Pri tem vprašanju se soočamo z enim od osrednjih torišč zasebnega prava,
katerega kompleksnost izhaja iz dejstva, da leži na stičišču obligacijskega in
stvarnega prava. Načela, ki sodoločajo to vprašanje, predstavljajo same
temelje zasebne lastnine v naših pravnih sistemih.
Kaser, Com pravenla y Transm isi6n de la Propiedad
en el Derecho Romano y en la Dogmatica m oderna (1962)

Uvod
Zam isel za tem o raziskovalnega dela se mi je porodila jeseni leta 2003,
ko sem se na pobudo profesorja Juharta udeležila Poletne šole evrop
skega zasebnega prava v Salzburgu,1katere leitmotiv je bila prim erjalna
analiza obligacijskega in stvarnega prava nekaterih evropskih držav
s poudarkom na pravnoposlovnem prenosu lastninske pravice m ed
živimi na prem ičninah, ki je postavljen na križišče pogodbenega in
stvarnega prava.2Na podlagi predstavitev posam eznih ureditev in p red 
vsem na podlagi aplikacije pravnih pravil na konkretne prim ere sem
ugotovila, da se sistem i pravnoposlovnega prenosa lastninske pravice
m ed seboj zelo razlikujejo ter da lahko aplikacija enega na posam ezni
prim er vodi celo v diam etralno nasprotno rešitev kot aplikacija d ru 
gega. V endar sem ugotovila tudi, da sistem i kljub tem eljnim koncep
tualnim razlikam pogosto vodijo do enakih ali vsaj podobnih rešitev.
To sicer zm anjšuje njihovo diam etralnost, a na drugi strani poraja
vprašanje, zakaj potem niso enaki že v temelju. S tem i vprašanji se že
nekaj let ukvarja prav organizator poletne šole, Univerza v Salzburgu.
Skupaj z graško univerzo tvori delovno skupino za preučevanje prenosa
lastninske pravice na prem ičninah, ki deluje v okviru Študijske skupine
za evropski civilni zakonik - Study Group on European Civil Code.
Področje, ki ga preučuje ta skupina, je danes eno najbolj aktualnih
pravnih področij v Evropski uniji.
Razlog za preučevanje obravnavane tem e je bil tudi to (zapisano p o 
gum no, a iskreno), da mi instituti, kot so tradicija, razpolagalni pravni
posel, m odus, titulus, iusta causa, stvarnopravna pogodba ipd. m ed
1 Summ er School on European Private I.aw. Vsako leto jo priredi salzburška univerza
pod vodstvom profesorja Johannesa Michaela Rainerja, enega vodilnih evropskih civili
stov. Na šoli predavajo ugledni profesorji prava iz številnih evropskih držav, med njimi
že vrsto let tudi profesorja ljubljanske pravne fakultete M iha Juhart in Peter Grilc.
2 Contractual transfer o f property is located at the cross-roads o f contract and property.
Drobnig v: Hartkamp, Hondius (1998), str. 495.

študijem niso bili nikdar v celoti jasni in sem tudi v literaturi (tisti, ki
sem jo takrat prebirala) pogosto naletela zgolj na bolj ali manj površne
opise njihove vsebine in pom ena. Predvsem pa nisem dobila natanč
nega odgovora na vprašanje, zakaj v nekem pravnem redu lastninska
pravica preide na pridobitelja prav v določenem trenutku, kaj je ratio
zakonodajalca pri izbiri transfernega sistem a in kako so se ti sistemi
sploh razvili. Ob študiju rim skega in nato slovenskega obligacijskega in
stvarnega prava sem bila začudena nad ugotovitvijo, da se s sklenitvijo
prodajne kot najpogostejše pogodbe lastnik stvari še ne odreče svoji
lastnini, pa tudi nad ugotovitvijo, da plačilo kupnine ni pogoj za prenos
lastninske pravice. Tudi zato, ker so se mi zdela vprašanja, povezana s
pogodbenim prenosom lastninske pravice, relevantna ne le za pravno
teorijo, temveč tudi za vsakdanjo prakso, so me vedno zelo zanim ala
in sem jih želela natančneje raziskati. Vsak dan nam reč kupujem o
stvari, pogosto jih tudi prodajam o, predvsem prem ičnine, pa niti ne
vemo, kdaj točno pridobim o ozirom a prenesem o lastninsko pravico na
stvari, kakšne so posledice sklenitve pogodbe, kakšne izročitve stvari,
kaj lahko storim o, če pride naš prodajalec (ali kupec) v stečaj, stvar pa
je še pri njem (ali že pri njem , pa še ni plačal kupnine), kaj se zgodi,
če že p rodano stvar prodam o kom u drugem u itd.
Preučujem torej tem eljne sisteme pravnoposlovnega prenosa lastninske
pravice inter vivos na prem ičninah v Evropi. To so prenosi lastninske
pravice na prem ičnih stvareh, opravljeni m ed živimi na podlagi prav
nega posla. Vprašanj prenosa mortis causa se torej posebej ne dotikam .
Delom a zato, ker je tema, ki jo obravnavam v delu, sklenjena logična
celota, pa tudi zato, ker me prim eri pravnoposlovnega prenosa med
živimi zaradi dejstva, da v ta razm erja stopam o precej pogosteje, bolj
zanimajo. Ker pozornost nam enjam pravnoposlovnem u prenosu, tudi
ne preučujem večine nederivativnih, torej originarnih načinov p ri
dobitev, npr. priposestvovanja, pom ešanja, predelave idr. Pa tudi pri
pravnoposlovnem prenosu lastninske pravice se največkrat dotikam
prodaje kot najpogostejšega in najpom em bnejšega pravnega posla ne
sam o današnjih, temveč tudi preteklih dni. Tudi v pravnih ureditvah
je prav prodaja najbolj natančno urejena, pravila, ki jo urejajo, pa se
večinom a vsaj sm iselno uporabljajo tudi za druge pravne posle. Da bi
se izognila preobsežnosti tem e, se prav tako ne poglabljam v prenos
lastninske pravice na neprem ičninah in v prenos drugih pravic. Vendar
velja poudariti, da razen elem enta publiciranja razpolage in strožjih
obličnostnih zahtev tudi na področju neprem ičnin glede pogodbenega
prenosa veljajo enaka pravila. Čeprav so neprem ičnine za vsakega p o 
sam eznika načelom a pom em bnejše od prem ičnin, ne gre zanem ariti

N am en delaje predvsem predstaviti tem eljne sistem e pogodbene p rid o 
bitve lastninske pravice na prem ičninah v Evropi. V tem okviru želim
p rim arn o raziskati predpostavke pravnoposlovnega prenosa lastninske
pravice. Te se v različnih pravnih redih razlikujejo, pa tudi v ureditvah,
ki sodijo v isti transferni sistem, niso vedno identične ali vsaj ne percipirane na enak način. Pogosto ni jasno, ali je razpolagalni pravni posel
sinonim za izročitev ali sta to dva različna akta, ali tudi konsenzualni
sistem i poznajo dvojnost pravnih poslov (zavezovalnega in razpolagal
nega), m nenja se krešejo tudi ob vprašanju, ali se v tradicijskih sistem ih
lastninska pravica prenese že s sklenitvijo razpolagalnega posla ali je
vendarle potrebna še tradicija itd. Želim ugotoviti predvsem , kako so
v tem eljnih sistem ih uveljavljeni enotno ozirom a ločitveno načelo, abstraktno ozirom a kavzalno načelo ter tradicijsko ozirom a netradicijsko
načelo. Poleg sam ih predpostavk pravnoposlovnega prenosa lastnin
ske pravice m ed živimi, torej aktualne ureditve držav, ki so vodilne
3 Pollock, Maitland, str. 149.
1 Drobnig v: H artkam p, Hondius (1998), str. 495.

Uvod

dejstva, da prem ičnine pridobivam o vsak dan, da tudi vsak dan nastajajo
nove in so nedvom no vsaj številčno, če ne celo vrednostno, prevladujoči
predm et vseh blagovnih transakcij, v zadnjem času pa tudi predm et
najrazličnejših oblik stvarnopravnih zavarovanj, m ed drugim prenosa
lastninske pravice v zavarovanje. Prodaja ozirom a nakup prem ičnin
pravilom a poteka v odsotnosti odvetnika ozirom a pravnika, kar p o 
večuje m ožnosti napačnih odgovorov na navedena vprašanja in s tem
napačnega razum evanja vsebine transferne ureditve. Poleg tega neka
tere prem ičnine dosegajo visoke vrednosti, predvsem pa imajo danes,
v obdobju recesije in zm anjšane kupne moči prebivalstva ter še vedno
vrtoglavih cen neprem ičnin, tudi običajne prem ičnine večjo (četudi
zgolj subjektivno) vrednost za posam eznike, zaradi česar m aksim a res
mobilis, res vilis ne zdrži več vedno, pa tudi, kot pojasni M aitland, not
even in thefeudal age did men eat or drink land? Poleg tega je blagovni
prom et kot celota, tako notranji kot m ednarodni, pom em ben del vseh
transakcij. Ureditev derivativnega prenosa na prem ičninah im a tudi
širše implikacije, saj sprem em be pripadnosti m aterialnih sredstev p o 
spešujejo njihovo optim alno rabo, od katere je odvisna tržna ekonom ija.4
Ker so temeljni pojm i iz naslova dela (lastninska pravica, prem ičnina,
derivativni prenos lastninske pravice itd.) tako v tuji kot slovenski teoriji
in sodni praksi že do podrobnosti izkristalizirani, njihovih definicij in
vsebine v izognitev preobsežnosti in ponavljanju že zapisanega prav tako
ne bom posebej predstavljala, temveč bom takoj prešla k biti naloge,
torej obravnavi transfernih sistemov.
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predstavnice posam eznega transfernega sistema, želim raziskati tudi
zgodovinski razvoj posam eznih transfernih sistem ov in njihovo um e
stitev ozirom a pogojenost s sociopolitičnim i razm erji časa, v katerem
so nastajali, ter s tem poskusiti razum eti njihov sm oter ozirom a razloge
za nastanek njihove vsebine. Kot je zapisal priznani profesor evropskega
civilnega in stvarnega prava van Erp, je stvarno pravo ena od pravnih
vej, v katerih je pravnozgodovinska prim erjalna m etoda conditio sine
qua nori za razum evanje obstoječih ureditev in razlik m ed njim i.5 Ob
prim erjalnopravni analizi sistem ov želim predstaviti tudi njihove pred 
nosti in slabosti ter na podlagi tega poskusiti najti odgovor na vprašanje,
kakšen sistem bi bil optim alen v evropskem pravnem prostoru. Ker
v Evropi tren utno obstajajo trije različni temeljni sistemi ter m nogo
njihovih izpeljank ozirom a kom binacij, nam eravam - predvsem glede
na to, da so predlogi za poenotenje evropskega zasebnega prava v okvi
ru Evropske unije zajeli tudi področje prenosa lastninske pravice na
prem ičninah - poskusiti ugotoviti tudi, ali je znotraj Evropske unije to
področje potrebno ozirom a sm iselno poenotiti. Da ne bi bilo delo zgolj
teoretične narave, ki je zaradi izbrane tem e zelo m očno izražena, želim
raziskati tudi poznavanje transfernega sistem a v vsakdanjem življenju
ter razum evanje predpostavk prenosa in drugih s prenosom lastninske
pravice povezanih vprašanj pri laikih, gospodarstvu in drugih, ki se
vsakodnevno srečujejo s tem i vprašanji.

—
10 J

Kako in kdaj preide lastninska pravica na prem ičnini z odsvojitelja
na prejem nika, kakšne so posledice podpisa pogodbe, plačila k u p n i
ne, izročitve stvari ipd. na lastninskopravno razm erje m ed strankam a,
kateri od več v Evropi veljavnih sistem ov je najprim ernejši, kako so se
ti sistemi sploh razvili in kaj je bil cilj določitve takšnih ali drugačnih
elem entov za predpostavke prenosa ter ali in kako v Evropski uniji
poenotiti način prenosa lastnine na prem ičninah, so tem e, ki m e zani
m ajo že ves čas mojega pravnega izobraževanja. Zato sem se odločila
- navedena poletna šola pa je bila povod za to - poiskati odgovore na
zastavljena vprašanja in jih predstaviti v monografiji. Zaradi om eje
nosti prostora nekateri deli obravnavane tem atike sicer niso razdelani
v takšnem obsegu, kot bi si želela, a vendarle upam , da mi je naloga
uspela vsaj v toliko, da bo pri bralcu spodbudila razm išljanje in vodila
v konstruktivno diskusijo o predstavljeni vsebini.

5 Van Erp.
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• Temeljna delitev sistemov pogodbenega
prenosa pridobitve lastninske pravice
na premičninah v Evropi
Prvo teorijo o prenosu lastninske pravice v pravem pom enu besede
je razvil F. C. von Savigny s svojimi učenci v prvih desetletjih 19. sto
letja, ko se je opredelil za abstraktni tradicijski sistem, ki je še vedno
uveljavljen v Nemčiji in (večinom a po nem škem vzoru) v nekaj drugih
državah. Pred tem delitev na sistem e in z njim i povezanih teorij sicer
niso poznali, vendar so se z vprašanji prenosa lastninske pravice in
predpostavkam i zanj ukvarjali vsaj že od antičnega Rima. In ugotovili
bom o, da je - tako kot večinom a tudi na drugih področjih - rim sko
pravo (še vedno) temelj m odernih ureditev prenosa lastninske pravice
ne sam o v evropskem pravnem prostoru, temveč bodisi na podlagi k o 
lonizacije bodisi na podlagi prostovoljne recepcije evropske zakonodaje
iz potrebe po odprtju svetovni trgovini tudi m arsikje drugod.
D anes poznam o dve tem eljni delitvi prenosnih sistemov: delitev na
konsenzualne (translativne) in tradicijske sistem e glede na to, v k a
terem tren u tk u lastninska pravica preide s prenosnika na pridobitelja
ter delitev na kavzalne in abstraktne sistem e glede na to, v kakšnem
razm erju sta zavezovalni in razpolagalni pravni posel. Poleg teh bi
lahko dodali še delitev na ločitvene in enotne sisteme, ki se razliku
jejo po tem , ali sta tem eljni obligacijskopravni in stvarnopravni posel
m ed seboj ločena ali ne (če ju sistem i v tem sm islu sploh poznajo). V
evropskem pravnem prostoru so glede na kom binacijo m ožnosti nave
denih delitev uveljavljeni predvsem trije sistemi pogodbenega prenosa
lastninske pravice na prem ičninah: konsenzualni, tradicijski kavzalni
in tradicijski abstraktni sistem. Kot bo predstavljeno v nadaljevanju,
poznajo v nekaterih državah vzporedno celo več različnih transfernih
sistem ov glede na vrsto prem ičnine in tudi glede na vrsto pravnega
razm erja (nekateri avtorji ta pristop im enujejo deljeni, split approach,

v nasprotju z enotnim pristopom , uniform approach, pri katerem za vse
vrste transakcij ozirom a položajev velja enako prenosno pravilo).6

1.1. Delitev na konsenzualni in tradicijski sistem
Delitev na konsenzualni in tradicijski sistem izhaja iz vprašanja, kdaj
se lastninska pravica prenese s prenosnika na pridobitelja. Če preide
že v tren u tk u sklenitve pogodbe o prenosu, tj. solo consensu (naj bo
to že sam odejno s sklenitvijo sam e tem eljne pogodbe, ki im a tudi
stvarnopravne učinke, ali šele s sklenitvijo od obligacijske pogodbe
ločenega stvarnopravnega posla), in ni potreben nikakršen nadaljnji akt
(tradicija), govorim o o konsenzualnem (translativnem , pogodbenem )7
sistemu. Ker sklenitev pogodbe povzroči sprem em bo stvarnopravnega
stanja (konsenzualni sistem se zato pogosto označuje kot translativni
učinek obligacij, effet translatif des obligations),8 se v njem pogodbeno in
stvarno pravo najbolj prepletata. Če pa se za prenos lastninske pravice
zahteva še izročitev (tradicija) kot zunanja poočitev prenosa, nekakšen
akt publicitete, ki fizično prenese stvar (posest) na pridobitelja in torej
v njegovo sfero, pa govorim o o tradicijskem sistem u.’
Razlikovanje konsenzualnega in tradicijskega sistem a postane očitno,
ko se sklenitev pogodbe in prenos posesti na stvari časovno ne ujemata.
Sicer nam reč lastninska pravica v obeh sistem ih preide v istem trenutku
in zato ne pride do tem eljnih razlikovalnih rezultatov kot posledice
različnega trenutka prenosa lastninske pravice in obstoja časovnega
obdobja, v katerem je po konsenzualnem sistem u lastninska pravica
že prenesena na pridobitelja, po tradicijskem pa še ne.
Vprašanje, kdaj po m nenju strank lastninska pravica preide in kakšen
pom en pri tem imajo trenutek sklenitve obligacijske pogodbe, trenutek
sklenitve stvarnopravne pogodbe ter trenutek tradicije, je gotovo eno
najtežjih vprašanj prenosnega sistema. Ali torej tradicijski ozirom a
konsenzualni sistem ustreza predstavam ljudi, ali tudi oni izročitev ozi
rom a sklenitev pogodbe štejejo za trenutek, ko prenehajo biti ozirom a
postanejo lastniki? Kdaj na časovnici se nekdo m iselno odreče svoji
6 Tako npr. Hastad v: Drobnig, Snijders, Zippro, str. 38.
7 Nemško Konsensualprinzip, Vertragsprinzip. Krulj, str. 13, npr. uporablja poleg izra
zov konsensualistički sistem in princip ugovora še izraza sistem čistog ugovornog principa
in princip saglasnosti volja ugovornih strana.
8 It. contratti con effetti reali, port. contrato com eficacia real.
9 Krulj, str. 13, zato, ker se tudi v tradicijskih sistem ih poleg tradicije zahteva še
sklenitev pogodbe, tradicijske sisteme poim enuje sistemi povezivanja principa ugovora
i principa predaje.

lastnini, tj. kdaj se »počuti«, da ni več lastnik, je težko reči. M orda bo k
oblikovanju odgovora na ta vprašanja pripom ogla analiza anket o p re
nosu lastninske pravice, ki bo predstavljena na koncu monografije.
Že na tem m estu je treba poudariti - in prav to je laikom navadno
najm anj razum ljivo ozirom a najbolj nestvarno - da se prenosni sistemi
m ed seboj ne razlikujejo po tem , kako (v p rim eru prodaje) na prenos
vpliva plačilo kupnine ozirom a da plačilo kupnine na prenos sploh
ne vpliva (z izjem o južnoafriškega prava npr.).10 V nekaterih obdobjih
rim skega prava in tudi pozneje (npr. po običajnem francoskem pravu
prodaje zemljišč) je plačilo kupnine sicer bilo pogoj za prenos lastnin
ske pravice, vendar danes prenosa lastninske pravice prav noben m o 
derni evropski sistem (z izjem o vzhodnonem škega ZGB, ki je plačilo
kupnine določal kot dispozitivno prenosno predpostavko) ne veže na
trenutek plačila kupnine (brez posebnega dogovora o tem , ki pa je na
drugi strani v praksi zelo pogost), tem več ga veže bodisi na trenutek
sklenitve pogodbe bodisi na trenutek izročitve stvari. Prav zaradi uve
ljavljenosti lastninskega pridržka v praksi so v Franciji ob reform iranju
C ode civil v zadnjih letih že poskusili uvesti plačilo kupnine kot pogoj
za prenos lastninske pravice, a doslej neuspešno, podobni predlogi so
bili v sedem desetih letih tudi v Avstriji. V običajnih civilnopravnih,
predvsem potrošniških razm erjih zaradi načela sočasnosti izpolnitve
trenutek izročitve ozirom a dobave (in s tem prenosa lastninske pravice)
ter trenutek plačila kupnine že sicer sovpadata, kar je razlog za splošno
prepričanje, da je plačilo kupnine pogoj za prenos lastninske pravice.
V poslovnem svetu pa se načelo sočasnosti izpolnitve v sm islu dobava
- plačilo ne izrazi, saj je blago pogosto dobavljeno, a še ne plačano,
vendar je v teh p rim erih prav tako pogost dogovor o lastninskem
pridržku, ki kljub dobavi zadrži prenos lastninske pravice do plačila,
in v tem sm islu je načelo sočasne izpolnitve vendarle aktivirano (če
kot izpolnitev prodajalca razum em o prenos lastninske pravice, zgolj
dobave) in je verjetno razlog, da tudi gospodarski subjekti plačilo
kupnine razum ejo kot predpostavko prenosa. Glede na navedeno se
zastavlja vprašanje, zakaj plačilo kupnine tudi de iure ni predpostavka,
če je v večini prim erov (kolikor to razm išljanje drži) defacto.
Temeljni nam en tradicijskega sistem a je pripis lastninske pravice
tistem u, ki im a tudi nadzor nad stvarjo, tega pa im a tisti, ki im a
stvar v posesti. V prim itivnih ureditvah se zaradi pom ena posesti
pojm a posest in lastnina niti nista razlikovala, saj je posest p o m e

10 Glej Christie, str. 46; van der Menve, Du Plessis, str. 214, 215.

nila lastn in o ." Č eprav zaradi gospodarskega in s tem pogodbenega
razvoja ta dva pojm a že dolgo nista več sinonim a, je v predstavah
veliko ljudi pridobitev oblasti nad stvarjo danes še vedno ključni
znak pridobitve lastninske pravice, saj om ogoča uporabo stvari in
razpolaganje z njo. Z aradi splošne predstave, da je posestnik stvari
njen lastnik, tudi večina zakonodaj na po d ro čju prem ičnin na posest
veže dom nevo lastništva - kdor im a na prem ičnini posest, se šteje
za lastnika te stvari. Tej percepciji najbolj logično sledi sklep, da se
lastninska pravica prenese v tren u tk u pridobitve posesti nad stvarjo,
torej v tren u tk u izročitve.
Razlog, da tradicijski sistemi prenos lastninske pravice vežejo na iz
ročitev prem ičnine, je tudi v tem , da je izročitev prem ičnine navzven
zaznaven akt. V tradicijskih sistem ih tako prenos lastninske pravice
kot pravice z učinkom erga omnes sovpada s trenutkom , ko je prenos
publiciran nasproti tretjini osebam. Na drugi strani pa se v konsenzualnih sistem ih lastninska pravica prenese (in načelom a učinkuje na
vse) že v trenutku sklenitve pogodbe, ki ni navzven zaznaven. S tem je
ogroženo načelo pravne varnosti ozirom a tendenca izenačenja pravne
ga, form alnega na eni in dejanskega stanja na drugi strani.
Č eprav trenutek prenosa lastninske pravice in trenutek prehoda n e
varnosti naključnega uničenja ali poškodovanja stvari ne sovpadata
vedno,12 je razlog, da je izročitev pogoj za prenos, verjetno tudi to, da
naj pridobitelj šele takrat, ko im a nad stvarjo lahko nadzor, nosi to
brem e (in šele ko nosi brem e, naj bo tudi lastnik stvari). S tem se je
krog tradicijskih sistem ov odm aknil od strarorim ske ureditve, po kateri
nevarnost preide že v trenutku sklenitve prodajne pogodbe (periculum
est emptoris). Poleg tega se z zahtevo po prenosu posesti prem ičnine
zagotavlja, da je prenos lastninske pravice jasno razviden navzven, kar
pripom ore tudi k varnosti pravnega prom eta. Na drugi strani pa je bil
v konsenzualnih sistem ih eden od razlogov za pripis lastninske pravice
kupcu že v trenutku sklenitve pogodbe prav to, da naj postane lastnik
že takrat, ko nanj preide nevarnost, to pa je v skladu s starorim sko
ureditvijo, ki ji države s konsenzualnim sistem om v tem delu sledijo,
že v trenutku sklenitve prodajne pogodbe.13
11 Jeroscheg, str. 59 in nasl.
12 V Evropi prevladujeta dva sistema prehoda rizika: prvi prehod rizika veže na
trenutek prenosa lastninske pravice (npr. francoski, angleški), drugi pa ju obravnava
ločeno (npr. skandinavski, ameriški, tudi avstrijski in slovenski). Več o tem glej npr.
Jeroscheg, str. 298; Krulj, str. 28 in 37.
15 Rainer v: von Bar, Drobnig, str. 329. Več o razmerju med prenosom lastninske
pravice in prehodom rizika glej tudi Faber v: Faber, Lurger, str. 64-66.

Če delitev na konsenzualni in tradicijski sistem pojm ujem o, kot je
bilo navedeno (in tako jo pojm uje večina avtorjev),1'1 potem lahko
navedem o, da poznajo konsenzualni sistem danes npr. v Franciji,15
kjer se je tudi razvil, bolj ali manj po francoskem vzoru pa je k o n 
senzualni sistem uveljavljen še v Italiji,16 Belgiji,17 Luksem burgu,18 na
Portugalskem ,19tudi na Poljskem 20 ter predvsem v okviru Sale ofG oods
A ct (SGA) v Angliji, W alesu in Severni Irski, tudi na Škotskem 21 in
na Irskem ,22 po britanskem vzoru tudi v am eriškem pravu.2’ P ozna
jo ga tudi na Finskem , D anskem in Švedskem (na področju varstva
potrošnikov),24 čeprav zaradi funkcionalnega pristopa v skandinavskih
14 Npr. VVolf, str. 119; Drobnig, Snijders, Zippro, str. 5; Verstijlen v: Drobnig, Snijders,
Zippro, str. 18; Sagaert v: Faber, Lurger, str. 10.
15 Člen 1583 Gode civil.
16 Člena 1376 in 1470 Codice Civile.
17 Člen 1583 Gode civil/Burgerlijk Wetboek.
18 Člen 1583 Gode civil.
15 Člen 408 (1) G6digo Givil.
20 Člen 155 Kodeks Cywilny.
21 Glej člene 16-18 SGA. O prevzemu angleškega SGA na Škotskem, Severnem Irskem
in v Walesu glej H ahn, str. 9.
22 Irski SGA iz leta 1893 pozna v izhodišču angleškemu SGA identične določbe. Glej
DCFR, Full Edition, str. 4450.
23 Ameriški zvezni Uniform Gommercial Gode iz leta 1962 je v primerjavi s predhodnim zakonikom iz leta 1906, ki je glede vprašanja prenosa lastninske pravice na
blagu v celoti sledil angleškemu SGA, delom a odstopil od konsenzualnosti. Več o tem
glej Krulj, str. 36-42.
24 Sprva je na Švedskem prevladovalo konsenzualno načelo, v 20. stoletju pa je s sodno
prakso prišlo v ospredje tradicijsko načelo v vseh tistih prim erih, ko je bil mogoč prenos
posesti ali drugačno obveščanje tretjih, konsenzualno načelo pa je ostalo relevantno le
še v nekaterih specialnih prim erih - vse do leta 2005, ko so ga (vnovič) uveljavili na
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Tradicijski sistem na eni strani s tem , ko navzven izkazuje prenos la
stninske pravice, bolje služi varnosti v pravnem prom etu, je bolj trans
parenten, vendar na drugi strani pravni prom et ovira in verjetno tudi
ni toliko skladen z voljo pogodbenih strank, kot velja za konsenzualni
sistem, saj prenos lastninske pravice šele sledi sklenitvi pogodbe, stran 
ki pa verjetno navadno želita (in pogosto tudi v tradicijskem sistem u
m islita), da lastninska pravica preide takoj ob sklenitvi pogodbe, saj jo
s tem nam enom skleneta. Poleg tega v tradicijskem sistem u, ki temelji
na izročitvi, torej prenosu posesti, posest ni vedno kazalec lastninske
pravice, saj im a lahko nekdo stvar v posesti na podlagi najem a, posodbe ipd., prav tako pa se lahko lastninska pravica v nekaterih prim erih
prenese tudi brez prenosa posesti (npr. s posestnim konstitutom ), kar
v sam ih tradicijskih sistem ih zm anjšuje pom en tradicije in jih zato v
tem delu približuje konsenzualnem u načelu.
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državah težko govorim o, da sledijo eni ali drugi transferni različici.
Vendar se tudi konsenzualni sistem i m ed seboj razlikujejo in jih lahko
zaradi njihovih posebnosti razvrščam o na angleški, francoski (ro m an 
ski) in skandinavski tip konsenzualnega sistem a.25 Pri angleškem , ki
se bolj ali manj intenzivno kaže tudi v valižanski, severnoirski, irski,
škotski (na p odročju prodaje blaga) in ciprski ureditvi, je npr. pri
prodaji blaga, kjer je uveljavljen konsenzualizem , kot trenutek prenosa
lastninske pravice bolj kot trenutek sklenitve pogodbe poudarjen n a 
m en stran k o tem , kdaj naj lastninska pravica preide (po razlagalnih
pravilih SGA je to načelom a sicer v tren u tk u sklenitve pogodbe, zato
angleški sistem v tem delu prav tako velja za konsenzualnega).26 Prav
tako specifične so zaradi svojega funkcionalnega pristopa k transfer
nem u sistem u kot posledice skandinavskega realizm a tudi ureditve v
skandinavskih državah.27
V preostalih državah, npr. v Nem čiji,28 Avstriji,29 Švici,30 Španiji,31
Estoniji,32 Grčiji,33 Sloveniji,34 na H rvaškem ,35 N izozem skem ,36 M ad
žarskem ,37 pa je uveljavljen tradicijski sistem. Uveljavljen je bil tudi v
Prusiji in V zhodni Nemčiji.38 Tradicija je bila v rim skem pravu vsaj od
Justinijana (527-565 n. št.) naprej edini pravnoposlovni način prenosa
lastnine in pod vplivom rim skega prava so tradicijski sistem v stoletjih,
ki so sledila, uveljavili na dom ala vseh evropskih obm očjih, tudi tam ,
kjer danes poznajo konsenzualno načelo. Pri tem je treba poudariti, da
področju potrošniške prodaje (par. 49 zakona o potrošniški prodaji). Švedsko vrhovno
sodišče se v zadnjih letih zavzema za splošno uveljavitev konsenzualnega načela. Več o
tem glej M artinson, str. 56 in nasl.; DCFR, Full Edition, str. 4381, 4443 in 4452.
25 H ahn, str. 9.
26 Več o tem glej Faber, Lurger (Volume 2); DCFR, Full Edition, str. 4449-4451.
27 Čeprav so se skandinavske države ozirom a njihovi voditelji in pravniki v 17. in 18.
stoletju m očno naslonili na kontinentalno, predvsem nemško pravno znanost, so se od
18. in 19. stoletja naprej kot posledica politične izolacije skandinavskih držav njihovi
sistemi razvijali izolirano, na področju stvarnega prava so celo začeli kritizirati rimsko-kontinentalni institut lastninske pravice in razvili funkcionalni pristop obravnave
vprašanj stvarnega prava. Več o tem glej Rainer (Europaisches Privatrecht), str. 241;
DCFR, Full Edition, str. 4259-4263.
28 Par. 929 BGB.
29 Par. 426 0 D Z .
30 Člen 714 ZGB.
31 Člena 609 in 1095 C čdigo Civil.
32 Par. 92 (1) Asajaoigusseadus (stvarnopravni zakonik).
33 Člen 1034 Astikos Kodikas (civilni zakonik).
34 Člen 60 SPZ.
35 Člen 116 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
36 Člen 3:84 Burgerlijk Wetboek.
37 Par. 117 (2) civilnega zakonika.
38 ALR I 9 par. 3; I 10 par. 1; par. 25, 26 ZGB.

