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 POVZETEK 

 

Posest je neposredna ali posredna dejanska oblast nad stvarjo. Pri opredelitvi posesti poznamo 

subjektivno in objektivno koncepcijo posesti. Posest ni pravica, saj pravica predstavlja pravno 

oblast do stvari. Značilnost ureditve varstva posesti je, da varuje zgolj posest, ne glede na to ali 

ima tisti, ki se sklicuje na varstvo, pravico do posesti ali ne. Pri varstvu posesti, stranka ne sme 

vzeti pravice v svoje roke, ampak jo mora uveljavljati prek pravnega instrumentarija, ki ga nudi 

pravni red. Pri tem poznamo varstvo posesti posrednega in neposrednega posestnika. Poznamo 

pa tudi varstvo soposesti in delne posesti. Na podlagi intenzivnosti protipravnega posega v 

posest ločimo odvzem posesti in motenje posesti. Razlika med obema je predvsem v tem, da 

pri motenju posesti, poseg v posest ni tako intenziven kot pri odvzemu posesti. Tako se motenje 

in odvzem posesti uveljavljata v obliki tožbe. Takšne zahtevke imenujemo posesorični 

zahtevki. Pri tem določa stvarnopravni zakonik, da lahko zahteva moteni sodno varstvo v 

primeru motenja oziroma odvzema posesti v 30 dneh odkar je zvedel za motenje in najpozneje  

v enem letu odkar je motenje nastalo. Tridelni tožbeni zahtevek vsebuje ugotovitveni zahtevek 

s katerim se zahteva ugotovitev motenja ter način, s katerim je bilo motilno dejanje izvršeno. 

Sledi vzpostavitev v prejšnje stanje in prepoved nadaljnjega motenja posesti. Subsidiarno 

obliko posestnega varstva predstavlja samopomoč. Pogoji za samopomoč so, da je nevarnost 

neposredna, da je takojšnja in nujna, ter da način samopomoči ustreza okoliščinam, v katerih 

obstaja nevarnost. Za hitro rešitev lahko posestnik, čigar posest je motena, navadno uporabi 

institut začasne odredbe. Gre torej za  (še) najhitrejše pravno varstvo za posestnike, katerih 

posest je bila motena. Začasna odredba nudi začasno zavarovanje do odločitve o glavnem sporu. 

Cilj posestnega varstva je v preprečevanju, omejevanju in sankcioniranju samovoljnega 

uveljavljanja zatrjevanih pravic. 

 

Ključne besede: Posest, sodno varstvo posesti, motenje posesti, odvzem posesti, 

samopomoč, tridelni tožbeni zahtevek,  začasne odredbe.
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SUMMERY 

 

Possession is direct or indirect control over actual thing. In the definition of we known 

subjective and objective conception of possession. Possession is not right, because the right is 

the legal authority to things. A characteristic of the system of protection is that protects only 

property, irrespective of whether the person who refers to the protection of the right to occupy 

it or not. For the protection of property, the party should not take justice into their own hands, 

but it must be enforced through legal instruments provided by the law. In this system in 

protection we know direct and indirect possessor. There are also protection joint ownership and 

partial possession. Based on the intensity of unlawful interference in possession we distinguish 

taking away possession and disturbing possession. The difference between the two of them is 

in the fact that with disturbing possessions, interference with property is not as intense as in the 

taking away possession. In both of them we use complaint.. The Property Code require the 

judicial protection in case of disturbing or deprivation  within 30 days since he learned of the 

disturbing and not later than one year since the interference occurred. The three-part statement 

of claim contains statable claim of interference and the way in which way disturbing action take 

place. Followed by restoration in former situation.  Followed by a prohibition of further 

disturbing. Subsidiary form of possessory security presents self-help. Conditions for self-help 

is that the threat is direct, that is self-immediate and urgent manner and that is appropriate to 

the circumstances in which there is a risk. For a quick solution may possessor whose land is 

disturbed, usually using themporarily order. It is therefore the fastest legal protection for 

possessor whose property is disturbing. This is temporary protection until a decision on the 

main case. The aim of possessory security is in the prevention, restriction and sanctioning 

arbitrary act of the rights which claimes he have. 

 

Key words: Property, judicial protection of property, disturbing possession, taking away 

possession, self-help, three-part statement of claim, themporarily order
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1 UVOD 

 

Varstvo posesti, kot je opisano v knjigi Novo stvarno pravo, je eden izmed najbolj zapletenih 

institutov civilnega prava. Gre za zelo kompleksno problematiko, katero bom podrobneje in 

natančno razdelala, ter sistematično opisala v jedrnem delu diplomske naloge.  

Posest je dejanska oblast nad neko stvarjo. Poznamo objektivno in subjektivno koncepcijo 

posesti.  

V diplomski nalogi se bom osredotočila na problem varstva posesti. Varstvo posesti so poznali 

že v starem Rimu, ko je bila posest motena. Varstvo posesti niso varovali s tožbami, ampak je 

pretor izdal posebne prepovedi in zapovedi, ki so se imenovali interdikti .  V našem sodobnem 

pravu je varstvo posesti urejeno v stvarnopravnem zakoniku, urejal pa ga je tudi nekdanji zakon 

o temeljnih lastninskih razmerjih, ki je bil sprejet leta 1980 in je prenehal veljati 2003. 

Varstvo posesti je pomemben institut, ki ureja predvsem konfliktne situacije. Njegov cilj je, 

hitrost pri reševanju konfliktnih situacij. Zato varstvo posesti varuje zgolj posest, pri tem pa ne 

upošteva pravico ali ima tisti, ki se sklicuje na posest sploh pravico do posesti. Obliki 

posestnega varstva sta samopomoč in sodno varstvo posesti. 

 V diplomskem delu bom začela z opisom posesti in varstva posesti v zgodovini, nadaljevala z 

podrobnejšim opisom varstva posesti in z motenjem in odvzemom posesti. Opisala bom tudi 

obliki posestnega varstva. Pomembno se mi zdi predvsem sodno varstvo posesti in tridelnost 

tožbenega zahtevka. Pojasnila bom tudi pojem in pomen začasnih odredb v postopkih v pravdah 

zaradi motenja posesti. Sledili bodo trije primeri iz sodne prakse, v katerih bom natančno 

predstavila dejansko stanje, izrek in obrazložitev sodišč, ki so odločala v posameznem primeru 

motenja posesti. 

Pri postavljanju tez sem si postavila tri zanimive teze, ki jih bom na podlagi prebrane literature 

ali pravne prakse poiskala in jih bodisi potrdila ali zavrnila. Posestno varstvo upošteva 

dobrovernost posestnikov (bom zavrgla), posebna pravica da samopomoči se nanaša na pravico 

odstraniti veje in korenine (bom potrdila). Na javnem dobru je izključeno posestno varstvo, 

(bom potrdila). 
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 Pri diplomski nalogi bom uporabila metodo zbiranja podatkov (proučevanja pisnih virov), ta 

metoda spada med dokumentacijske metode. Dokumentacijske metode so metode dela s 

tekstom.  

 

2 VARSTVO POSESTI 

 

2.1 Posest 

 

Posest je neposredna ali posredna dejanska oblast nad stvarjo. Posest je kot načelo institut, ki 

zaznamuje celotno stvarno pravo. Razvije se z namenom, da zaščiti ali varuje stvarnopravna 

(lastninska razmerja) kot najpomembnejša razmerja. Posest kot načelo in tudi kot institut ima 

dve posledici. Prva posledica je, da je posest pravno varovano kvalificirano dejansko stanje. 

Druga posledica pa je, da posest v določenih primerih pripelje s potekom časa do pridobitve 

stvarne pravice na originaren način.1 

 

2.1.1 Subjektivna in objektivna koncepcija posesti 

 

 Poznamo objektivno in subjektivno koncepcijo posesti. Objektivna koncepcija posesti govori 

o tem, da je posest stvari dejanska oblast (corpus). Subjektivna koncepcija posesti govori o tem, 

da ima posestnik corpus in tudi voljo imeti stvar zase (animus). Najprej je bila sprejeta 

subjektivna koncepcija posesti. Subjektivna koncepcija izvira že iz rimskega prava in je 

priznavala ožjemu krogu subjektov pravno varstvo, za razliko od objektivne koncepcije, kjer je 

bil ta krog širši. Po modernejši koncepciji se zahteva le objektivni element (dejanska oblast nad 

stvarjo).2 Tako kot ZTLR se je opredelil tudi SPZ za objektivno koncepcijo posesti. Pri tem sta 

predvsem tipična predstavnika objektivne koncepcije posesti Nemčija in Švica.3  

                                                 
1 Juhart, Berden, Keresteš, Rijavec, Vlahek, Vrenčur, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, 

Ljubljana 2004, stran 66. 
2 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 97-99. 
3 Juhart, Berden, Keresteš ,Rijavec, Vlahek, Vrenčur, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, 

Ljubljana 2004, stran 143. 
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2.2.2 Pojem posesti 

 

Posest ni pravica. Pravica predstavlja pravno oblast do stvari.4 Pravica je sredstvo za varstvo 

interesov, ki jih priznava določena družbeno-ekonomska formacija. Stvarne pravice uvrščamo 

med absolutne pravice (ki se nanašajo na stvar) in učinkujejo nasproti vsem.5 Posestnik je sicer 

v takem odnosu do stvari, da lahko stvar rabi, jo uživa in z njo razpolaga, pri čemer pa ni 

pomembno, ali ima pravico stvar rabiti, uživati, ter z njo razpolagati. Dejanska oblast nad 

stvarjo je torej zunanji videz pripadnosti stvari določeni osebi. Posest predstavlja eno izmed 

temeljnih komponent lastninske pravice.6 Posest ima tudi več funkcij (varstveno, 

legitimacijsko, domnevno in prenosno). Poznamo več vrsti posesti (lastniško, nelastniško, 

neposredno in posredno). Finžgar pa navaja še naslednje oblike posesti: zakonito ( pravično ), 

nezakonito ( nepravično ). Zakonita se opira na veljaven pravni naslov dobroverno (pošteno), 

poznamo pa tudi nedobroverno (nepošteno) posest. Pri tem je treba poudariti, da je lahko nekdo 

dobroveren posestnik, ni pa zakoniti posestnik in tudi, da ni vsaka zakonita posest tudi 

dobroverna.7 

 

2.2.3 Dobroverna in nedobroverna posest 

 

SPZ (stvarnopravni zakonik) v 28. členu opredeljuje, da posestnik ni v dobri veri, če je vedel 

ali bi moral vedeti, da ni upravičen do posesti.8 Takšna posestnikova upravičenost do posesti se 

lahko nanaša na lastniško in nelastniško posest. Dobroverna posest se torej lahko pojavi v dveh 

oblikah, in sicer kot dobroverna lastniška posest, ter kot dobroverna nelastniška posest. 

Dobroverni lastniški posestnik je tisti, ki ni vedel ali mogel vedeti, da ni upravičen imeti stvari 

v posesti kot svoje. Dobroverni nelastniški posestnik pa je tisti, ki ni vedel ali mogel vedeti, da 

ni upravičen imeti stvari v posesti kot na primer najemnik, užitkar, zakupnik.9  

                                                 
4 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 95. 
5 Juhart, Berden, Keresteš, Rijavec, Vlahek, Vrenčur, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, 

Ljubljana 2004, stran 69-70. 
6 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 95-99. 
7 Sajovic, Osnove civilnega prava-stvarno pravo II, Uradni list RS, Ljubljana 1993, stran 147. 
8 Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17.10.2002. 
9 Vrenčur, Pšunder, Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah, Slovenski inštitut za revizijo, 

Ljubljana 2012, stran 47. 



 

8 

 

Ker naše pravo varuje tudi nedobroverno posest (tudi, če je posestnik do nje prišel z zlorabo 

zaupanja), a v tem primeru lahko toženec ugovarja, da mu je tožnik sam odvzel posest s silo, 

na skrivaj ali z zlorabo zaupanja (exceptio vitosae possesionis ab adversario), pod pogojem, da 

je toženec pridobil posest nazaj v okviru dovoljene samopomoči.10 

 

2.2 Posest v razmerju do lastninske pravice 

 

Posest je bila neposreden, dejanski izraz lastninskega »posedovanja« Posest ima pomen pri 

pridobitvi lastninske pravice in njenem varovanju. (Npr. pri priposestvovanju). V rimskem 

pravu so priznavali pri posesti tako corpus kot animus . Ihering je pokazal, da rimska doktrina 

ni razvila enovitosti predstave posesti, saj se je ob vsakem pogodbenem razmerju posebej 

opredeljevala narava in vsebina posesti. Po njegovem stališču ne gre več za animus. Pri učenju 

o stvarnih pravicah, njihovi naravi in medsebojni povezanosti se vedno pojavlja narava posesti 

kot izraz posebnega pravnega stanja, katerega oblike varstva kažejo na njeno samostojnost. 

Posest je osreden fenomen tako stvarnopravnih stanj kot tudi pogodbenih razmerij. Posestno 

stanje je kot izraz in opredeljevalec lastninskega in je konkretizirano (na določeno lastninsko 

razmerje). Zaradi tega tudi opredelitev posesti ni mogoča v obliki neke stalne vsebine, kot nam 

to kaže znana naravnopravna opredelitev lastninske pravice.11 

 

2.3 Zgodovina varstva posesti 

 

Rimski klasiki so dosledno razlikovali med posestjo kot dejansko oblastjo nad stvarjo in 

lastninsko pravico kot pravico na stvari, ki ni bila v ničemer odvisna od dejanske oblasti. To je 

ugotovil tudi klasični pravnik Ulpijan. V rimskem pravu opredeljujeta posest dva elementa: 

dejanska oblast in posestna volja. Posest je po rimskem pravu dejstvo, da ima nekdo stvar v 

svoji dejanski oblasti in ima posestno voljo, tj. voljo jo imeti zase. Posest je bila predmet 

posestnega varstva. Posestnik je imel pravico do samopomoči nasproti tistemu, ki mu je skušal 

stvar na silo odvzeti; sili se je lahko zoperstavil s silo.12 V rimskem pravu so poznali tudi 

                                                 
10 Turk, Nepremičninsko in sosedsko pravo, inštitut za civilno in gospodarsko pravo-zavod, Ljubljana 2010 stran 

11. 
11 Sajovic, Osnove civilnega prava-stvarno pravo I, ¬ ponatis,  Uradni list RS, Ljubljana 1994, stran 50-53. 
12 Kranjc, Rimsko pravo 2., pregledana in dopolnjena izdaja , GV Založba, Ljubljana 2010, stran 316-317 
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posestno varstvo v primerih, ko je bila posest motena ali je nekdo pregnal posestnika z 

zemljišča. V namen varstva posesti je pretor izdal posebne zapovedi ali prepovedi imenovane 

interdikte. Pretor se je zavedal, da je pri varstvu posesti bistvena hitrost, zato je omejeval 

dokazni postopek le na ugotavljanje dejstev neposredno povezanih s posestjo. Izid posestnega 

spora ni vplival na obstoj pravice. Z lastninsko tožbo je v primeru če je izgubil posestni spor 

zahteval prepustitev pravice v posest. Varstvo posesti so bili namenjeni prohibitorni in 

restitutorni interdikti. S prohibitornimi interdikti je pretor prepovedal motenje posesti in 

uporabo sile, z restitutornimi pa je ukazal ponovno vzpostavitev posestnega stanja.13  

Posestno varstvo v sodobnem slovenskem pravu je v temeljnih potezah dokaj podobno 

klasičnemu posestnemu varstvu, vendar v današnjem času ne poznamo več interdiktov, temveč 

»motenjsko« tožbo. Izhodišče za varstvo je zadnje posestno stanje. Tudi naše pravo ne upošteva 

pravice do posesti ali dobrovernosti posestnika.  

 

2.4 Varstvo posesti 

 

Značilnost ureditve varstva posesti je, da varuje zgolj posest, ne glede na to ali ima tisti, ki se 

sklicuje na varstvo, pravico do posesti ali ne. To si najbolje predstavljamo tako, da izhajamo iz 

predpostavke, da posestnik, ki uveljavlja varstvo, nima nobene pravice do posesti, kar pomeni, 

da je posest pridobil z ropom ali tatvino. Takšen posestnik je praviloma varovan proti vsakemu 

motenju posesti, celo če takšno motenje prihaja od lastnika stvari. Pri varstvu posesti stranka 

ne sme vzeti pravice v svoje roke, ampak jo mora uveljavljati prek pravnega instrumentarija, ki 

ga nudi pravni red.14 Tisti, ki ima stvar v posesti je varovan tako dolgo, dokler se na način, ki 

ga določa pravni red, ne dokaže, da je bila njegova posest neopravičena.15 Zato nihče ne more 

uporabljati proti drugemu prisile in tudi ne more omejevati njegovih pravic, razen v primerih, 

ki jih predpisuje zakon. Pravni red v pravnih razmerjih ne dovoljuje samovoljnih sprememb. 

Zato je tudi vsaka posest pravno varovana (neposredna, posredna posest).16 

                                                 
13 Kranjc, Rimsko pravo 2., pregledana in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2010, stran 337- 339. 
14 Tratnik, Stvarnopravni  zakonik (SPZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika 2., 

dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2010 stran 59-60. 
15 Berden, Tratnik, Vrenčur, Rijavec, Frantar, Keresteš, Juhart, Novo stvarno pravo, Studio Linea in Zavod Codex 

Iuris, Maribor 2002, stran 56. 
16 Frantar, Stvarno pravo: stvarne pravice, posest, nujne poti, meje, kmetijska zemljišča, Gospodarski vestnik, 

Ljubljana 1993, stran 299.  
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2.4.1 Varstvo posesti posrednega in neposrednega posestnika 

 

Neposredni posestnik izvršuje fizično oblast nad stvarjo. Pri tem, neposredne fizične oblasti 

nad stvarjo ne smemo razumeti preveč dobesedno. Kljub temu, da posestnik nima 

vsakodnevnega fizičnega stika s stvarjo, je pa v položaju, da lahko takšno posest izvaja, je še 

zmeraj posestnik stvari (npr. lastnik vikenda na morju). Posest se ne izgubi zgolj zaradi 

neizvrševanja. Če npr. lastnik začasno ne izvršuje neposredne dejanske oblasti nad 

nepremičnino, ker je za nekaj let odpotoval v tujino, s tem ni izgubil statusa posestnika. 

Posredna posest pomeni, da ima posest tudi tisti, ki izvršuje tudi dejansko oblast nad stvarjo 

preko nekoga drugega. Pravna razmerja, ki vzpostavljajo odnos posredne in neposredne posesti 

so najem, posodba, zakup, prevoz stvari, pogodba o delu, mandat, komisija. V vseh teh primerih 

mora med udeleženci obstajati pravno razmerje.17 Pri tem mora za razmerje posredne-

neposredne posesti obstajati volja posedovati stvar, kot npr. zakupnik, najemnik, kar z drugimi 

besedami pomeni, da mora neposredni posestnik priznavati drugemu (posrednemu posestniku) 

neko višjo posest. Pri tem je lahko posredna posest stopnjevita.18 

 Glede na naravo posesti je pomembno, da ima zahtevke za posestno varstvo tudi posredni 

posestnik proti tretjemu. V tem primeru je predpostavka, da je tretji protipravno motil ali odvzel 

posest neposrednemu posestniku. V tem primeru ima pravico do posestnega varstva ne samo 

neposredni, ampak tudi posredni posestnik. Drugače pa je če pride do motenja ali odvzema 

posesti posrednemu posestniku po volji neposrednega posestnika. Npr. ča B da A-jevo 

nepremičnino, ki jo ima v najemu neupravičeno v podnajem C-ju. C ne poseže protipravno v 

A-jevo posredno posest, zato A (posredni posestnik) nima posestnega varstva in mora 

uveljavljat svoj interes s petitornim zahtevkom, ki temelji na pravici. Neposredni posestnik ima 

posestno varstvo proti tretjim in tudi zoper posrednega posestnika, čeprav je slednji praviloma 

lastnik stvari. Posestno varstvo neposrednega posestnika traja tako dolgo, dokler traja posestno 

posredovalno razmerje ( najemna pogodba, pogodba o leasingu, posodbena pogodba itd. ).19  

Po gledanjih nemške teorije je odločilno, da je bil neposredni posestnik moten v svoji 

oblastnosti in tako tudi v možnosti uporabe stvari, torej je bil moten v svojih interesih. Pri tem 

                                                 
17 Vrenčur, Pšunder, Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah, Slovenski inštitut za revizijo, 

Ljubljana 2012, stran 45-46. 
18 Juhart, Berden, Keresteš, Rijavec, Vlahek, Vrenčur, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, 

Ljubljana 2004, stran 149-150. 
19 Tratnik, Stvarnopravni  zakonik (SPZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika 2., 

dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2010 stran 62-63. 
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je vseeno, ali je bila motnja izvršena krivdo ali nekrivdno, nastopiti mora brez volje 

neposrednega posestnika.20 

 

2.4.2 Varstvo soposesti  

 

V sodnem sklepu je opredeljeno, da soposest, pomeni, da lahko vsak od soposestnikov izvršuje 

dejansko oblast na celotni stvari. Pri tem, predstavlja vsako izvajanje posesti enega soposestnika 

neko omejitev za istočasno izvajanje posesti drugega soposestnika.21 Določbo o soposesti 

vsebuje tudi SPZ, ki v 25 členu določa, da soposest lahko izvršuje več oseb tako, da posedujejo 

stvar skupaj ali da vsak od njih izključno poseduje določen del stvari.22 Soposest se pojavlja v 

dveh oblikah, poznamo navadno in skupno soposest. Pri skupni soposesti gre za to, da lahko 

soposest izvršujejo le vsi soposestniki skupaj. Primer navadne soposesi bi bil, če bi več oseb 

izvrševalo dejansko oblast samostojno, vendar drug poleg drugega (npr. pri soposesti 

zakoncev). Soposest se lahko uveljavlja v obliki neposredne in posredne posesti.23 Posestnik 

uživa poleg posestnega varstva nasproti tretjim tudi posestno varstvo v medsebojnem razmerju, 

po oblikovani soposesti.24 »Motenje soposesti je podano v primeru, če eden od soposestnikov s 

svojim ravnanjem drugega popolnoma izključi iz soposesti ali mu v znatni meri oteži 

izvrševanje dejanske oblasti nad stvarjo, ki je v soposesti« (Citirano po: Tone Frantar, Stvarno 

pravo, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993, str.346). Pri tem je iz navedenega citata razvidno, 

da se dopušča možnost, da se varuje soposest v medsebojnem razmerju med soposestniki tudi 

zaradi ravnanj soposestnika, ki pomenijo motenje posesti in ne odvzema oziroma izključitve iz 

soposesti.25  

                                                 
20 Sajovic, Osnove civilnega prava-stvarno pravo I,-ponatis, Uradni list RS, Ljubljana 1994, stran 145. 
21 Sklep višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 2305/2010 z dne 17.11.2010. 
22 Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17.10.2002. 
23 Vrenčur, Pšunder, Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah, Slovenski inštitut za revizijo, 

Ljubljana 2012, stran 46. 
24 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 130. 
25 Sajovic, Posest, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2000, stran 204. 
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2.4.3 Delna posest 

 

Delna posest je posest, ki je omejena le na določen del stvari. Na primer če posestnik izvršuje 

posest na določenem prostoru (v sobi) hiše, gre za delno posest. Čeprav takšen del stvari ne 

more biti predmet lastninske pravice, ker to ni samostojna stvar, je lahko predmet delne 

posesti.26 Razlika od soposesti je, da izvršuje pri soposesti posest dejansko več oseb na isti 

stvari. Pri delni posesti, pa vsak od posestnikov izvršuje izključno posest le na delu stvari. Več 

posestnikov lahko tudi na delu stvari izvršuje soposest. V tem primeru so vsi skupaj navzven 

delni posestniki, v notranjem razmerju pa so soposestniki.27  

 

2.4.4 Posest dedičev 

 

V 29. členu SPZ je določeno, da dedič pridobi na zapustnikovih stvareh posest v trenutku 

zapustnikove smrti.28 Zato se lahko tako posredna kot tudi neposredna posest pridobi tudi v 

trenutku smrti zapustnika.29 Če je dedičev več, nastane praviloma soposest. Če je zapustnik z 

oporoko namenil enemu izmed dedičev služnost stanovanja na delu hiše, se je v trenutku 

zapustnikove smrti oblikovalna delna posest za imetnika služnosti stanovanja, in sicer na tistem 

delu stvari, ki je predmet služnostne pravice. Na ostalem delu nepremičnine se je oblikovala 

soposest dedičev. V primeru če je zapustnik dal že v času življenja nepremičnino v zakup, je 

določeno da zakup s smrtjo zakupodajalca oz. zakupnika ne preneha, če to ni drugače 

dogovorjeno. To pomeni, da se lahko zakup lahko nadaljuje z dediči zakupodajalca. V tem 

primeru tudi dediči ne morejo pridobiti drugačne kvalitete posesti, kot jo je imel pred tem 

zapustnik. Dediči s smrtjo zapustnika postanejo soposestniki, vendar je njihova posest 

posredna.30 Če je bil prednik dobroverni lastniški posestnik, bo dobil takšno kvalifikacijo 

posesti tudi dedič. Če pa je dedič vedel, da je bila slika, ki jo je oče kupil ukradena, kar očetu 

ni bilo znano, bo postal dedič s trenutkom očetove smrti nedobroverni posestnik. Če je bil 

prednik dobroverni nelastniški posestnik, bo tudi dedič pridobil takšno posest na zapustnikovi 

                                                 
26 Vrenčur, Pšunder, Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah, Slovenski inštitut za revizijo, 

Ljubljana 2012 stran 46-47. 
27 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 130. 
28 Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17.10.2002. 
29 Juhart, Berden, Keresteš, Rijavec, Vlahek, Vrenčur, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, 

Ljubljana 2004, stran 151. 
30 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 130-131. 
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stvari. V primeru, kjer je bil zapustnik nedobroveren, se dobra vera posestnega naslednika 

presoja samostojno.31 Zaradi univerzalnega pravnega nasledstva je treba spoštovati razmerja, 

ki so bila oblikovana pred tem.32 Gre za to, da je smisel varovati posestno stanje nad stvarmi, 

ki spadajo v zapuščino, kakršno je bilo v času zapustnikove smrti. Iz tega izhaja, da ni razloga 

za nudenje posestne zaščite dediču v manjšem obsegu, kot ga je bil deležen zapustnik.33 

 

2.4.5 Pomen varstva posesti 

 

Varstvo posesti je najpomembnejša pravna posledica posesti. Če posestnega varstva ne bi bilo, 

bi obstajala velika nevarnost, da bi ne samo resnični, ampak tudi navidezni titularji pravic 

uporabljali nasilje. Zato, da se samovoljno dejanje prepreči je potrebno varovati dejansko 

stanje, pa čeprav vedno ne temelji na pravici. Varovati je treba dejansko stanje pred nasiljem in 

samovoljo, pa čeprav prihajata nasilje in samovolja od tistega, ki ima pravico do stvari. Cilj 

posestnega varstva je v preprečevanju, omejevanju in sankcioniranju samovoljnega 

uveljavljanja zatrjevanih pravic. Če se samovoljni posegi v posest ne bi sankcionirali, bi lahko 

vsakdo na svoj način in na podlagi svoje volje urejal dejanska razmerja in to celo v primerih, 

ko bil v zmoti. Posest je varovana zaradi varstva obstoječega pravnega reda in zaradi miru v 

medsebojnih človeških odnosih. Zaradi takšne ureditve, obstaja možnost, da je posestno varstvo 

v korist tudi tistemu, ki te pravice do posesti nima. Ta rizik je v pravnem redu sprejet, saj se 

tudi v teh primerih preprečujejo in sankcionirajo samovoljna ravnanja.34 Varstvo posesti je 

podano tam, kjer se ta podaja iz pravnega razmerja oziroma iz posestnikovega položaja.  

Varstvo posesti je že tradicionalno zagotovljeno skozi dve obliki. Samopomoč kot oblika 

posestnega varstva naj pride v poštev le izjemoma, medtem naj ostaja temeljna oblika 

posestnega varstva  sodno varstvo posesti.35 

 

                                                 
31 Vrenčur, Pšunder, Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah, Slovenski inštitut za revizijo, 

Ljubljana 2012, stran 48. 
32 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 130-131. 
33  Sajovic, Posest, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2000, stran 206. 
34 Tone Frantar, Stvarno pravo: stvarne pravice, posest, nujne poti, meje, kmetijska zemljišča, Gospodarski vestnik, 

Ljubljana 1993, stran 300. 
35 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 122. 
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2.6 Motenje in odvzem posesti 

 

Na podlagi intenzivnosti protipravnega posega v posest ločimo odvzem posesti in motenje 

posesti. Razlika med obema je predvsem v tem, da pri motenju posesti, poseg v posest ni tako 

intenziven kot pri odvzemu posesti. Pri motenju posesti motilec ne gre tako daleč, da bi 

posestnika v celoti izključil iz izvrševanja posesti, ampak ga motilec posesti le vznemirja.36 

Motenje posesti se redno pojavlja pri nepremičninah, za odvzem posesti pa gre običajno pri 

premičninah. Pri odvzemu stvari mora sodišče tožencu naložiti vzpostavitev prejšnjega 

posestnega stanja, kar pomeni vrnitev stvari ter mu v bodoče izreči prepoved ponovnih motenj. 

Pri motenju posesti nepremičnin gre pogosto za motenje in odvzem nepremičnin istočasno npr. 

( toženec poseka jablano na vrtu, pokosi travo, odpelje z gozdne parcele že posekan les itd. )  V 

teh primerih je posestnik moten v posesti nepremičnine, odvzeta pa mu je tudi stvar. Pri tem je 

poleg zahteve po prepovedi bodočih posegov v nepremičnino upravičen postaviti zahtevek za 

vrnitev odvzete stvari.37 V 33 Členu SPZ je določeno, da posestnik nima pravnega varstva, če 

motenje ali odvzem posesti temelji na zakonu.38 To tudi pomeni da se motenje ne more izključiti 

s pravnim poslom.39 

 

2.6.1 Tožbe v primeru motenja in odvzema posesti 

 

Enako kot lastninska pravica, tudi posest potrebuje, varstvo, ki ga je mogoče uveljavljati pred 

sodiščem. Motenje in odvzem posesti se uveljavljata v obliki tožbe. Gre za varstvo, kadar se ni 

mogoče opreti na lastninsko pravico oziroma stvarno pravico.40 Pri tem določa SPZ v 32. členu, 

da lahko sodno varstvo v primeru motenja oziroma odvzema posesti, lahko zahteva moteni v 

30 dneh odkar je zvedel za motenje in storilca (to je subjektivni rok), najpozneje pa v enem letu 

odkar je motenje nastalo (to je objektivni rok).41 Pri motenju posesti je določeno v 426. členu 

ZPP, da je obravnavanje tožbe zaradi motenja posesti omejeno samo na ugotavljanje in 

                                                 
36 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 123.  
37 Frantar, Stvarno pravo: stvarne pravice, posest, nujne poti, meje, kmetijska zemljišča, Gospodarski vestnik, 

Ljubljana 1993, stran 306-307. 
38 Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17.10.2002. 
39 Tratnik, Stvarnopravni  zakonik (SPZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika 2., 

dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2010 stran 62. 
40  Sajovic, Osnove civilnega prava-stvarno pravo II, Uradni list RS, Ljubljana 1993, stran 146. 
41 Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17.10.2002. 
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dokazovanje dejstev zadnjega posestnega stanja in motenja.42 Tožba zaradi motenja posesti se 

naperi proti tistemu, ki jo je motil oz. odvzel posest. Najpogosteje se pojavljata motilec in novi 

posestnik v isti osebi. Kadar sta te dve osebi različni, je potrebno za vsak tožbeni zahtevek 

posebej ugotavljat pasivno legitimacijo. Restitucija je možna zoper tistega, ki ima stvar v 

posesti.43  

 

2.6.2 Motnje varstva posesti 

 

Motnje so npr. različne oblike prepovedanih emisij; prehod zemljišča; oviranje pristopa do 

lastnega zemljišča.44 V naši sodni praksi je kot motenje opredeljeno tudi verbalno motenje, 

ampak le, če pomeni resno grožnjo, zaradi katere moteni opusti izvrševanje posesti.45 

V SPZ je v 75. členu določeno, kaj je prepovedana imisija in da mora lastnik nepremičnine pri 

uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove 

nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in 

namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna.46 Pri zahtevku posameznika po 

ublažitvi motenj na znosno in za krajevne razmere običajno mero je mogoč, čeprav te motnje 

nastajajo od sicer dovoljenega industrijskega obratovanja. Pri tem se za ugotavljanje krajevno 

običajne mere ne more jemati stanje, ki je bilo v kraju pred začetkom motilnega obratovanja. 

Treba je novo stanje primerjati s splošnim stanjem kraja in njegovim industrijskim razvojem in 

na ta način ugotoviti krajevno običajno mero ali njeno preseganje.47 

Lastnik (stanovalec) se pred prepovedanimi imisijami lahko brani s t.i. prepovedno tožbo (99. 

člen SPZ) ali pa s t.i. popularno tožbo (133. člen obligacijskega zakonika).48 V 99.členu SPZ je 

določeno, da če kdo tretji protipravno vznemirja lastnika ali domnevnega lastnika, in sicer kako 

drugače, ne pa z odvzemom stvari, lahko lastnik oziroma domnevni lastnik s tožbo zahteva, da 

                                                 
42 Zakon o pravdnem postopku, Uradni list RS, št 73/07 z dne 13.8. 2007. 
43 Frantar, Stvarno pravo: stvarne pravice, posest, nujne poti, meje, kmetijska zemljišča, Gospodarski vestnik, 

Ljubljana 1993, stran 306. 
44 Sajovic, Osnove civilnega prava-stvarno pravo I,-ponatis, Uradni list RS, Ljubljana 1994, stran 66. 
45 Juhart, Tratnik, Vrenčur , Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 124. 
46 Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17.10.2002. 
47 Frantar, Stvarno pravo: stvarne pravice, posest, nujne poti, meje, kmetijska zemljišča, Gospodarski vestnik, 

Ljubljana 1993, stran 130. 
48 Turk, Nepremičninsko in sosedsko pravo, inštitut za civilno in gospodarsko pravo-zavod, Ljubljana 2010, stran 

14. 
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se preneha vznemirjanje in se prepove nadaljnje vznemirjanje.49 Opustitvene (negatorne) tožbe, 

predstavljajo osrednje varovalno sredstvo vseh pravnih dobrin. Tožbe so neodvisne od obstoja 

krivde. Izvor motnje je lahko v osebi, stvari kot tudi v zvezah osebe s stvarmi.50 Prednost 

negatorne tožbe je tudi v tem, da tožbeni zahtevek ne zastara.51 

Lastnik lahko torej zahteva prekinitev oziroma odstranitev motenj. Pri tem moremo odpravo 

motenj jasno razlikovati od odškodninskega zahtevka. Pri odškodninskem zahtevku se 

zasleduje vzpostavitev v stanje, kot, da se ne bi zgodila nobena motnja. Pri stvarnopravnem 

opustitvenem zahtevku; mora motilec na lastne stroške odpraviti motnjo, moteni pa ne more 

zahtevati nadomestitve denarne odškodnine. Z negatornim zahtevkom je mogoče varovati tudi 

absolutne pravice, gre za kvazi–negatorni zahtevek.52 V zakonu o pravdnem postopku (ZPP) je 

dodano, da je v pravdah zaradi motenja posesti izključeno odločanje o odškodninskih zahtevkih. 

Pri odškodninskem zahtevku gre za petitorni spor, za katerega je predviden drug postopek.53 

Namen zavarovanja je, ne samo odstranitev motenj, temveč tudi preprečitev nadaljnjih 

motenj.54  

Glede na dejanski stan je treba dodati, da je razlikovanje med motenjem in odvzemom pogosto 

nejasna. Vendar to ni pomembno, saj so pravne posledice v obeh primerih naperjene na 

prenehanje motnje.55  

 

2.7 Sodno varstvo posesti 

 

Najznačilnejša posledica posesti je njena samostojna in od pravice do stvari neodvisna pravna 

zaščita. Sodno varstvo je posestniku zagotovljeno pri motenju posesti in tudi pri odvzemu 

posesti. V okviru varstva posesti pozna naše pravo tudi t.i. samopomoč, ki je dopustna le 

izjemoma.56  

                                                 
49 Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17.10.2002. 
50 Sajovic, Osnove civilnega prava-stvarno pravo I,-ponatis, Uradni list RS, Ljubljana 1994, stran 67. 
51 Turk, Nepremičninsko in sosedsko pravo, inštitut za civilno in gospodarsko pravo-zavod, Ljubljana 2010 stran 

20. 
52 Sajovic, Osnove civilnega prava-stvarno pravo I,-ponatis, Uradni list RS, Ljubljana 1994, stran 68. 
53 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 126. 
54 Sajovic, Osnove civilnega prava-stvarno pravo I,-ponatis, Uradni list RS, Ljubljana 1994, stran 68. 
55 Sajovic, Osnove civilnega prava-stvarno pravo I,-ponatis, Uradni list RS, Ljubljana 1994, stran 145. 
56 Vrenčur, Pšunder, Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah, Slovenski inštitut za revizijo, 

Ljubljana 2012, stran 49. 
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2.7.1 Pristojnost sodišč 

 

Splošna sodišča delujejo na štirih ravneh vsebinske pristojnosti (okrajna, okrožna, višja in 

vrhovno sodišče v Republiki Sloveniji, pristojnost pa je v zvezi z sistemom krajevne 

razporeditve sodišč določena tudi teritorialno. Okrajna sodišča so prvostopenjska sodišča, ki so 

v skladu z 99. členom Zakona o sodiščih pristojna za sojenje. Ne glede na vrednost spornega 

predmeta pa so okrajna sodišča pristojna, da sodijo v sporih zaradi motenja posesti. V Sloveniji 

je 44 okrajnih sodišč.57  

 

2.7.1 Roki za uveljavljanje sodnega varstva 

 

 Za sodno varstvo posesti je pomembno, da je hitro, kar je določa 425. člen ZPP, ki določa, da 

mora sodišče pri določanju rokov in narokov vselej posebno paziti na to, da je treba zadevo po 

naravi vsakega posameznega primera hitro rešiti.58 Zaradi provizoričnega pravnega varstva 

posesti, ki naj se doseže čim hitreje, so tudi roki za uveljavljanje varstva posesti kratki. Ti roki 

so materialni prekluzivni roki, ki niso podaljšljivi in ne dopuščajo vrnitve v prejšnje stanje.59 V 

32. členu SPZ je določen subjektivni rok za uveljavljanje sodnega varstva posesti trideset dni 

odkar je posestnik izvedel za motenje posesti in storilca, najpozneje pa lahko uveljavlja sodno 

varstvo posesti določeno v objektivnem roku enega leta, odkar je motenje nastalo.60  

 

2.7.2 Kaj upošteva sodišče v okviru posestnega varstva 

 

Glede na to, da se v okviru posestnega varstva varuje že gola dejanska oblast na stvari, mora 

sodišče, ko daje posestno varstvo, upoštevati samo zadnje stanje posesti in nastalo motenje. 

Temeljni pomen predstavlja to, da sodišče ugotovi, kdo je bil zadnji posestnik stvari in ali je 

bila sploh posest motena ali odvzeta.61 Ker sodišče pri posestnem varstvu upošteva samo zadnje 

                                                 
57 URL: http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/. 
58 Zakon o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 73/07 z dne 13.8. 2007. 
59 Vrenčur, Pšunder, Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah, Slovenski inštitut za revizijo, 

Ljubljana 2012, stran 49. 
60 Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17.10.2002. 
61 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 125. 
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posestno stanje in pri tem ne upošteva pravice do posesti in ne upošteva dobrovernost 

posestnika, zato zavračam svojo postavljeno tezo v uvodu, da posestno varstvo upošteva 

dobrovernost posestnikov. Pravico do posesti ima tako tudi viciozni posestnik, ki je pridobil 

posest s silo, na skrivaj ali z zlorabo zaupanja (vi, clam).62 Tudi po gledanju nemške teorije je 

odločilno, da je bil neposredni posestnik moten v svoji oblastnosti in, da je bil moten v svojih 

interesih. Pri tem je vseeno, ali je bila motnja izvršena krivdo ali nekrivdno.63 

 

2.7.3 Razlikovanje med posesorno in petitorno pravdo 

 

Razlika med posesorno in petitorno pravdo je predvsem v tem, da petitorna pravda temelji na 

pravici in se tam razglablja o pravici do stvari, medtem, ko pri posesorni pravdi pravica do 

posesti ni relevantna. To pomeni da lahko posestno varstvo uživa tudi viciozni posestnik, 

vendar takšen viciozni posestnik nima posestnega varstva nasproti tistemu, od katerega je na 

tak način prišel do posesti. Izjema je določena le v primeru dovoljene samopomoči.64 V primeru 

teka postopka zaradi motenja posesti, lahko vzporedno teče tudi petitorni postopek. Ker je v 

posestni pravdi izključeno razpravljanje o pravici do posesti, tudi ni dopustno postaviti ugovora, 

ki bi bil utemeljen na pravici. Zato je treba sprožiti nov postopek, ki pa lahko teče sočasno s 

posestno pravdo. Ker gre za različna postopka, lahko tudi npr. postopek zaradi motenja posesti 

in postopek za ureditev meje tečeta vzporedno.65 V posestni pravdi imamo tudi ugovore, pri 

katerih se je treba posluževati tistih ugovorov, ki se nanašajo na dejansko stanje posesti. To so 

predvsem ugovori ( npr. da posest ni bila motena, da je tožba vložena prepozno, da ni šlo za 

neupravičeno poseganje v posest, da tožnik sploh ni bil posestnik stvari, na podlagi katere se 

zahteva posestno varstvo). Pri tem imamo edini utemeljeni ugovor, ki temelji na pravici do 

posesti in je hkrati dopusten v posestni pravdi. Gre za ugovor, pri katerem sta sočasno tekli 

posestna in petitorna pravda in je bila petitorna pravda pravnomočno končana pred posestno 

pravdo, lahko toženec ugovarja, da je pridobil pravico do posesti, zato mora sodišče tožben 

zahtevek iz posestne tožbe zavrniti.66  

 

                                                 
62 Povzeto po Juhart, Tratnik, Vrenčur,  Stvarno pravo, GV Založba, 2007, stran 125. 
63 Povzeto po Sajovic, Osnove civilnega prava-stvarno pravo I,-ponatis, Uradni list RS, Ljubljana 1994, stran 145. 
64 Juhart, Tratnik, Vrenčur : Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 125. 
65 Juhart, Tratnik, Vrenčur : Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 131. 
66 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 126. 
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2.7.4 Tridelni tožben zahtevek 

 

Iz relevantnih materialnopravnih (SPZ) in procesnopravnih (ZPP) določb ne izhaja vsebina 

tožbenega zahtevka v motenjskih sporih, v praksi pa je takšen zahtevek tridelni. Njegov glavni 

cilj je restitucija, vrnitev v prejšnje stanje – dajatvena terjatev, poleg njega vključuje tudi 

ugotovitveni in prepovedni del. Čeprav so glede prvega (ugotovitvenega dela) pomisleki, se ga 

utemeljuje s tem, da služi opisu motilnih ravnanj, s čimer se opredeljuje dajatveni del tožbenega 

zahtevka.67 Pri tridelnem tožbenem zahtevku se najprej z ugotovitvenim zahtevkom zahteva 

ugotovitev motenja ter način, s katerim je bilo motilno dejanje izvršeno. Sledi vzpostavitev v 

prejšnje stanje, s tem se doseže vzpostavitev v prejšnje  stanje. Nakar sledi prepoved nadaljnjega 

motenja posesti.68 S tožbo zaradi motenja posesti se mora zahtevati, s sodnim izrekom pa 

odrediti, kakšna ravnanja, opustitve, ali dopustitve mora toženec opraviti, zaradi ohranitve ali 

vzpostavitve prejšnjega posestnega stanja. Ne more se zahtevati, da se v izreku le ugotovi, da 

je toženec z določenimi ravnanji ali obnašanjem motil posest tožene stranke. Tožba zaradi 

motenja posesti je dajatvena (kondemnatorna), in ne ugotovitvena. S sklepom sodišče naloži 

toženi stranki, da mora vzpostaviti prejšnje posestno stanje in da se v bodoče vzdrži posegov v 

tožnikovo posest. Čeprav izrek sklepa vsebuje ugotovitev, da je storjeno motenje posesti, se 

spor ne spremeni v ugotovitveni spor. Ugotovitev motenja ne sodi v izrek sklepa, ampak v 

njegovo obrazložitev.69 SPZ nima več določbe o denarni kazni kot grožnji za prekršitev odredbe 

sodišča glede nadaljnjega motenja. V tožbenem zahtevku, pa se lahko predlagajo tudi drugi 

ukrepi za varstvo pred nadaljnjim motenjem.70 

 

 2.8 Samopomoč  

 

Samopomoč predstavlja subsidiarno obliko posestnega varstva. Poznamo dve obliki 

samopomoči (defenzivno in ofenzivno samopomoč). Pri defenzivni samopomoči posestnik vrši 

samoobrambo svoje posesti, v nasprotju z ofenzivno samopomočjo, ko posestnik odvzame 

                                                 
67 Pogorelčnik Vogrinc, Začasne odredbe v postopkih in pravdah zaradi motenja posesti, Pravnik, revija za pravno 

teorijo in prakso, letnik 71 (133) številka 5-6, Zveza društev pravnikov v Sloveniji, v sodelovanju s Pravno 

fakulteto v Ljubljani, Ljubljana 2016, stran 303-326. 
68 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 127. 
69 Frantar, Stvarno pravo: stvarne pravice, posest, nujne poti, meje, kmetijska zemljišča, Gospodarski vestnik, 

Ljubljana 1993, stran 351-352. 
70 Juhart, Tratnik, Vrenčur : Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 127-128. 
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kršilcu posest nazaj.71 Dovoljena samopomoč je pravzaprav posledica nekoliko nenavadne 

strukture sistema varstva posesti, saj gre pri varstvu posesti za varstvo dejstva (posesti) in ne za 

varstvo posesti. Posest je zaščitena ne glede na to, ali je posestnik prišel posestnik do nje na 

pošten ali nepošten način. Naš pravni sistem je s tem verjetno želel preprečiti nasilne 

spremembe obstoječega pravnega sistema.72 

 V 31. členu SPZ je samopomoč dovoljena posestniku, ki ima pravico do samopomoči proti 

tistemu, ki neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame. Pogoj za samopomoč je, da 

je nevarnost neposredna, da je samopomoč takojšnja, nujna in da način samopomoči ustreza 

okoliščinam, v katerih obstaja nevarnost.73 Samopomoč je edina izjema, ki jo SPZ dopušča, saj 

je sicer temeljno načelo stvarnega prava (pa tudi pravnega sistema nasploh) načelo prepovedi 

samovoljnega ravnanja.74 Ker predstavlja izjemo so ti pogoji za samopomoč zelo strogi in jih 

je treba ozko razlagati.75 Poleg samopomoči sta izjemi od samovoljnega ravnanja tudi silobran 

in skrajna sila.76 Kriteriji za dopustno samopomoč kot obliko varstva posesti so določeni 

taksativno in morejo biti vsi izpolnjeni kumulativno (hkrati).77 Če je bila oškodovančeva posest 

motena, ali, mu je bila odvzeta, pa na takšno ogrožanje ni odgovoril s takojšnjo samopomočjo 

in je zato med motenjem in odvzemom preteklo že nekaj časa, mora oškodovanec iskati varstvo 

posesti po sodni poti.78 Neupravičen poseg v posest pomeni, da oseba, ki se poslužuje 

samopomoči mora biti posestnik in da je protipraven poseg v posest. Izjema velja le za 

detentorja, ki sam ni posestnik, a izvršuje samopomoč za posestnega gospodarja. 79 V drugih 

primerih detentorju ne pripada nikakršno posestno varstvo. Za razliko od SPZ-ja je bila v 

ZTRL-ju samopomoč predvidena samo za posestnika in ne detentorja. Detentor je oseba, ki 

izvršuje dejansko oblast nad stvarjo za nekoga drugega in se je dolžan ravnati po njegovih 

navodilih. Imetništvo ali detencija pomeni samo določeno pooblastilno razmerje do stvari.80 Pri 

                                                 
71 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 132. 
72  Turk, Nepremičninsko in sosedsko pravo, inštitut za civilno in gospodarsko pravo-zavod, Ljubljana 2010 stran 

10. 
73 Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17.10.2002. 
74 Turk, Nepremičninsko in sosedsko pravo, inštitut za civilno in gospodarsko pravo-zavod, Ljubljana 2010 stran 

10. 
75 Tratnik, Stvarnopravni  zakonik (SPZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom prof. dr. Matjaža Tratnika 2., 

dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2010 stran 60-61. 
76 Juhart, Berden, Keresteš ,Rijavec, Vlahek, Vrenčur, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, 

Ljubljana 2004, stran 66. 
77 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 133. 
78 Turk, Nepremičninsko in sosedsko pravo, inštitut za civilno in gospodarsko pravo-zavod, Ljubljana 2010 stran 

10. 
79 Juhart, Tratnik, Vrenčur : Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 133. 
80 Juhart, Berden, Keresteš, Rijavec, Vlahek, Vrenčur, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, 

Ljubljana 2004, stran 166-169. 
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tem daje zakon v 33. členu sodno varstvo posesti tudi posestniku, ki je pridobil posest s silo, na 

skrivaj ali z zlorabo zaupanja, razen nasproti tistemu, od katerega je na tak način prišel do 

posesti, če je ta izvrševal dovoljeno samopomoč.81 Neposrednemu posestniku priznava nemška 

teorija sodna praksa pravico do samopomoči proti posrednemu posestniku in tudi proti tretjim. 

Takšna ureditev pa velja tudi pri nas.82 

 

2.8.1 Posebna oblika samopomoči, ki se nanaša na pravico odstraniti veje in 

korenine 

 

SPZ ureja tudi posebno obliko samopomoči, ki se nanaša na pravico odstraniti veje in korenine. 

To tezo bom zato potrdila, saj lastnik nepremičnine ima pravico odstraniti in si prilastiti veje 

sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine, in korenine, ki segajo v 

njegovo nepremičnino, če lastnika nepremičnine motijo in pozove soseda, da jih odstrani, ter 

tega sosed na njegov poziv ne stori. Če jih odstrani sam lastnik nepremičnine je pogoj, da mora 

obvezno pred tem pozvati lastnika drevesa in lastnik drevesa.83 Odstranjevanje vej, ki rastejo 

nad sosedno nepremičnino je kot vprašanje sosedskega prava poznal tudi zakon o temeljnih 

lastninskopravnih razmerjih. Urejal jih je v sklopu pravnih pravil premoženjskega prava. 

Pravna pravila so tudi tu določala, da je imel lastnik nepremičnine pravico odstraniti veje 

sosedovega drevesa, ki so rastle v zračni prostor njegove nepremičnine in so ga motile. Ampak 

je moral predno je to storil dati lastniku drevesa  primeren rok, da je veje sam odstranil. Če je 

lastnik drevesa preprečil ali prepovedal lastniku nepremičnine, da je izvršil svojo pravico, to da 

odstrani veje drevesa, je lahko lastnik prizadete nepremičnine s tožbo zahteval dopustitev 

odstranitve vej. Takšna tožba ni bila negatorna ali motenjska tožba. Lastnik nepremičnine pa je 

lahko z negatorno tožbo zahteval od soseda, da je odstranil veje svojega drevesa, ki so segale 

čez mejo, le takrat, ko je do tega prišlo zaradi aktivnega ravnanja lastnika drevesa in pod takimi 

pogoji, da je uporaba tožnikove nepremičnine bila prizadeta čez mero, ki je bila glede na namen 

in krajevne razmere običajna. Tožnik nima pravnega interesa za vložitev ugotovitvene tožbe, 

da mu pripada pravica posekati veje tujega drevesa, ki rastejo v zračni prostor njegove 

nepremičnine. To pravico mu daje zakon. V primeru, če ga lastnik drevesa pri realizaciji te 

pravice ovira pa lahko zahteva, naj sodišče s sodbo naloži lastniku drevesa, da mora posek vej 

                                                 
81 Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17.10.2002. 
82 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 129. 
83 Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana2007, stran 133-134. 
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dopustiti.84 Zaradi medsebojnih človeških odnosov in ker je človeška narava tudi v tem, da si 

ljudje med seboj včasih nagajamo, je zelo pomembno, da obstaja institut posestne samopomoči, 

ki se nanaša na razmerja med sosedi in daje možnost lastniku nepremičnine da veje in korenine 

sam odstrani pod že navedenimi pogoji. 

V primerjalnem pravu pa je nastal predvsem trend omejevanja in ponekod celo odprave 

dovoljene samopomoči. 

 

2.9 Začasne odredbe v postopkih v pravdah zaradi motenja posesti 

 

Postopki zaradi motenja posesti so za stranke navadno občutljivejši kot druge pravde. V sfero 

posestnika posegajo močneje, ker gre za motenje posesti na nepremičnini ali premičnini, ki jo  

posestnik uporablja vsakodnevno. Pravni red tako, uporablja postopek, katerega namen je 

vzpostavitev v prejšnje stanje, odločanje o upravičenosti strank pa se pridrži petitorni spor. Ta 

pravdni postopek pa kljub poudarjenemu načelu hitrosti in učinkovitosti v praksi ne dosega 

svojih ciljev. Za hitro rešitev tako posestnik, čigar posest je motena, navadno uporabi institut 

začasne odredbe. Gre torej za (še) najhitrejše pravno varstvo za posestnike, katerih posest je 

bila motena.85 Pri sodnem odločanju o začasnih odredbah zato ne morejo biti hitro podrobno 

raziskane dejanske in pravne situacije, v katerih sodišča zavzamejo svoja stališča. Primeri, ki 

se iz sodne odločbe zdijo enaki, niso nujno takšni. Marsikdaj je na odločitev vplival kak detajl, 

ki je v okviru hitrega postopka je ali ni bil zanemarjen in iz odločbe ni razviden. Velik del 

pravnih kategorij, ki so pri odločanju o začasnih odredbah pravno relevantni so pravni 

standardi. Njihovo napolnjevanje lahko v različnih dejanskih okoliščinah vodi do različnih 

odločitev.86 

 

                                                 
84 Frantar, Stvarno pravo: stvarne pravice, posest, nujne poti, meje, kmetijska zemljišča, Gospodarski vestnik, 

Ljubljana 1993, stran 120-123. 
85 Pogorelčnik Vogrinc, Začasne odredbe v postopkih in pravdah zaradi motenja posesti, Pravnik, revija za pravno 

teorijo in prakso, letnik 71 (133) številka 5-6, Zveza društev pravnikov v Sloveniji, v sodelovanju s Pravno 

fakulteto v Ljubljani, Ljubljana 2016, stran 303-326. 
86 Šiper, Plavšak, Klampfer, Jerovšek, Čebulj, Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih, postopkih pred 

delovnimi in socialnimi sodišči, upravnimi sodišči, ustavnim sodiščem ter v upravnem postopku, GV Založba, 

Ljubljana 2001, stran 19. 
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2.9.1 Pravna podlaga začasnih odredb 

 

 Začasna odredba nudi začasno zavarovanje do odločitve o glavnem sporu. Z njo zavaruje 

prihodnjo izvršitev sodne odločbe ali začasno uredi sporno pravno razmerje. Za začasne 

odredbe se uporablja Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).87 Pravila o začasnih odredbah so 

urejena v določbah od 266.člena pa do 279.člena ZIZ.88  

Tudi kadar so uporabljena pravila iz ZIZ neposredno ta v različnih dejanskih ali pravnih 

situacijah dajejo različne rezultate. Za nekatere civilne sodne postopke pa so urejena tudi 

specialna pravila začasnih odredb. Za postopke v zakonskih sporih, sporih iz razmerij med starši 

in otroki, ter za pravde zaradi motenja posesti, takšna specialna pravila določa ZPP. Predmet 

civilnih sodnih sporov lahko v nekaterih primerih meji na materijo, ki ni več materija pravdnega 

ali nepravdnega postopka, temveč predmet pravil upravnega, stečajnega ali ustavnega prava To 

pomeni, da je sistem začasnih odredb lahko za uporabnike razumljiv in uporabljiv, le ob zelo 

visoki ravni pravniškega strokovnega aranžmaja. Nadaljnje težave povzroča zakonska ureditev, 

ki splošnega sistema ZIZ ne ureja celovito. Kratko poglavje o začasnih odredbah v ZIZ ne more 

urediti vseh vprašanj. Zato se sistem dvakrat navezuje na druga procesna pravila. Če določbe o 

zavarovanju (z začasno odredbo) kakšnega vprašanja ne urejajo, se po 239. členu ZIZ smiselno 

uporabijo določbe o izvršbi. Če odgovora tudi tu ni, sledi po 15.členu ZIZ smiselna uporaba 

pravil iz ZPP.89 

 

2.9.2 Regulacijske odredbe 

 

ZIZ ne ločuje različnih vrst začasnih odredb glede na cilj, ki ga zasledujejo. Potrditev obstoja 

regulacijskih odredb je mogoče najti v odločbi Ustavnega sodišča št. UP-275/79. Pred tem so 

sodišča predloge za začasno ureditev spornega razmerja zavračala, izjeme so bile določene le v 

posebnem predpisu ali postopku. Med temi so bili tudi motenjski spori. Začasne odredbe je v 

                                                 
87 Pogorelčnik Vogrinc, Začasne odredbe v postopkih in pravdah zaradi motenja posesti, Pravnik, revija za pravno 

teorijo in prakso, letnik 71 (133) številka 5-6, Zveza društev pravnikov v Sloveniji, v sodelovanju s Pravno 

fakulteto v Ljubljani, Ljubljana 2016, stran 303-326. 
88 Zakon o izvršbi in zavarovanju, Uradni list št. 3/2007. 
89 Šiper, Plavšak, Klampfer, Jerovšek, Čebulj, Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih, postopkih pred 

delovnimi in socialnimi sodišči, upravnimi sodišči, ustavnim sodiščem ter v upravnem postopku, GV Založba, 

Ljubljana 2001, stran 17-18. 
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teh postopkih urejal takrat veljavni ZPP iz leta 1977. Čeprav kot lex specialis ni predvideval 

odstopa od pravil Zakona o izvršilnem postopku, ki je vseboval splošno ureditev začasnih 

odredb, je sodna praksa v teh sporih dovoljevala izdajo regulacijskih začasnih odredb. Kljub 

njihovimi načelnimi nedopustnosti so namreč sodišča v motenjskih sporih ugotovila, da 

zavarovalne odredbe ne dajejo ustreznega varstva zahtevkov motenjske tožbe, zato so 

dopuščale začasno ureditev spornega razmerja, ter so to utemeljevala z posebno ureditvijo 

postopka zavarovanja. Izdaja regulacijskih odredb je mogoča v vseh sporih, v motenjskih pa ta 

vrsta številčno prevladuje nad zavarovalnimi. Zanje se uporablja splošna ureditev ZIZ o 

začasnih odredbah. Ker pride pri teh predlaganj do pravnega varstva, še preden sodišče odloči 

o utemeljenosti njegovega zahtevka, mora predlagatelj zaradi varovanja interesov domnevnega 

dolžnika izkazati še možnost vzpostavitve v prejšnje stanje. – pogoj reverzibilnosti.90  

 

2.9.3 Pogoji za izdajo začasnih odredb 

 

Prvi pogoj za izdajo začasne odredbe je, da mora predlagatelj za njeno izdajo sodišču izkazati 

verjeten obstoj svoje terjatve ali da mu bo ta zoper dolžnika nastala. Na predlagatelju je 

trditveno in dokazno breme. Breme, da je pred motilnim ravnanjem verjetno imel posest na 

nepremičnini in da je toženec nedopustno posegel vanjo z motilnim ravnanjem. To skupaj 

predstavlja prvi pogoj za izdajo začasnih odredb. Začasne odredbe so namenjene varovanju 

dajatvenega dela pri tridelnem tožbenem zahtevku. Gre za varovanje njegove bodoče izvršitve 

ali kot začasna ureditev spornega zahtevka, lahko tudi na način ko tožnik to zahteva z 

dajatvenim delom tožbenega zahtevka. Poleg prvega pogoja (terjatve) mora predlagatelj 

izkazati drugi pogoj, ki se razlikuje glede na naravo terjatve. Pri denarni terjatvi mora 

predlagatelj dokazati subjektivno nevarnost. V primeru nedenarne terjatve pa tudi v zakonu 

enega izmed alternativno določenih pogojev za objektivno nevarnost (da je odredba potrebna, 

da se prepreči sila, težko nadomestljiva škoda). Zaradi motenja in odvzema posesti 

nepremičnine posestnik pogosto zahteva začasno sodno varstvo, ki ga utemeljuje s težko 

nadomestljivo škodo. Mogoče je najti sodne odločbe, ki odvzem na nepremičnini brez 

pomisleka opredeljujejo kot dejanje, ki posestniku povzroča težko nadomestljivo škodo, saj 

zaradi tega ne more do svojih osebnih stvari, ne more zadovoljiti svojih osnovnih človeških 

                                                 
90 Pogorelčnik Vogrinc, Začasne odredbe v postopkih in pravdah zaradi motenja posesti, Pravnik, revija za pravno 

teorijo in prakso, letnik 71 (133) številka 5-6, Zveza društev pravnikov v Sloveniji, v sodelovanju s Pravno 

fakulteto v Ljubljani, Ljubljana 2016, stran 303-326. 
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potreb ipd. Drugje so sodišča previdnejša in pri odločanju o utemeljenosti predloga za izdajo 

začasne odredbe pri težko nadomestljivi škodi in dajejo poudarek specifičnim okoliščinam ( 

npr. ali ima tožnik možnost prebivanja drugje ).91  

Avtorica članka meni, da je pri tem ali pri motenju posesti nepremičnine nastane težko 

nadomestljiva škoda je pomembno ali je moteni v tej nepremičnini tudi živel, če je imel tam 

svoje osebne stvari in ni imel možnosti začasnega prebivanja drugje. V tem primeru mu nastane 

poleg težko nadomestljive škode tudi nenadomestljiva škoda.92 Tako ZPP in ZIZ pri sili 

govorita o prihodnjem nasilju, katerega nastanek je treba z začasno odredbo preprečiti. Kljub 

temu pa je sodišče včasih obstoj pogoja ugotovilo tudi, če je sila že nastala, »saj preteklo nasilje 

kaže na nevarnost nadaljevanja z njim«. Sodne prakse pri začasnih odredbah za primer sile je 

bistveno manj kot primerov, v katerih se predlagatelj boji nastanka težko nadomestljive škode.93  

 

2.9.5 Procesna vprašanja pri izdaji začasnih odredb v motenjskih sporih 

 

Že v skladu z ustavo RS mora biti stranki zagotovljeno enako pravica do enakega varstva pravic. 

Kontradiktornost se v postopku začasnih odredb navadno vzpostavi šele v postopku s pravnimi 

sredstvi. Ker je bistvo začasne odredbe hitra odločitev o predlogu, lahko sodišče sklep o začasni 

odredbi izda brez poprejšnje vzpostavitve kontradiktornosti. Dolžnik se tako predhodno ne 

more izjaviti, ta možnost pa mu je zagotovljena naknadno z vložitvijo ugovora zoper sklep o 

izdaji začasne odredbe, o katerem odloča sodišče prve stopnje. Procesno vodstvo je v rokah 

sodišča, ki lahko v postopku odločanja odloči, da se vroči domnevnemu dolžniku začasna 

odredba v odgovor in mu tako omogoči izjavo; če sodišče presodi, da je smotrno pa izvede tudi 

narok.94  

                                                 
91 Pogorelčnik Vogrinc , Začasne odredbe v postopkih in pravdah zaradi motenja posesti, Pravnik, revija za pravno 

teorijo in prakso, letnik 71 (133) številka 5-6, Zveza društev pravnikov v Sloveniji, v sodelovanju s Pravno 

fakulteto v Ljubljani, Ljubljana 2016, stran 303-326. 
92 Povzeto po Pogorelčnik Vogrinc, Začasne odredbe v postopkih in pravdah zaradi motenja posesti, Pravnik, 

revija za pravno teorijo in prakso, letnik 71 (133)  številka 5-6, Zveza društev pravnikov v Sloveniji, v sodelovanju 

s Pravno fakulteto v Ljubljani, Ljubljana 2016, stran 303-326. 
93 Pogorelčnik Vogrinc, Začasne odredbe v postopkih in pravdah zaradi motenja posesti, Pravnik, revija za pravno 

teorijo in prakso letnik 71 (133) številka 5-6, Zveza društev pravnikov v Sloveniji, v sodelovanju s  Pravno 

fakulteto v Ljubljani, Ljubljana 2016, stran 303-326. 
94 Pogorelčnik Vogrinc, Začasne odredbe v postopkih in pravdah zaradi motenja posesti, Pravnik, revija za pravno 

teorijo in prakso letnik 71 (133) številka 5-6, Zveza društev pravnikov v Sloveniji, v sodelovanju s Pravno fakulteto 

v Ljubljani, Ljubljana 2016, stran 303-326. 
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Rok za uveljavljanje sodnega varstva je 30 dni od dneva, ko je posestnik izvedel za motenje in 

storilca, najpozneje pa v enem letu odkar je motenje nastalo. Če je predlog vložen na začetku 

tega roka, sodišče pa o njem odloči hitro, bo lahko do poteka 30-dnevnega roka preostalo več 

časa, kot bi ga predlagatelju za opravičenje začasne odredbe določilo sodišče. Sodišče zakonsko 

določenih rokov ne sme skrajševati, zato naj bo rok za opravičenje začasne odredbe vezan na 

iztek zakonsko določenega roka za vložitev tožbe. V nasprotnem primeru bi bila tožba vložena 

po poteku tega roka iz sklepa o začasni odredbi, vendar znotraj 30 dneh prepozna. Če je tožba 

vložena v zakonskem roku, predlog pa po njenem poteku, posestnik ni zamudil časovnih mej 

za sodno varstvo. Mora pa sodišče o utemeljenosti takega predloga presoditi, ali je 

vzpostavljanje začasnega varstva sploh smiselno. Če sta predlog in tožba vložena po poteku 30-

dnevnega roka, se prepozna tožba zavrže, vprašanje pa se postavi kaj je z začasno odredbo. 

Mogoča je rešitev, da se predlog zavrže, ker predlagatelj nima več pravnega interesa.95 

 

2.9.6 Učinek sklepa o začasni odredbi 

 

 ZIZ določa, da ima v 268. členu  sklep o začasni odredbi učinek sklepa o izvršbi in je predmet 

neposrednih izvršilnih dejanj. To ima poseben vpliv pri motenju posesti, saj te praviloma 

nalagajo določeno ravnanje (npr. opustitev ali storitev) neposredno dolžniku. Če v času 

veljavnosti začasne odredbe dolžnik krši obveznost, ki mu je bila naložena, se njena vsebina 

prisilno izvrši na način določeni v njej sami. Ker učinkuje sklep o izvršbi ni treba upniku vložiti 

predloga za izvršbo, ampak pride do neposrednih izvršilnih dejanj že na podlagi same začasne 

odredbe. Pogorelčnik Vogrinc Neža :  »Glede na to, da gre le za začasno varstvo in bodo sodišča 

(predvideno) razmeroma hitro odločila tudi v glavnem postopku, zaradi česar bo vzpostavljeno 

zavarovanje veljalo le za kratek čas, je po mojem mnenju smiselno, da sodišča pogojev za izdajo 

začasnih odredb ne razlagajo preveč striktno in imajo pri vodenju postopka zavarovanja v 

mislih, da odločajo (le) z dokaznim standardom verjetnosti«.96 

 

                                                 
95 Pogorelčnik Vogrinc, Začasne odredbe v postopkih in pravdah zaradi motenja posesti, Pravnik, revija za pravno 

teorijo in prakso letnik 71 (133) številka 5-6, Zveza društev pravnikov v Sloveniji, v sodelovanju s Pravno fakulteto 

v Ljubljani, Ljubljana 2016, stran 303-326. 
96 Pogorelčnik Vogrinc, Začasne odredbe v postopkih in pravdah zaradi motenja posesti, Pravnik, revija za pravno 

teorijo in prakso, letnik (71) številka 5-6, Zveza društev pravnikov v Sloveniji, v sodelovanju s Pravno fakulteto v 

Ljubljani, Ljubljana 2016, strani 303-325. 



 

27 

 

3 SODNA PRAKSA 

 

3.1 Primer iz sodne prakse na podlagi motenja posesti, parkiranja, soposest 

 

Sodišče določa, da je potrebno uporabiti 426. člen ZPP, saj se pri obravnavanju tožbe zaradi 

motenja posesti omeji ugotavljanje in dokazovanje dejstev zadnjega posestnega stanja na zadnje 

stanje posesti. V posestnem sporu ima tako sodno varstvo tisti, ki dokaže, da je bil pred nastalim 

motenjem posestnik stvari, da je bila posest zares motena, da je bila tožena stranka tista, ki je 

motila posest in da njeno dejanje, res pomeni motenje, ter je bilo samovoljno in protipravno. 

Poglavitni namen takega varstva zato ni v varovanju pravic, ampak v preprečitvi samovoljnih 

poseganj v posest drugega. Tožena stranka namreč ni bila soposestnica (samo) zato, ker je na 

spornih nepremičninah parkirala pred podrtjem zidu, ampak zato, ker je to počela pred dnevom 

zatrjevanega motenja. Odločilen je 33. člen SPZ, po katerem daje sodišče varstvo glede na 

zadnje stanje posesti in nastalo motenje, pri tem pa se ne upoštevata pravica do posesti in 

dobrovernost posestnika. V konkretnem primeru je torej odločilno stanje posesti pred 

11.2.2009, ki pa v postopku niti ni sporno, saj pritožnica sama priznava, da je tožena stranka že 

pred zatrjevanim motenjem na nepremičninah večkrat parkirala, čeprav drugje kot pred 

podrtjem zidu. Tožeča stranka je bila tista, kot sama trdi, ki je v letu 2008 spremenila dotedanji 

režim parkiranja in s tem posegla v dotedanji način izvrševanja posesti (oziroma soposesti). 

Tožena stranka je svojo uporabo oziroma souporabo spornih nepremičnin zgolj prilagodila 

tako, da je opustila dotedanji način izvrševanja soposesti in pričela z novim.97 

 

3.2 Primer iz sodne prakse na podlagi instituta motenja posesti, posest pravice do 

razgleda, posest pravice 

 

Prepovedane imisije so motenje posesti. Sodišče prve stopnje je pravilno pojasnilo, da je sodna 

praksa zavzela enotno stališče, da posest pravice razgleda (negativne služnosti) ni mogoča. Z 

zatrjevanjem motenja posesti tako, da so jima toženci z napeljavo kabla okrnili razgled, sta 

tožnika zatrjevala posest pravice do razgleda. Po SPZ ni več mogoča posest pravice, ki zato 

tudi ni več predmet posestnega varstva. Posest je neposredna dejanska oblast nad stvarjo (24. 

člen SPZ), na pravici pa ni mogoče imeti dejanske oblasti. Pravilen in logičen je bil zaključek 

                                                 
97 Sklep višjega sodišča v Ljubljani, z opr. št. I Cp 377/2010, z dne 31.03.2010. 
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sodišča prve stopnje, da je kabel, napeljan na višini 6 metrov, tožnikov ne more motiti pri 

zatrjevani uporabi spornega dela nepremičnine (pri kidanju snega, igri otrok, manevriranju z 

avtomobilom). Pravilno je tudi navedlo, da ni mogoče govoriti o motenju, ker so na kablu ptiči, 

ki spuščajo iztrebke. Res so tudi prepovedane imisije motenje posesti, zato lahko posestnik 

zaradi čezmernih imisij uveljavlja posestno varstvo. Vendar kabel sam po sebi ne more 

pomeniti prepovedane imisije, to bi lahko predstavljalo le morebitno prekomerno sevanje, ki bi 

izhajalo iz kabla.98 

 

3.3 Primer iz sodne prakse na podlagi instituta motenja posesti in javnega dobra 

 

Pomemben je predvsem člen 2. Zakona o javnih cestah, po katerem so javne ceste javno dobro 

in jih lahko vsak prosto uporablja v skladu s predpisi o javnih cestah in o varnosti prometa. 

Tudi v 19. členu SPZ je določeno, da lahko javno dobro uporablja vsakdo in je v splošni rabi. 

Če bi se upoštevalo priznanje posesti na javnem dobru in s tem tudi motenje posesti na javnem 

dobru, bi to pomenilo negacijo javnega dobra. Na javnem dobru, ki ga lahko uporablja vsakdo, 

ne more nobeden pridobiti posesti, saj bi »posestnik« javnega dobra, v navedenem sklepu javne 

ceste, onemogočil promet, saj bi druge uporabnike ceste hotel izključiti. Na podlagi tega sklepa 

bom potrdila tezo, da je na javnem dobrem izključeno posestno varstvo, 99 Pri tem bi pa še 

opozorila, da čeprav je javno dobro stvar, ki je v splošni rabi, lahko posamezni zasebni ali javni 

subjekti v skladu s posebnim zakonskim predpisom pridobijo na javnem dobru posebno pravico 

uporabe. Pri tem gre v glavnem za služnost, ali pa za uveljavljanje stavbne pravice. Javna dobra 

tudi niso v pravnem prometu, oz. je pravni promet z njimi omejen.100

                                                 
98 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št.  I Cp 642/2015, z dne 13.05.2015. 
99 Sklep Višjega sodišča v Celju, opr. št. Cp 89/2007, z dne 31.01.2007. 
100 Turk, Nepremičninsko in sosedsko pravo, inštitut za civilno in gospodarsko pravo-zavod, Ljubljana 2010, stran 

33. 
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4 SKLEP 

 

V zaključku diplomske naloge, sem spoznala podrobno institut varstva posesti. Omembe 

vredno in tudi že v svoji tezi, ki sem jo zavrnila, se mi zdi predvsem to, da je pomembno, da se 

v varstvu posesti ne upošteva dobrovernost posestnika. Če bi se upoštevalo, bi obrnilo na glavo 

celoten institut varstva posesti in varstvo posesti bi izgubilo svoj pomen. Bistvo posesti je, da 

je posest je varovana zaradi varstva obstoječega pravnega reda in zaradi miru v človeških 

odnosih. Zaradi te ureditve, obstaja tudi možnost, da je posestno varstvo v korist tudi tistemu, 

ki te pravice do posesti tudi nima in ta rizik je v pravnem redu sprejet, in tako je tudi prav, saj 

se tudi v teh primerih preprečujejo in sankcionirajo samovoljna ravnanja in to je bistvo in 

poglavitni namen varstva posesti. Zaradi miru v medsebojnih sosedskih odnosih imamo prav 

tako posebno obliko samopomoči, ki se nanaša na odstranitev veje, in korenine. To tezo sem v 

diplomski nalogi potrdila. Gre za institut, ki ureja razmerja med sosedi in daje lastniku 

nepremičnine možnost, če ga motijo veje sosedovega drevesa in pozove soseda, da jih odstrani, 

če pa ta sosed jih noče ostranit, lahko veje, ki ga motijo odstrani sam. Zato poudarjam, da je 

zelo pomembno, da pravo varuje dejanska in pravna razmerja, zato, da je med ljudmi mir. 

Pomembno je, da pravo onemogoča samovoljo in samovoljne človeške sankcije, ki bi se jih 

najverjetneje ljudje  posluževali, če pravni red ne bi posegal v človeška razmerja. Vedno pa me 

je tudi zanimalo, kako je z posestjo in varstvom posesti na javnem dobru. Kajti javno dobro 

pomeni, da je to splošno dobro in ga ob enakih pogojih lahko vsi uporabljajo. Po primeru iz 

sodne prakse, ki sem ga našla, sem ugotovila, da ni dopustna posest na javnem dobrem in da 

zato tudi varstvo posesti ni dopustno.
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