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I. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Према одредбама чл. 188. новог Закона о парничном поступку 
(чл. 187. ст. 1—2. претходног закона) предвиђена је тужба за утврђе- 
ње (декларативна) као специјална тужба. Овом туокбом може тужи- 
лац од суда тражити само утврђење постојања, односно непостоја- 
ња неког спорног права или правног односа, или истинитост, одно- 
сно неистинитост неке исправе. Тужба се може подићи када је то 
предвиђено посебним прописима, a ван тога само када тужилац 
има правни интерес за напред речено утврђење пре доспелости зах- 
тева за чинидбу из истог односа, или за утврђење истинитости од- 
носно неистинитости неке исправе, или кад тужилац има неки дру- 
ги правни интерес.

Из изложеног јасно произилази да је тужба за утврђење недо- 
пуштена ако има за предмет само утврђење истинитости чињеница 
везаних за извесно спорно право, односно правни однос. За разли- 
ку од тужбе са кондемнаторним захтевом законом је прописана као 
неопходна процесна претпоставка и тиме обавеза за тужиоца, да 
аргументовано докаже постојање одређеног правног интереса веза- 
Hor за захтев постављен у тужби. Недостатак таквог правног инте- 
реса постојаће увек када тужилац може одмах поднети тужбу за чи- 
нидбу по којој се коначно и мериторно одлучује о тужиочевом 
оспореном праву. To исто важи и за случај када се таква кондемна- 
торна тужба може спојити са тужбом за утврђење. Ако суд по прет- 
ходном испитивању тужбе утврди да не постоји правни интерес ту- 
жиоца за подношење тужбе за утврђење, онда је по службеној ду-
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жности обавезан да донесе решење којим се тужба одбацује (чл. 
279. тач. 6. новог ЗПП).

Тужбом за утврђење у позитивном смислу између осталог мо- 
же се захтевати утврђење постојања одређеног права стварноправ- 
ног карактера, као што је право својине на непокретност.

Свакако се по интенцији закона претпоставља да се захтев за 
утврђење постојања одређеног стварног права у корист тужиоца мо- 
же односити само на оно право и могућност његовог стицања, за 
које је то предвиђено и регулисано у нашем позитивном праву од- 
носно правном систему. — Тиме се искључује могућност малицио- 
зног поступања у судској пракси у виду тражења утврђења постоја- 
ња неког волунтаристички исконструисаног стварног права. У том 
смислу може се узети као типичан пример захтев за утврђење ван- 
књижног права својине на непокретности — стану који је својевре- 
мено откупљен из друштвене својине, a није извршен законски пре- 
нос права својине на стицаоца.

II. НЕДОПУШТЕНОСТ ТУЖБЕ ЗА УГВРЂЕЊЕ 
ВАНКЊИЖНОГ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТ

Када тужилац поднесе тужбу за утврђење ванкњижног права 
својине на непокретност, онда му очигледно из незнања није по- 
знато да таква категорија права својине на непокретностима у на- 
шем правном систему уопште није предвиђена. Није му познато ни 
то, да у нашем позитивном праву постоји Закон о основним сво- 
јинско-правним односима од 1980. године (даље закон), који је ујед- 
но и системски закон искључиво меродаван у домену регулисања 
својинско-правних односа. — Једно од основних начела овог закона 
је да се право својине на ствари (покретној и непокретној) искљу- 
чиво стиче: 1) по самом закону, 2) на основу правног посла и 3) 
наслеђивањем (чл. 20. ст. 1).

За стицање права својине на непокретност на основу правног 
посла (деривативно стицање) потребно је да постоје два неопходна 
услова и то: 1) пуноважан правни посао, a то је у пракси најчешће 
уговор о купопродаји, и 2) начин стицања који се састоји уписом у 
јавну књигу (катастар непокретности, земљишне књиге) — чл. 33. 
Закона. Само је таквим начином право својине на непокретност 
потпуно и дефинитивно реализовано са дејством према трећим ли- 
цима (erga omnes). Ако упис права својине у јавне књиге није исхо- 
ђен, a извршена је само предаја (традиција) непокретности стицао- 
цу-купцу, онда се не може прихватити као исправно правно стано- 
виште да је тим актом купац стекао ванкњижно право својине на 
купљеној непокретности, јер таква солуција законом није предвиђена. 
Само се на покретној ствари на основу правног посла стиче право 
својине предајом те ствари у државину стицаоца (чл. 34. ст. 1. Зако-
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на). Када је у питању непокретност купац уз пуноважан правни 
основ предајом непокретности стиче само квалификовану државину 
(узукапиону), a не и ванкњижно право својине на непокретност. 
Овакво законско решење тужилац очигледно нема у виду и у томе 
је суштина његовог погрешног правног схватања при постављању 
тужбеног захтева за утврђење ванкњижног права својине на непо- 
кретности, који је очигледно у супротности са законом и без икакве 
могућности примене законске аналогије (analogia legis). Kao такав 
има се сматрати за недопуштен, па га суд по службеној дужности 
решењем мора одбацити.

Међутим, квалификована (законита, савесна, истинита) држа- 
вина уједно као узукапиона државина под условима предвиђеним 
законом може да протеком одређеног времена (10 година) доведе 
до стицања права својине на купљеној непокретности (стану) по са- 
мом закону редовним одржајем (чл. 28. ст. 2. и чл. 30. ст. 1—2. у Be
an чл. 21. Закона).

Наведене одредбе закона уједно указују на који је начин само у 
складу са законом могуће изнаћи решење реченог проблема судске 
праксе. За квалификованог држаоца купљене непокретности (стана) 
постоји једино законска могућност да поднесе суду тужбу за утврђе- 
ње да је стекао право својине не предметној непокретности по са- 
мом закону редовним одржајем. Тужилац има по закону право да у 
време потребно за одржај урачуна и време за које су његови прет- 
ходници држали непокретност као квалификовани држаоци (чл. 30. 
ст. 2. Закона). To је случај тзв. акцесије државине, али закон не 
предвиђа да и ти претходни држаоци треба да буду обухваћени ту- 
жбом као тужени (супарничари).

Правни интерес тужиоца за подношење реченог тужбеног зах- 
тева искључиво је у томе, да се његово по самом закону стечено 
право својине на непокретност упише у јавну књигу. Стога је у 
овом случају као тужена странка једино пасивно легитимисано ли- 
це, које је у јавну књигу уписано као формални титулар права сво- 
јине на предметној непокретности, те који би по закону био дужан 
да трпи да се преко њега непосредно на основу судске пресуде у 
јавну књигу упише право својине тужиоца на непокретност. Тако се 
мора поступити имајући у виду основно начело деривације (деволу- 
ције) у функционисању јавне књиге. По том начелу свако право 
уписано у јавну књигу по правилу се стиче од раније уписаног но- 
сиоца права.

На крају овог дела излагања треба ипак макар информативно 
објаснити како је уопште могло доћи до појаве у судској пракси из- 
мишљеног термина „ванкњижна својина” на непокретностима. Ана- 
лиза ове појаве је показала, да се такав термин појавио у решавању 
оставинских предмета и да је тим називом „ванкњижна својина” за- 
право прикривена оставиочева државина непокретности. Детаљније 
разматрање тог значајног питан>а за судску праксу од стране овог
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аутора изнето је у чланку Наследничка државина објављеном у Гла- 
снику АКВ, бр. 3/02. на који се упућује из разлога целисходности, 
како би се избегло непотребно опширно понављање.

III. НЕПРАВИЛНА ПРИМЕНА ТУЖБЕ ЗА УТВРЂЕЊЕ
У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ СВОЈИНСКЕ ТУЖБЕ И ТУЖБЕ 

ЗБОГ СМЕТАЊА ДРЖАВИНЕ

Закон о основним својинско-правним односима од 1980. годи- 
не децидирано прописује да је основни циљ својинске тужбе (rei 
vindicatio) повраћај индивидуално одређене ствари од невласника 
(чл. 37. ст. 1), a не утврђење тужиочевог права својине на тој ства- 
ри. To значи да се по закону ревиндикација сматра искључиво кон- 
демнаторном тужбом чији је захтев усмерен на чинидбу — повраћај 
тражене ствари у државину њеног власника. И поред тако јасне 
нормативне регулативе запажено је као устаљена појава у судској 
пракси да се подносе својинске тужбе, које садрже као примаран 
захтев за утврђење тужиочевог права својине и затим кондемнато- 
ран захтев за повраћај ствари путем предаје у државину власнику. 
Постављање такве кумулације тужбеног захтева очигледно је непра- 
вилно имајући у виду изричиту одредбу чл. 37. ст. 1. Закона. Оба 
изложена захтева постављена у тужби виндикационој заснивају се 
на идентичном својинском правном основу. У таквом случају декла- 
ративна тужба у односу на у њој садржан кондемнаторни захтев мо- 
же да има само супсидијарни карактер. Стога би суд морао по слу- 
жбеној дужности да утврди постојање правног интереса тужиоца 
као неопходне процесне претпоставке за истицање захтева за утвр- 
ђење. Ако утврди да не постоји адекватан правни интерес тужиоца, 
онда би тужбу у погледу постављеног захтева за утврђење обавезно 
решењем имао да одбаци (чл. 279. тач. 6. у вези чл. 188. нов. ЗПП).

Захтев у тужби због сметања државине је увек по свом каракте- 
ру кондемнаторан, па стога и решење суда којим се усваја такав 
захтев је такође кондемнаторно. Његовом изреком се одређује туже- 
но.м забрана даљег узне.миравања државине под претњом новчане 
казне односно враћања одузете државине и успостављање ранијег 
државинског стања (чл. 79. Закона). Радња која се у том циљу на- 
лаже туженом може да се састоји у чињењу (нпр. враћање ствари, 
уклањање поставл>ене зграде, одношење оставл>ане амбалаже и др.) 
или нечињењу (трпљењу односно пропуштању туженог као нпр. да 
дозволи тужиоцу прелажење преко земљишта или приступ до непо- 
кретности).

Из изложеног произилази да уношење у тужбени захтев и из- 
реку суда премисе утврђења о почињеном сметању (да је тужилац 
био у државини и да је тужени извршио сметање) није потребно. 
Уколико до тога и дође, тиме се спор због сметања државине не 
претвара у парницу ради утврђења. Таква премиса као искључиво
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декларативан елемент у суштини и не спада у изреку судског реше- 
ња, него у његово образложење. Доследно томе у случају када туже- 
ном није могуће одредити забрану будућег узнемиравања државине 
и успостављање ранијег државинског стања, суд би морао тужбу од- 
бити, пошто се решење у спору због сметања државине не може 
свести само на утврђење чињенице да је тужени починио сметање.
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