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ПРО БЛЕМ ДО ПУ ШТЕ НО СТИ ФИ ДУ ЦИ ЈАР НОГ  
ПРЕ НО СА СВО ЈИ НЕ У НА ШЕМ ПРА ВУ  

– ПРЕД ЛО ЗИ DE LE GE FE REN DA*

Сажетак:Ин сти тут фи ду ци је по ти че из рим ског пра ва, а нај че шће је 
ко ри шћен за фи ду ци јар ни пре нос сво ји не ра ди упра вља ња имо ви ном (fi du cia 
cum ami co con trac ta) и за фи ду ци јар ни пре нос сво ји не ра ди обез бе ђи ва ње 
по тра жи ва ња (fi du cia cum cre di to re con trac ta). Фи ду ци јар ни пре нос сво ји не 
у мо дер ним пра ви ма и прав ном про ме ту до жи вља ва ре а фир ма ци ју због 
вид них пред но сти у од но су на по сто је ћа сред ства ре ал ног обез бе ђе ња по-
тра жи ва ња. Нај ва жни ја пред ност фи ду ци јар них спо ра зу ма у од но су на 
за ло жно обез бе ђе ње огле да се у мно го бр жој на пла ти по тра жи ва ња, јер, 
код овог сред ства не ма ду гих суд ских про це ду ра. Фи ду ци јант, од но сно ду жник 
из основ ног по сла, у мо мен ту за кљу че ња спо ра зу ма пре но си сво ји ну на ства ри 
на фи ду ци ја ра, од но сно по ве ри о ца. За раз ли ку од за ло ге, где је то не мо гу ће, 
код фи ду ци јар них спо ра зу ма ду жник ствар, ко ја пред ста вља пред мет обез-
бе ђе ња, мо же за др жа ти у др жа ви ни и ко ри сти ти је, из ме ђу оста лог, и за 
на ми ре ње оба ве зе пре ма по ве ри о цу. За овај ин сти тут је ка рак те ри стич но 
ра зи ла же ње прав не фор ме и еко ном ске са др жи не, што по је ди не те о ре ти-
ча ре, као што је Гамс, учвр шћу је у уве ре њу да су ова кви прав ни по сло ви 
не до пу ште ни. До ма ћи су до ви, вр ло че сто, про гла ша ва ју фи ду ци јар ни пре нос 
сво ји не ни шта вим, под во де ћи га под за бра ну lex com mis so ria. Ме ђу тим, 
пре о вла ђу ју ћи став срп ске ци ви ли сти ке је да је ин сти тут фи ду ци јар них 
спо ра зу ма до зво љен, јер се не ко си са оп штом за бра ном кр ше ња при нуд них 
про пи са, јав ног по рет ка и до брих оби ча ја, а ни је осно ва но ни под во ди ти га 
под за бра ње ну ко ми сор ну кла у зу лу из уго во ра о за ло зи. Фи ду ци јар ни спо ра-
зу ми не спа да ју у ка те го ри ју име но ва них уго во ра, јер ни су ре гу ли са ни по зи-
тив ним прав ним про пи си ма у Ср би ји. По је ди ни ау то ри сма тра ју да су, са 

* Чла нак је на стао као ре зул тат ра да на на уч но и стра жи вач ком про јек ту „Прав на тра-
ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду
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тре нут ком до но ше ња За ко на о за ло жном пра ву на по крет ним ства ри ма 
упи са ним у ре ги стар пре ста ли раз ло зи за за кон ско ре гу ли са ње фи ду ци јар-
ног пре но са сво ји не. Ау тор овог члан ка ни је са гла сан са та квим ста вом и 
за ла же се за угра ђи ва ње овог ин сти ту те у по зи тив не про пи се Ср би је, ка-
ко због то га што је фи ду ци јар ни пре нос сво ји не по год ни ји за по ве ри о ца 
не го без др жа вин ска за ло га, та ко и због чи ње ни це да се ра ди о ин сти ту ту 
ко ји већ по сто ји у прав ној прак си, а ње го ва при ме на, при том, че сто на и ла зи 
на не ра зу ме ва ње су до ва, чи ме стра не ко је уго во ре ова кав на чин обез бе ђе ња 
по тра жи ва ња, иа ко са ве сне, би ва ју до ве де не у си ту а ци ју прав не не си гур но-
сти. По ред фи ду ци јар ног пре но са ра ди обез бе ђе ња по тра жи ва ња, и фи ду ци-
јар ни пре нос сво ји не ра ди упра вља ња имо ви ном (fi du cia cum ami co con trac ta) 
до жи вља ва по нов ну афир ма ци ју у на ма срод ним кон ти нен тал ним прав ним 
си сте ми ма. Ау тор овог члан ка сто ји на ста но ви шту да би и овај ин сти-
тут имао бла го род но деј ство на прав ни про мет и да љи раз вој при вред них 
од но са у Ср би ји. 

Кључнеречи:фи ду ци јар ни пре нос сво ји не, без др жа вин ска за ло га, обез-
бе ђе ње по тра жи ва ња. 

ГЕ НЕ ЗА ИН СТИ ТУ ТА ФИ ДУ ЦИ ЈАР НОГ ПРЕ НО СА СВО ЈИ НЕ

Ла тин ски тер мин “fi du cia” има ко рен у ре чи “fi des” – по ве ре ње.1 По ре-
кло ове ре чи мо же мо пра ти ти до ста ре Грч ке и из ра за “pi stis” (ве ра, по ве ре-
ње).2 У рим ском пра ву овај ин сти тут је имао ви ше функ ци ја. Ко ри шћен је 
да би слу жио за обез бе ђе ње по тра жи ва ња, али и за ко ри шће ње ту ђе ства ри, 
упра вља ње ту ђом имо ви ном, ра ди по сти за ња ефек та по слу ге. Про на ла зи мо 
га у обли га ци о ном, али и по ро дич ном, на след ном и ства р ном пра ву тог пе-
ри о да.3 У те о ри ји на и ла зи мо на те зу да је fi du cia по сто ја ла већ у вре ме ну 
За ко на XII та бли ца 4, а да се мо же „већ у вре ме Пла у та на осно ву fi du cia по-
кре ну ти ту жба (про цес).“5 Ста ри Ри мља ни су, нај че шће, ко ри сти ли овај ин-
сти тут за фи ду ци јар ни пре нос сво ји не ра ди упра вља ња имо ви ном ( fi du cia 

1 Тер мин је кон стру и сан из из ра за „fi do“, од но сно „con fi do“
2 Ви ше о ово ме: SHI PLEY, Jo seph Twa dell. The Ori gins of En glish Words: a Di scur si ve 

Dic ti o nary of In do-Eu ro pean Ro ots, Bal ti mo re, John Hop kins Uni ver sity Press, 1984, p. 31-32. 
3 Oпширније: Пај тић Бо јан, „Фи ду ци јар ни спо ра зу ми као сред ство обез бе ђе ња обли-

га ци о но прав них по тра жи ва ња“, ма ги стар ска те за, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, 2000, 
стр. 27. 

4 Ви ди: Гамс Ан дри ја, „Не што о фи ду ци јар ним прав ним по сло ви ма“, Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду 1-2/1960, стр. 25, као и Lon go Car lo, “Cor so di di rit to ro ma no: La fi du cia”, 
Pa via, Mi la no, 1933. 

5 Biró János, “Az ac tio fi du ci ae és alkalmazási köre a pra e klasszi kus jog ban” (Ac tio fi du ci ae 
и круг ње не при ме не у прет кла сич ном пра ву), Ac ta ju ri di ca et po li ti ca, Sze ged, 1967, стр. 28. 
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cum ami co con trac ta) и за фи ду ци јар ни пре нос сво ји не ра ди обез бе ђи ва ње 
по тра жи ва ња ( fi du cia cum cre di to re con trac ta). По тра жи ва ње се обез бе ђи ва-
ло на тај на чин што је ду жник из основ ног прав ног по сла – фи ду ци јант, 
пре но сио сво је сво јин ско прав но овла шће ње на ства ри на по ве ри о ца – фи ду-
ци ја ра, уз оба ве зу да по ве ри лац, на кон што ду жник ис пу ни сво ју пре ста ци-
ју, овла шће ње вра ти на ње га. На зив fi du cia по ти че „оту да што у пр во вре ме 
оба ве за на вра ћа ње ства ри ни је ра ђа ла обли га ци о ни од нос – ни је би ла пра-
вом за шти ће на – не го је по чи ва ла на мо рал ним нор ма ма – на гра ђан ској 
са ве сти ( fi des).“6 

Фи ду ци јар ни прав ни по сло ви су у ста ром Ри му, због све га на ве де ног, 
на зи ва ни и по сло ви ма по ве ре ња,7 за то што је на кон пре но са сво ји не на фи-
ду ци ја ра, од но сно по ве ри о ца из основ ног уго во ра, он имао са мо мо рал ну 
оба ве зу да се уз др жи од да љег пре но са сво ји не на ства ри до мо мен та до спе-
ло сти ду жни ко ве оба ве зе, а уко ли ко би ствар пре то га оту ђио, и санк ци ја је 
би ла са мо мо рал ног ка рак те ра, и огле да ла се у гу бит ку угле да. Вре ме ном је 
уста но вље на ту жба “ac tio fi du ci ae”, ко ја је си ту а ци ју про ме ни ла у прав цу 
по бољ ша ња по ло жа ја ду жни ка, па пре ма то ме, „уко ли ко је сти ца лац фи ду-
ци јар не ства ри са ствар ју рас по ла гао про тив но од но су по ве ре ња, у вре ме ну 
пре до спе ло сти на пла те кре дит ног по тра жи ва ња, по што је по сту пио про-
тив но до брим оби ча ји ма и на че лу са ве сно сти, ду жан је да фи ду ци јар ном 
ду жни ку, усту пи о цу ства ри, пла ти ште ту ко ју је овим по на ша њем про у зро-
ко вао.“8 У пе ри од раз ви је ног рим ског пра ва, до ми нант но због ра зи ла же ња 
фор мал ног пра ва сво ји не од еко ном ског ис ко ри шћа ва ња ње ног објек та, fi-
du cia cum cre di to re con trac ta би ва по ти сну та у ко рист за ло ге, а fi du cia cum 
ami co con trac ta у ко рист оста ве, по слу ге и на ло га. У Ју сти ни ја но вој ко ди-
фи ка ци ји фи ду ци ја ни је про на шла сво је ме сто.9 

Ре цеп ци ја рим ског пра ва у кон ти нен тал ним прав ним си сте ми ма вр ше на 
је, пр во бит но, на осно ву Ју сти ни ја но ве ко ди фи ка ци је. Због то га фи ду ци јар ни 
пре нос сво ји не као обез бе ђе ње по тра жи ва ња до жи вља ва сво ју ре а фир ма ци ју 
тек у де вет на е стом ве ку, ка да прав на на у ка по чи ње да се, у про це су ре цеп ци је 
рим ског пра ва, кон цен три ше и на дру ге из во ре, ме ђу ко ји ма Га је ве Ин сти-
ту ци је у овој ма те ри ји има ју по себ но ме сто, јер де таљ но ре гу ли шу фи ду ци ју.10 
Ин сти тут фи ду ци јар ног пре но са сво ји не про на ла зи мо пр во у прав ном про ме ту 

6 Ши ре о ово ме: Стој че вић Дра го љуб, „Рим ско при ват но пра во“, Са вре ме на ад ми ни-
стра ци ја, Бе о град, 1985, стр. 250. 

7 Сал ма Јо жеф, „Фи ду ци јар ни прав ни по сао и фи ду ци јар ни пре нос сво ји не ра ди 
обез бе ђе ња по тра жи ва ња“, Прав ни жи вот бр. 10/1998, стр. 385. 

8 Hayton Da vid, „The Law of Trusts“, Lon don, Swe et & Max well, 1993, стр. 8. 
9 Гамс Ан дри ја, „Не што о фи ду ци јар ним прав ним по сло ви ма“, Ана ли Прав ног фа кул-

те та у Бе о гра ду 1-2/1960, стр. 22-37. 
10 Вла де тић Ср ђан, „Фи ду ци ја у рим ском пра ву и са вре ме ни фи ду ци јар ни по сло ви“, 

док тор ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, стр. 243. 



и суд ској прак си Не мач ке и Швај цар ске, у ко ји ма је за жи вео на сли чан на чин 
као у рим ском пра ву. При ме њи ван је или у функ ци ји обез бе ђе ња по тра жи ва-
ња (Sic he rungsübe re ig nung), или у свр ху упра вља ња ту ђом имо ви ном (Tre u-
hand).11 Пр ва европ ска зе мља ко ја је у свој за кон им пле мен ти ра ла фи ду ци-
јар ни пре нос би ла је Лих тен штајн, у чи јем За ко ну о лич ним при вред ним 
дру штви ма из 1926. Го ди не про на ла зи мо ово сред ство обез бе ђе ња.12 

РЕ А ФИР МА ЦИ ЈА ФИ ДУ ЦИ ЈАР НОГ ПРЕ НО СА СВО ЈИ НЕ  
У КОН ТИ НЕН ТАЛ НИМ ПРАВ НИМ СИ СТЕ МИ МА

Раз лог за ре а фир ма ци ју фи ду ци јар ног пре но са ле жи у не до ста ци ма 
оних сред ста ва обез бе ђе ња по тра жи ва ња ко ја се нај че шће ко ри сте у прав ном 
про ме ту. Ре ал на сред ства обез бе ђе ња омо гу ћа ва ју по ве ри о цу ви ши сте пен 
прав не си гур но сти не го пер со нал на. Ова кон ста та ци ја се по го то во од но си 
на за ло жно пра во на по крет ним и не по крет ним ства ри ма, јер се код руч не 
за ло ге оп те ре ће на ду жни ко ва ствар на ла зи у др жа ви ни по ве ри о ца, а код 
хи по те ке је у ка та стар не по крет но сти упи са но по ве ри о че во пра во да се при-
о ри тет но на пла ти из из но са ко ји се до би ја при нуд ном суд ском про да јом 
не по крет но сти. И за ло жно пра во, ме ђу тим, по ка зу је не до стат ке ко ји иду на 
ште ту прав не си гур но сти и ефи ка сно сти прав ног про ме та. На ми ре ње по ве-
ри о ца ко ји је у др жа ви ни ду жни ко ве ства ри, или има хи по те ку на ње го вој 
не по крет ној ства ри, у слу ча ју да ду жник ни је ис пу нио оба ве зу о ро ку – под-
ра зу ме ва суд ску про це ду ру (нај че шће ве о ма ду гу) ко ја се за вр ша ва при нуд-
ном про да јом оп те ре ће не ства ри и из два ја њем оно ли ког де ла по стиг ну те 
це не ко ји је по тре бан за обе ште ће ње по ве ри о ца. Ди на мич ност прав ног про-
ме та у мо дер ном дру штву ни је мо гу ћа уко ли ко про це ду ре пред над ле жним 
су до ви ма уне до глед од ла жу на пла ту на ми ре ње по ве ри о ца. Дру га ве ли ка 
ма на руч не за ло ге огле да се у то ме што се по крет на ствар пре да је у др жа-
ви ну по ве ри о ца, па та ко ду жник ни је у мо гућ но сти да пред мет за ло ге упо-
тре бља ва из ми ру ју ћи сво ју оба ве зу. Због све га на ве де ног, мо дер на док три на 
фи ду ци јар ни пре нос пра ва сво ји не ра ди обез бе ђе ња по тра жи ва ња че сто 
ка рак те ри ше као „но ви мо дер ни об лик обез бе ђе ња по тра жи ва ња, ко ји има 
вид не пред но сти у од но су на по сто је ћа сред ства ре ал ног обез бе ђе ња по тра-
жи ва ња.“13 У усло ви ма раз ви је не тр жи шне при вре де, оса вре ме ње ни ин сти-
тут фи ду ци јар них спо ра зу ма, од но сно фи ду ци јар ног пре но са сво ји не би ва 
све че шће ко ри шћен у прак си због сво јих пред но сти у од но су на дру га сред-
ства обез бе ђе ња по тра жи ва ња. Нај ва жни ја пред ност фи ду ци јар них спо ра-

11 Ibi dem, 243. 
12 Ibi dem, 181. 
13 Li pa ri Ni co lo, „Il ne go zio fi du ci a rio“, Mi la no, Dott. A. Gi uf fré edi to re, 1971, стр. 69. 
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зу ма у од но су на за ло жно обез бе ђе ње огле да се у мно го бр жој на пла ти по-
тра жи ва ња, јер, код овог сред ства не ма ду гих суд ских про це ду ра. Фи ду ци-
јант, од но сно ду жник из основ ног по сла, у мо мен ту за кљу че ња спо ра зу ма 
пре но си сво ји ну на ства ри на фи ду ци ја ра, од но сно по ве ри о ца. У скла ду са 
тим, „у слу ча ју ка да ду жник не ис пу ни глав ну уго во ре ну оба ве зу по про те ку 
пред ви ђе ног ро ка или уго во ре ног усло ва, ово сред ство обез бе ђе ња ди рект-
но и од мах, тј, не по сред но, обез бе ђу је по ве ри о ца.“14 Оно је, да кле, већ у ње-
го вој сво ји ни, та ко да у на ве де ном слу ча ју фи ду ци јар мо же да ствар за др жи, 
од но сно рас по ла же њо ме у пу ном ка па ци те ту као ти ту лар на ства ри. Дру га 
пред ност фи ду ци јар ног пре но са сво ји не од но си се на мо гућ ност да фи ду ци-
јант, од но сно ду жник, за др жи у др жа ви ни ствар ко јом обез бе ђу је по тра жи-
ва ње, без об зи ра што сво јин ска овла шће ња пре но си на фи ду ци ја ра, од но сно 
по ве ри о ца. За раз ли ку од за ло ге, где је то не мо гу ће, код фи ду ци јар них спо-
ра зу ма ду жник ствар, ко ја пред ста вља пред мет обез бе ђе ња, мо же за др жа ти 
у др жа ви ни и ко ри сти ти је, из ме ђу оста лог, и за на ми ре ње оба ве зе пре ма 
по ве ри о цу. 15 Због на ве де них две ју пред но сти, фи ду ци јар ни пре нос сво ји не 
олак ша ва ка ко по ло жај по ве ри о ца, та ко и прав ни по ло жај ду жни ка из основ-
ног прав ног по сла. 

Фи ду ци јар ни спо ра зу ми не спа да ју у ка те го ри ју име но ва них уго во ра, 
јер ни су ре гу ли са ни по зи тив ним прав ним про пи си ма у Ср би ји. Због то га је 
ве о ма ва жно да се утвр ди прав на при ро да овог сред ства обез бе ђе ња по тра-
жи ва ња. Не ма ди ле ме да се ра ди о ре ал ном, од но сно ствар ном сред ству. У 
прав ној док три ни овај ин сти тут се на зи ва и без др жа вин ском за ло гом, мо-
би ли јар ном хи по те ком или без др жа вин ском га ран ци јом. Нај слич ни ји је 
по ро ди ци уго во ра о за ло зи, ма да код фи ду ци јар ног пре но са сво ји не до ла зи 
до пре но са сво јин ских овла шће ња на пред мет ној ства ри, док код за ло ге ду-
жник пре да је ствар по ве ри о цу у др жа ви ну. 16 По је ди ни те о ре ти ча ри сма тра-
ју да је „основ ни по сао код фи ду ци је сли чан на ло гу, па фи ду ци јар ни по сао 
тре ба под ве сти под уго вор о на ло гу, “17али прав ни циљ, од но сно ка у за фи-
ду ци јар них спо ра зу ма је сте обез бе ђе ње по ве ри о че вог по тра жи ва ња, та ко 
да је ве ли ка ве ћи на ипак бли жа ста ву да се ра ди о ин сти ту ту бли ском за ло-
зи, јер, „ако фи ду ци јант пад не под сте чај, ствар ко ја слу жи за обез бе ђе ње 
по тра жи ва ња ула зи у ње го ву имо вин ску ма су. У том слу ча ју фи ду ци јар ни 

14 Оп шир ни је о ово ме: Bur de se Al ber to, „Lex com mis so ria e ius ven den di nel la fi du cia 
e nel pig nus“, Gi ap pic hel li, To ri no, 1949, стр. 225. 

15 Ши ре: Пај тић Бо јан, „Фи ду ци јар ни спо ра зу ми као сред ство обез бе ђе ња обли га цио-
но прав них по тра жи ва ња“, ма ги стар ска те за, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, 2000, стр. 24 и 25. 

16 Оп шир ни је: Ве ли ми ро вић Ми ха и ло, „Уго вор о фи ду ци јар ном обез бје ђе њу тра жби не“, 
Прав ни жи вот бр. 11/1998, стр. 532. 

17 Ви ше о ово ме: Сто ја но вић Дра го љуб, „Увод у гра ђан ско пра во“, Са вре ме на ад ми-
ни стра ци ја, Бе о град, 1981, стр. 152. 
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вла сник (по ве ри лац) не ма прав ни по ло жај вла сни ка ко ји мо же да зах те ва из-
лу че ње сво је ства ри из сте чај не ма се, већ по ло жај за ло жног по ве ри о ца, што 
зна чи да мо же да тра жи са мо да се ствар раз лу чи од оста лих ра ди на ми ре ња 
свог по тра жи ва ња.“18

ПРО БЛЕМ ДО ПУ ШТЕ НО СТИ ФИ ДУ ЦИ ЈАР НОГ  
ПРЕ НО СА СВО ЈИ НЕ У СРП СКОМ И УПО РЕД НИМ  

ПРАВ НИМ СИ СТЕ МИ МА

Раз ли чи ти су ста во ви прав не док три не о до пу ште но сти фи ду ци јар них 
спо ра зу ма, од но сно фи ду ци јар ног пре но са сво ји не као сред ства обез бе ђе ња 
по тра жи ва ња. За овај ин сти тут је ка рак те ри стич но ра зи ла же ње прав не фор ме 
и еко ном ске са др жи не, што по је ди не те о ре ти ча ре, као што је Гамс, учвр шћу-
је у уве ре њу да су ова кви прав ни по сло ви не до пу ште ни. Он ин си сти ра на 
то ме да се европ ско кон ти нен тал но пра во од ли ку је скла дом из ме ђу еко ном ске 
са др жи не и прав не фор ме прав них ин сти ту та, те да је и рим ско пра во од ба-
ци ло фи ду ци ју упра во због од су ства та квог скла да.19 На и ме, „dif fe ren tia 
spe ci fi ca фи ду ци јар них спо ра зу ма је сте чи ње ни ца да се еко ном ска и прав на 
сво ји на код ових прав них по сло ва ра зи ла зе, од но сно да је, по пра ви лу, фи-
ду ци јант еко ном ски, а фи ду ци јар прав ни вла сник ства ри. Фи ду ци јант за-
др жа ва упо треб ну вред ност ства ри, али не мо же њо ме да рас по ла же, за 
раз ли ку од фи ду ци ја ра ко ји, прак тич но, са мо то и мо же, али уз из ве сна 
огра ни че ња ве за на за из вр ше ње оба ве зе ду жни ка из обез бе ђе ног прав ног 
по сла.“20 Ин си ти ра ње на ста ву да фи ду ци јар ни пре нос ни је до пу штен, до-
во ди и до про бле ма у по ступ ку сте ча ја на имо ви ни фи ду ци јан та, од но сно, 
про из во ди штет не по сле ди це по ње го ве по ве ри о це, јер, „ако фи ду ци јант 
пад не под сте чај, ствар ко ја слу жи за обез бе ђе ње по тра жи ва ња ула зи у ње-
го ву имо вин ску ма су. У том слу ча ју фи ду ци јар ни вла сник (по ве ри лац) не ма 
прав ни по ло жај вла сни ка ко ји мо же да зах те ва из лу че ње сво је ства ри из 
сте чај не ма се.“21 Због на ве де них спе ци фич но сти овог сред ства обез бе ђе ња, 
у док три ни на и ла зи мо и на став да се фи ду ци јар на сво ји на не мо же сма тра ти 
сво ји ном, од но сно са мо стал ним ствар ним пра вом, већ ис кљу чи во ствар ним 

18 Ви ди: Ђу ро вић Љи ља на, „Уго вор о фи ду ци јар ном пре но су сво ји не“, Прав ни жи вот, 
бр. 10/1998, стр. 825. 

19 Оп шир ни је: Гамс Ан дри ја, „Не што о фи ду ци јар ним прав ним по сло ви ма“, Ана ли 
Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду 1-2/60. стр. 24. 

20 По гле дај: Пај тић Бо јан, „Фи ду ци јар ни спо ра зу ми као сред ство обез бе ђе ња обли-
га ци о но прав них по тра жи ва ња“, ма ги стар ска те за, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, 2000, 
стр. 69. 

21 Ши ре: Ђу ро вић Љи ља на, „Уго вор о фи ду ци јар ном пре но су сво ји не“, Прав ни жи вот 
бр. 10/1998, стр. 825. 

Др Бо јан Л. Пај тић, Проблем допуштености фидуцијарног преноса својине... (стр. 123–135)
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сред ством обез бе ђе ња. Раз лог за ова кав став ле жи у услов ној и вре мен ској 
огра ни че но сти, ко је чи не да прав на суд би на овог об ли ка сво ји не за ви си од 
ис пу ње ња глав ног уго во ра. 22 Ова кав при ступ, ме ђу тим, ни је при хва тљив, 
„пре све га због то га, што по ис те ку ро ка за из вр ше ње ду жни ко ве оба ве зе, у 
слу ча ју не из вр ше ња исте, фи ду ци јар на огра ни че ња сво ји не пре ста ју. Фи ду-
ци јар на сво ји на по ста је нео гра ни че на, због ду жни ко вог из и гра ва ња по ве-
ре ња по ве ри о ца. С дру ге стра не, код ре ал них сред ста ва обез бе ђе ња не до-
ла зи до пре ла за пра ва сво ји не на ства ри са ду жни ка на по ве ри о ца, већ са мо 
до пре да је ства ри у по сед по ве ри о ца.“23 Узев ши у об зир на ве де не раз ло ге, 
ве ћи на на ших ци ви ли ста сма тра да је ин сти тут фи ду ци јар них спо ра зу ма 
до зво љен, јер се не ко си са оп штом за бра ном кр ше ња при нуд них про пи са, 
јав ног по рет ка и до брих оби ча ја. 

На ша суд ска прак са вр ло че сто је тре ти ра ла фи ду ци јар не спо ра зу ме 
као ни шта ве прав не по сло ве. Нај че шћи раз лог за ова кав при ступ је то што 
су су до ви под во ди ли овај ин сти тут под за бра ну уго ва ра ња ко ми сор не кла-
у зу ле (lex com mis so ria)24 тре ти ра ју ћи ове прав не по сло ве као под вр сту уго-
во ра о за ло зи. Ко ми сор на кла у зу ла под ра зу ме ва да је у уго во ру о за ло зи 
уго во ре но да ће за ло же на по крет на или не по крет на ствар пре ћи у сво ји ну 
по ве ри о ца уко ли ко ду жник не ис пу ни сво ју пре ста ци ју о до спе ло сти. Циљ, 
од но сно ка у за уго во ра о за ло зи и хи по те ци је сте обез бе ђе ње по тра жи ва ња, 
а вр ше ње пра ва из обли га ци о ног од но са про тив но за ко ном де фи ни са ном 
ци љу је за бра ње но. Од ре ђе на од сту па ња од ове за бра не мо гу ћа су „по суд-
ској прак си, тек по до спе ло сти, а по прав ној те о ри ји бит но је да су ова кве 
од ред бе уго во ре не по сле за кљу че ња уго во ра о зај му и за ло зи, без об зи ра да 
ли се исто уго ва ра пре до спе ло сти, у тре нут ку до спе ло сти, или по сле до-
спе ло сти по тра жи ва ња.“25 Ја сно је да фи ду ци јар ни спо ра зу ми пред ста вља-
ју по себ но сред ство обез бе ђе ња по тра жи ва ња, и да не мо гу би ти тре ти ра ни 
као ни шта ви уго во ри о за ло зи или хи по те ци. Фи ду ци јар на сво ји на се сти че 
са мим скла па њем фи ду ци јар ног спо ра зу ма, а уго ва ра ње lex com mi so ria под-
ра зу ме ва да за ло же на ствар ау то мат ски пре ла зи у сво ји ну по ве ри о ца уко-
ли ко ње го во по тра жи ва ње не бу де бла го вре ме но из ми ре но. Дру ги раз лог 

22 Ши ре: Ђу ро вић, стр. 825. 
23 Пај тић, стр. 70 и 71. 
24 У пре су ди Вр хов ног су да Ср би је Прев. 347/96 од 16. ок то бра 1996. На и ла зи мо на 

сле де ћи став: „Пре и на чу ју ћи пр во сте пе ну пре су ду и по ни шта ва ју ћи у це ли ни уго вор о 
пре но су вла сни штва на по крет ним ства ри ма ра ди обез бе ђе ња по тра жи ва ња од 24. ок то бра 
1994. го ди не, суд је био ми шље ња да се из на зи ва од но сног уго во ра као и ње го ве са др жи не 
не дво сми сле но да за кљу чи ти да је у кон крет ном слу ча ју за кљу че на та ко зва на lex com mi os-
so ria, тј, да је код скла па ња уго во ра ко ји у сво јој осно ви пред ста вља за ло гу на по крет ној 
ства ри (руч на за ло га), пред ви ђе но да ће за ло же на ствар пре ћи у сво ји ну по ве ри о ца. 

25 Го ра ви ца Бра ни сла ва, „Фи ду ци јар ни пре нос пра ва сво ји не“, Прав ни жи вот, бр. 10/1997, 
стр. 72. 
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због ко га су до ма ћи су до ви про гла ша ва ли ни шта вим фи ду ци јар ни пре нос 
сво ји не је сте те за да је ка у за код ова квог пре но са не до пу ште на.26 На тврд њу 
да је фи ду ци јар ни пре нос сво ји не не до пу штен, јер је ње го ва ка у за за бра ње-
на, (бу ду ћи да циљ фи ду ци јар ног пре но са ни је ко нач ни пре нос сво ји не), 
те о ре ти ча ри ко ји за го ва ра ју по тре бу да овај ин сти тут на ђе сво је ме сто у 
на шем прав ном си сте му уз вра ћа ју ар гу мен том да ка у зу ви де у ње му са мом, 
јер је циљ фи ду ци је пре нос сво ји не ра ди обез бе ђе ња по тра жи ва ња, уз по-
вра ћај сво ји не на кон ис пу ње ња обез бе ђе ног по тра жи ва ња.27

На ве де не док три нар не и прак тич не ди ле ме на во де на за кљу чак да по-
сто ји по тре ба да за ко но да вац прав ним про пи сом ре гу ли ше фи ду ци јар не 
спо ра зу ме. Фи ду ци јар ни пре нос сво ји не, од но сно фи ду ци јар ни спо ра зу ми 
у на шем прав ном про ме ту су при сут ни на осно ву при ме не на че ла сло бо де 
уго ва ра ња, па уче сни ци у тр жи шној при вре ди ово сред ство обез бе ђе ња по-
тра жи ва ња ко ри сте због ње го вих пред но сти у од но су на дру ге ин стру мен те 
обез бе ђе ња. Еле мен те фи ду ци је у на шим за ко ни ма мо же мо уо чи ти са мо 
про у ча ва ју ћи члан 445. За ко на о обли га ци о ним од но си ма ко ји ре гу ли ше 
усту па ње по тра жи ва ња ра ди обез бе ђе ња. Пре ма овој од ред би, „ка да је усту-
па ње из вр ше но ра ди обез бе ђе ња при јем ни ко вог по тра жи ва ња пре ма усту-
пи о цу, при јем ник је ду жан да се ста ра са па жњом до брог при вред ни ка, 
од но сно до брог до ма ћи на о на пла ти усту пље ног по тра жи ва ња и да по из вр-
ше ној на пла ти, по што за др жи ко ли ко је по треб но за на ми ре ње соп стве ног 
по тра жи ва ња пре ма усту пи о цу, ово ме пре да ви шак.“ Упо ред ни прав ни си сте-
ми су на раз ли чи те на чи не при сту па ли овом про бле му. У Цр ној Го ри је 1996. 
до нет За кон о фи ду ци јар ном пре но су пра ва сво ји не, ко јим је ово сред ство 
обез бе ђе ња ве о ма пре ци зно ре гу ли са но и ти ме су раз ре ше не ди ле ме да ли 
се ра ди о до пу ште ном или не до пу ште ном ин сти ту ту. Нај зна чај ни ји гра ђан-
ски за ко ни ци на раз ли чи те на чи не тре ти ра ју ово пи та ње. Не мач ки гра ђан ски 
за ко ник по сред но омо гу ћа ва фи ду ци јар ни пре нос сво ји не у па ра гра фу 223, 
док у Ау стриј ском гра ђан ском за ко ни ку фи ду ци је не ма, али је су сре ће мо у 
прав ном про ме ту, где се уго ва ра по осно ву оп штих пра ви ла обли га ци о ног 
пра ва. У фран цу ској прав ној те о ри ји пре из ме на Гра ђан ског за ко ни ка из 2007. 
на и ла зи мо на став да фи ду ци ја „мо же да се нео па же но про ву че у пра во као 
скри ве на, под окри љем јед не од ин сти ту ци ја, те јој је по треб но да се у њу 
укло пи и при ла го ди јој се, чак и та мо где за ко но да вац ни је же лео да се она 
на ђе – код по кло на са на ло гом.“28 У фран цу ски прав ни си стем фи ду ци јар но 

26 Ова кав став за у зео је Вр хов ни суд Ср би је у ре ше њу бр. Рев. 3708/2002 од 26.12.2002. 
На слич ну по зи ци ју на и ла зи мо и у Пре су ди Са ве зног су да Гзс 19/94 од 24. сеп тем бра 1994, 
Збир ка суд ских од лу ка, књи га 19, све ска 1, стр. 98. 

27 8 О ово ме: Аран ђе ло вић, „О фи ду ци јар ним прав ним по сло ви ма“, Ар хив за прав не 
и дру штве не на у ке, Бе о град, 1926, стр. 342. 

28 Оп шир ни је о ово ме: Sa va ti er René, “La fi du cie en dro it Fran ca is”, Se ma i ne in ter na ti o-
na le de dro it, Pa ris, стр. 58. 

Др Бо јан Л. Пај тић, Проблем допуштености фидуцијарног преноса својине... (стр. 123–135)
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обез бе ђе ње по тра жи ва ња ула зи са из ме на ма Гра ђан ског за ко ни ка 2007. го-
ди не, ко ји у па ра гра фу 2011. де фи ни ше овај ин сти тут: „Фи ду ци ја је про цес 
у ко ме јед но или ви ше ли ца пре но си имо ви ну, пра ва и хар ти је од вред но сти, 
или ком би на ци ју имо ви не пра ва или хар ти је од вред но сти на јед ног или 
ви ше фи ду ци ја ра.“ У ан гло сак сон ском пра ву „фи ду ци ја мо ра под јед на ко, 
да би про др ла у прав ни жи вот, да се при кло ни пра ви ли ма јед не, не из мер но 
ве ће ин сти ту ци је – тра ста.“29 У Хр ват ској се фи ду ци ја ран пре нос сво ји не 
ја вља, ка ко као кла сич но сред ство обез бе ђе ња по тра жи ва ња ко је се уго ва ра 
на осно ву на че ла ау то но ми је во ље обли га ци о ног пра ва, та ко и као фи ду ци-
јар но обез бе ђе ње у фор ми „прет ход ног и по то њег вла сни штва“ са ствар но-
прав ним деј ством, нор ми ра но За ко ном о вла сни штву и дру гим ствар ним 
пра ви ма Ре пу бли ке Хр ват ске.30 По ред то га, Из вр шни за кон Ре пу бли ке Хр-
ват ске31 го во ри о „суд ском и јав но би ље жнич ком оси гу ра њу пре но сом сво-
ји не“. Ствар но прав ни за ко ник Сло ве ни је из 2002.32 у чла ну 201. ре гу ли ше 
фи ду ци јар ни пре нос вла снич ког пра ва као без др жа вин ско, ак це со р но сред-
ство обез бе ђе ња по тра жи ва ња, ко је се уго ва ра под рас кид ним усло вом, али 
и као не ак це сор но пра во, од но сно, без у слов ни фи ду ци јар ни пре нос сво ји не. 
С дру ге стра не, но ви ма ђар ски Гра ђан ски за ко ник из 2013. го ди не из ри чи то 
је за бра нио уго ва ра ње фи ду ци јар ног пре но са сво ји не ра ди обез бе ђе ња по-
тра жи ва ња.33 

ПРЕД ЛО ЗИ DE LE GE FE REN DA

До но ше ње За ко на о за ло жном пра ву на по крет ним ства ри ма упи са ним 
у ре ги стар 2003. го ди не уве ло је у на ше пра во без др жа вин ску за ло гу – ин-
сти тут ко ји је по свом деј ству сли чан фи ду ци јар ним спо ра зу ми ма. За ко ном 
се уре ђу је уго вор о за ло зи на по крет ним ства ри ма ко је се не пре да ју ра ди 
обез бе ђе ња по тра жи ва ња, већ се за ло жно пра во упи су је у по се бан ре ги стар 
за ло ге. Због по тре бе да се из бег ну ду ге суд ске про це ду ре, за ко но да вац је у 
чла ну 6. по ме ну тог пре ци зи рао: „По ве ри лац чи је је за ло жно пра во упи са но 
у Ре ги стар за ло ге мо же се на пла ти ти из вред но сти пред ме та за ло жног пра-
ва пре оста лих по ве ри ла ца, ако му ње го во по тра жи ва ње не бу де ис пла ће но 
о до спе ло сти.“ Члан 27. де фи ни сао је по себ не уго вор не од ред бе о на ми ре њу, 
па та ко, „ако за ло го да вац има свој ство при вред ног су бјек та (ли це ко је се 

29 Ibi dem: стр. 58. 
30 „На род не но ви не Ре пу бли ке Хр ват ске“, бр . 91/96
31 „На род не но ви не Ре пу бли ке Хр ват ске“, бр. 57/96
32 „Урад ни лист РС“, бр. 87/02 и 91/13
33 Оп шир ни је о ово ме: Bíró György, Far kas At ti la László, Fu glinszky Adám, Kis fa lu di 

András, Molnár Am brus, “Polgári jog – Kötelmi jog”, HVG ORAC, Bu da pest, 2014, стр. 187 и 188. 
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про фе си о нал но ба ви при вред ном де лат но шћу) уго во ром о за ло зи мо же се 
пред ви де ти да за ло жни по ве ри лац има пра во да пред мет за ло жног пра ва 
про да на ван суд ској јав ној про да ји ако ње го во по тра жи ва ње не бу де на ми-
ре но о до спе ло сти. Ако пред мет за ло жног пра ва има тр жи шну или бер зан-
ску це ну, уго во ром о за ло зи мо же се пред ви де ти да за ло жни по ве ри лац има 
пра во да га про да по тој це ни, или да га по тој це ни за др жи за се бе.“ По је-
ди ни ау то ри сма тра ју да су, са тре нут ком до но ше ња За ко на о за ло жном 
пра ву на по крет ним ства ри ма упи са ним у ре ги стар пре ста ли раз ло зи за 
за кон ско ре гу ли са ње фи ду ци јар ног пре но са сво ји не. Ис ти че се да ова кав 
пре нос, за раз ли ку од ре ги стр о ва не за ло ге на по крет ним ства ри ма, до во ди 
фи ду ци јан та у си ту а ци ју гу бље ња сво ји не на ства ри у тре нут ку обез бе ђе ња 
по тра жи ва ња, те да пред но сти ко је у слу ча ју фи ду ци је сти че по ве ри лац, не 
оправ да ва ју та кав ду жни ков гу би так.34 

Ме ђу тим, чи ни се да нај ма ње два раз ло га, упр кос на ве де ним ар гу мен-
ти ма, ипак го во ре у при лог по тре би да фи ду ци јар ни пре нос сво ји не на ђе 
сво је ме сто у на шем за ко ну. Пр ви раз лог са сто ји се у чи ње ни ци да За кон о 
за ло жном пра ву на по крет ним ства ри ма упи са ним у ре ги стар за у зи ма знат но 
ре стрик тив ни ји став пре ма по ве ри о цу, од но сно, до во ди га у не по вољ ни ји 
по ло жај у од но су на ње гов по ло жај као фи ду ци ја ра у фи ду ци јар ном спо ра-
зу му. Пре ма од ред ба ма чла на 28. за ко на, ко ји ре гу ли ше по себ но пра ви ло о 
на ми ре њу фи зич ких ли ца, „ако је за ло го да вац фи зич ко ли це ко је уго вор о 
за ло зи за кљу чу је из ван окви ра при вред не де лат но сти, уго во ром о за ло зи не 
мо же се пред ви де ти да ће пред мет за ло жног пра ва пре ћи у сво ји ну за ло жног 
по ве ри о ца, ако ње го во по тра жи ва ње не бу де на ми ре но о до спе ло сти. Уго-
во ром о за ло зи не мо же се пред ви де ти и да за ло жни по ве ри лац мо же, ако 
ње го во по тра жи ва ње не бу де на ми ре но о до спе ло сти, пред мет за ло жног 
пра ва про да ти по уна пред од ре ђе ној це ни или га за др жа ти за се бе.“ Ова ква 
огра ни че ња у од но су на по ве ри о ца не по сто је код фи ду ци јар ног пре но са 
сво ји не. Он, као фи ду ци јар, у слу ча ју да ње го во по тра жи ва ње не бу де на-
ми ре но о до спе ло сти, има сва сво јин ска овла шће ња на пред ме ту обез бе ђе ња, 
као и сва ки дру ги ти ту лар. 

Дру ги ва жан раз лог ко ји иде у при лог по тре бе да фи ду ци јар но обез бе-
ђе ње по тра жи ва ња бу де нор ми ра но у на шим по зи тив но прав ним про пи си ма 
са сто ји се у чи ње ни ци да се ра ди о ин сти ту ту ко ји већ по сто ји у прав ној 
прак си, а ње го ва при ме на, при том, че сто на и ла зи на не ра зу ме ва ње су до ва, 

34 Слич не су, по овом пи та њу, по зи ци је ко је за у зи ма Ул рих Дроб ник у „О на цр ту За-
ко ни ка о сво ји ни и дру гим ствар ним пра ви ма“ Ка но вом ствар ном пра ву Ср би је – На црт 
За ко ни ка о сво ји ни и дру гим ствар ним пра ви ма, Ми ни стар ство прав де Ре пу бли ке Ср би је, 
Бе о град, 2007, стр. 171. и Ати ла Ду даш у „О це лис ход но сти за кон ског уре ђе ња фи ду ци јар-
ног пре но са сво ји не у пра ву Ср би је“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 
1/2014, стр. 221-223. 

Др Бо јан Л. Пај тић, Проблем допуштености фидуцијарног преноса својине... (стр. 123–135)
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чи ме стра не ко је уго во ре ова кав на чин обез бе ђе ња по тра жи ва ња, иа ко са-
ве сне, би ва ју до ве де не у си ту а ци ју прав не не си гу р но сти. Уко ли ко би ово 
сред ство обез бе ђе ња на шло сво је ме сто у но вом Гра ђан ском за ко ни ку, био 
би знат но сма њен про стор за ар би трер ност при ме ни ла ца пра ва. То што два 
ин сти ту та, фи ду ци јар ни пре нос сво ји не и без др жа вин ска за ло га, има ју слич на 
деј ства, ни је до во љан ар гу мент за од ба ци ва ње по тре бе прав ног ре гу ли са ња 
фи ду ци јар них спо ра зу ма. 

На ве де ни ар гу мен ти на во де нас на за кљу чак да би ре гу ли са ње фи ду-
ци јар них спо ра зу ма, од но сно фи ду ци јар ног пре но са сво ји не, као ин сти ту та 
ко ји већ по сто ји и у на шој прак си и у упо ред ним пра ви ма, до ве ло до убр за-
ни јег прав ног про ме та, ве ће прав не си гур но сти по ве ри ла ца и по год ни јег 
еко ном ског по ло жа ја ду жни ка. О ком па ра тив ним пред но сти ма фи ду ци јар-
ног пре но са по тра жи ва ња го во ри и упо ред на прав на док три на, у ко јој се, при-
ме ра ра ди, као раз лог за им пле мен ти ра ње фи ду ци јар ног пре но са у фран цу-
ски гра ђан ски за ко ник ис ти че „екс пли цит но при зна ње са мог фи ду ци јар ног 
од но са, где је од су ство та кве ин сти ту ци је про из во ди ло ште ту Фран цу ској 
у еко ном ској кон ку рен ци ји са дру гим зе мља ма.“35

По ред фи ду ци јар ног пре но са ра ди обез бе ђе ња по тра жи ва ња, и фи ду-
ци јар ни пре нос сво ји не ра ди упра вља ња имо ви ном ( fi du cia cum ami co con-
trac ta) до жи вља ва по нов ну афир ма ци ју у на ма срод ним кон ти нен тал ним 
прав ним си сте ми ма. Ру мун ски гра ђан ски за ко ник из 2011. на ве ли ка вра та 
вра ћа овај об лик фи ду ци је. Ус по ста вља се прав ни од нос у ко ме до ла зи до 
вре мен ски огра ни че ног пре но са сво јин ских овла шће ња, од но сно, са да шњих 
и бу ду ћих пра ва на ста ра те ља, ко ји мо же би ти оси гу ра ва ју ће дру штво, бан ка, 
али и јав ни бе ле жник. У од но су на тре ћа ли ца, ста ра те љи над имо ви ном има-
ју сва овла шће ња вла сни ка. У слу ча ју по кре та ња сте чај ног по ступ ка про тив 
ста ра те ља над имо ви ном, фи ду ци јар ни од нос пре ста је, чи ме је за ко но да вац 
за шти тио по ве ри о ца у овом од но су.36 И ма ђар ски гра ђан ски за ко ник, ко ји 
из ри чи то за бра њу је фи ду ци јар ни пре нос сво ји не ра ди обез бе ђе ња по тра жи-
ва ња, ре гу ли ше фи ду ци јар ни пре нос сво ји не ра ди упра вља ња имо ви ном.37 
Ау тор овог члан ка сто ји на ста но ви шту да би и овај ин сти тут имао бла го-
род но деј ство на прав ни про мет и да љи раз вој при вред них од но са у Ср би ји. 
Про цес из ра де Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је пред ста вља пра ву 
при ли ку да се ова ква ини ци ја ти ва узме у озбиљ но раз ма тра ње. 

35 По гле дај: MJ de Wa al, ‘In Se arch of a Mo del for the In tro duc tion of the Trust in to a Ci-
vi lian Con text’ (2001) Stel len bosch Law Re vi ew 63, 74. 

36 Оп шир ни је о ово ме: Flo ren tin Gi ur gea, ‘Chan ges to the Ro ma nian Ci vil Co de: fi du cia 
– the Ro ma nian con cept of trust, 2011, SSRN 2037041. 

37 Оп шир ни је о ово ме: Bíró György, Far kas At ti la László, Fu glinszky Adám, Kis fa lu di 
András, Molnár Am brus, “Polgári jog – Kötelmi jog”, HVG ORAC, Bu da pest, 2014, стр. 169-182. 
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Pro blem of Per mis si bi lity of Fi du ci ary Tran sfer of Pro perty  
in our Law – Pro po sals de le ge fe ren da

Abstract: In sti tut or fi du cia co mes from Ro man law, and is most of ten used 
for fi du ci ary tran sfer of pro perty to ma na ge as sets (fi du cia cum ami co con trac ta) 
and the fi du ci ary tran sfer of pro perty in or der to se cu re re ce i va bles (fi du cia cum 
cre di to re con trac ta). Fi du ci ary tran sfer of pro perty rights is re af fir med due to 
vi si ble advan ta ges over ot her se cu rity cla ims. The most im por tant advan ta ge of 
fi du ci ary agre e ments com pa red to a lien se cu rity is re flec ted in a much fa ster 
col lec tion of re ce i va bles, sin ce, this shor tens lengthy co urt pro ce du res. Fi du ci jant 
or bor ro wer from ba sic con tract, at the ti me of con clu sion of the agre e ment tran-
sfers ow ner ship of the pro perty to the tru stee or cre di tor. Un li ke the lien, whe re 
it is im pos si ble, in ca se of fi du ci ary bor ro wer agre e ment ob ject of se cu rity can 
re main in the pos ses sion of cre di tor, and is used, in ter alia, for the re co very of 
the cre di tor. Di ver gen ce of le gal form and eco no mic con tent is typi cal for this 
in sti tu te, and so me the o rists, such as Gams, re in for ce the be li ef that such le gal 
tran sac ti ons are il le gal. Na ti o nal co urts very of ten dec la re fi du ci ary tran sfer of 
pro perty as for bi den, sub su ming it un der a ban of lex com mis so ria. Ho we ver, the 
pre va i ling at ti tu de of Ser bian ci vi li sti ke is that the in sti tu tion of fi du ci ary agre e-
ments is al lo wed be ca u se it is not con trary to the ge ne ral pro hi bi tion of vi o la tion 
of com pul sory re gu la ti ons, pu blic or der and good cu stoms. Fi du ci ary agre e ments 
are not re gu la ted by ap pli ca ble le gal re gu la ti ons in Ser bia. So me aut hors be li e ve 
that, af ter the in sti tu te of the mo rt ga ge of the mo va ble pro perty en te red in re gi ster has 
be ca me the par te of our le gal system – re a sons for the le gal re gu la tion of fi du ci ary 
tran sfer of pro perty no lon ger exist. The aut hor of this ar tic le di sa gre es with this 
po si tion and advo ca tes for the in cor po ra tion of this in sti tu te in Ser bian laws, both 
be ca u se the fi du ci ary tran sfer of pro perty is su i ta ble for the cre di tor than the 
non-pos ses sory lien, and be ca u se of the fact that this in sti tu tion al ready exist in 
the le gal prac ti ce. Par ti es that se cu re the ir cla ims in this way of ten en co un ter a 
lack of un der stan ding and of the co urts, and that is why they are bro ught in to a 
si tu a tion of le gal un cer ta inty. In sti tu te “ fi du cia cum ami co con trac ta” has al so 
ex pe ri en ced a re af fi r ma tion in so me con ti nen tal le gal systems. Aut hor of this ar-
tic le is of the vi ew that this in sti tu te wo uld ha ve be ne fi cial ef fects on le gal mar ket 
and furt her de ve lop ment of eco no mic re la ti ons in Ser bia. 
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