predlaga sodišču, da razsodi, da je prvotoženi stranki v 15 dneh dolžna tožeči stranki plačati
1.318,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve tožbe dalje, do plačila, in
zahtevek, pri katerem tožeča stranka predlaga sodišču, da razsodi, da je drugotoženi stranki v 15
dneh dolžna plačati tožeči stranki znesek 191,73 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od
vložitve tožbe dalje do plačila, vsak zase nanašata na denarno terjatev, ki ne presega 2000 EUR.
Objektivna kumulacija in mednarodna pristojnost
Toženi stranki navajata, da objektivno kumulacijo zahtevkov v konkretnem primeru onemogoča tudi
pomanjkanje mednarodne pristojnosti slovenskega sodišča (10. točka) za reševanje zahtevka, s
katerim tožeča stranka predlaga sodišču, da ugotovi, da je prenehala služnostna pravica hoje, in sicer
po že obstoječi potki ob vzhodni meji nepremičnine v širini dveh metrov, pri nepremičnini parc. št.
2756/1, k.o. Mursko Središće, kot služečem zemljišču, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine
parc. št. 3418, k.o. Petišovci, kot gospodujočega zemljišča, katerega solastnika sta toženca vsak do
1/2.
Objektivna kumulacija skladno z 2. odstavkom 182. člena ni mogoča, če veljajo za enega od zahtevkov
pravila o izključni krajevni pristojnosti. Teorija zastopa stališče, da objektivna kumulacija lahko
utemeljuje atrakcijo krajevne pristojnosti (razen če je glede katerega izmed zahtevkov podana
izključna krajevna pristojnost drugega sodišča), atrakcije mednarodne pristojnosti pa ne more
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utemeljevati. Za restriktivno stališče in s tem povezano odklanjanje tovrstne atrakcije mednarodne
pristojnosti govori tudi dejstvo, da ima BUIa glede te problematike v 4. odstavku 8. člena posebno
določbo, po kateri je oseba s stalnim prebivališčem v državi članici lahko tožena tudi v zadevah v zvezi
s pogodbo, če se tožba lahko povezuje s tožbo zoper istega toženca v zvezi s stvarnimi pravicami na
nepremičninah, pred sodiščem v državi članici, v kateri se nahaja nepremičnina. Ker BUIa ureja le ta
primer atrakcije mednarodne pristojnosti, je mogoče a contrario šteti, da v drugih primerih
kumulacija zahtevkov atrakcije mednarodne pristojnosti ne utemeljuje.46 Ker v konkretnem primeru
ne gre za situacijo iz 4. odstavka 8. člena, atrakcija mednarodne pristojnosti ni mogoča.
Iz navedenega izhaja, da v konkretnem primeru pogoji za objektivno kumulacijo zahtevkov niso
podani. Skladno s sodno prakso47 lahko stranka predlaga razdružitev pravd. Toženi stranki zato zaradi
smotrnosti in ekonomičnosti postopka v zvezi s tem predlagata sodišču, da sodišče dajatvena
zahtevka, skladno s 3. odstavkom 300. člena ZPP obravnava ločeno, v postopku v sporih majhne
vrednosti. Ker objektivna kumulacija ne vzpostavlja atrakcije mednarodne pristojnosti toženi stranki
predlagata, da zahtevek na ugotovitev prenehanja služnosti zaradi nepristojnosti zavrže.
13.
Merodajno pravo
Toženi stranki oporekata navedbam tožeče stranke glede uporabe slovenskega prava za zahtevek
glede prenehanja služnosti pešpoti. Točena stranka meni, da se v zvezi s predmetnim primerom za
določitev merodajnega prava uporabi Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku48 (v
nadaljevanju: ZMZPP), ker v konkretni zadevi ne obstajajo specialnejši nacionalni predpisi ali
mednarodne konvencije oziroma predpisi EU. Omenjeni 18. člen ZMZPP določa, da se za
lastninskopravna razmerja in druge pravice na stvareh uporabi pravo kraja, kjer je stvar. V
konkretnem primeru pa se pojavi vprašanje določitve kraja lege stvari. Zemljiška služnost (pešpoti)
ustvarja pravno vez med dvema nepremičninama pri tem pa služeče zemljišče leži v Republiki
Hrvaški, gospodujoče pa v RS. Zato pravilo lex rei sitae hkrati nakazuje na uporabo pravil dveh držav.
Teorija zastopa stališče, da je v takem primeru smotrno, da se da prednost služečemu zemljišču, saj
zemljiška služnost, kot izvedena stvarna pravica predstavlja omejitev lastninske pravice lastnika
služečega zemljišča. Na tak način bi se preprečilo omejevanje lastninske pravice na služeči
nepremičnini, predvsem kadar pravo države v kateri ta leži, takšne omejitve ne pozna. Nepremičnine
prav tako predstavljajo del državnega teritorija. Zato bi lahko bili prizadeti interesi države, če bi se
omejevala lastninska pravica na njenem teritoriju, na podlagi sodne odločbe, ki temelji na tujem
pravu49. Iz tega sledi, da je potrebno šteti, da stvar leži na ozemlju Republike Hrvaške, zato 18. člen
ZMZPP odkazuje na hrvaško pravo. Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukuba zakona s
propisima drugih zemalja u određenim odnosima50 v 1. členu določa, da se s tem zakonom prevzema

46

Ude L., Betetto N., Galič A., Rijavec V., Wedam Lukić D., Zobec J., Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, 2.
Knjiga, GV Založba d.o.o, Uradni list RS d.o.o., 2010, str. 168.
47
Tako je odločilo VS RS v zadevi VSL sklep II Cp 3824/2009.
48
Uradni list RS, št. 56/99 in 45/08 – ZArbit.
49
Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Međunarodno privatno pravo, Forum, Novi Sad 2001, str. 343
50
Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja određenim odnosima,
Narodne novine, br. 53/91., z dne 28. 6. 1991.

Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima51 (V
nadaljevanju: ZRSZ) kot zakon Republike Hrvaške. ZRSZ v prvem odstavku 18. člena določa
popolnoma enako pravilo kot že omenjeni 18. člen ZMZPP. Ker, kot je že navedeno, za kraj lege
nepremičnine šteje kraj kjer leži služeče zemljišče, to pa leži na Hrvaškem, se za zadevni zahtevek
uporabi hrvaško pravo.

51

Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja određenim odnosima, "Službeni list SFRJ", br.
43/82 i 72/82.

Glede na navedeno toženi stranki predlagata, da sodišče
razsodi:
1. Zavrže se zahtevek, ki se glasi: Ugotovi se, da je Stipe Babić, roj. 1. 1. 1950, stalno prebivališče
Dalmatinska ulica 16, 40315 Mursko Središče, Hrvaška, do 1/2 solastnik tistega dela nepremičnine,
parcelna številka 3418, k.o. Lendava, ki se nahaja med dvema hrastoma in mejnima kamnoma na
južnem delu zemljišča, ki v priloženem elaboratu za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru
označen z rezervirano parc. št. X, k.o. Lendava. V kolikor sodišče zahtevka ne zavrže, toženi stranki
predlagata sodišču, da zahtevek zavrne.
2. Zavrže se zahtevek, ki se glasi: Prvotožena stranka Franc Antolin 2. 2. 1952, stalno prebivališče
Glavna ulica 78, 9220 Lendava je v 15 dneh dolžna tožeči stranki, Stipetu Babiću, roj. 1. 1. 1950,
stalno prebivališče Dalmatinska ulica 16, 40315 Mursko Središče, Hrvaška plačati 1.318,00 EUR z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve tožbe dalje, do plačila.
3. Zavrže se zahtevek, ki se glasi: Ugotovi se, da je prenehala služnostna pravica hoje, in sicer po že
obstoječi potki ob vzhodni meji nepremičnine v širini dveh metrov, pri nepremičnini parc. št. 2756/1,
k.o. Mursko Središće, kot služečem zemljišču, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št.
3418, k.o. Petišovci, kot gospodujočega zemljišča, katerega solastnika sta toženca vsak do 1/2. V
kolikor sodišče zahtevka ne zavrže, toženi stranki predlagata sodišču, da zahtevek zavrne.
4. Zavrne se zahtevek, ki se glasi: Drugotožena stranka Andrej Antolin, roj 3. 9. 1948, stalno
prebivališče Pomurska ulica 24, 9000 Murska Sobota je v 15 dneh dolžna plačati tožeči stranki Stipetu
Babiću, roj 1. 1. 1950, stalno prebivališče Dalmatinska ulica 16, 40315 Mursko Središče, Hrvaška
znesek 191,73 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od vložitve tožbe dalje do plačila.
5. Tožeča stranka Stipe Babić, roj. 1. 1. 1950, stalno prebivališče Dalmatinska ulica 16, 40315 Mursko
Središče, Hrvaška, je dolžna toženima strankama Andreju Antolinu, roj 3. 9. 1948, stalno prebivališče
Pomurska ulica 24, 9000 Murska Sobota in Francu Antolinu, roj. 2. 2. 1952, stalno prebivališče Glavna
ulica 78, 9220 Lendava povrniti vse njune pravdne stroške v roku 15 dni od izdaje sodbe, skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po poteku paricijskega roka za izpolnitev.

Maribor, 25. 11. 2016

Andrej Antolin in Franc Antolin po pooblaščencu

