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I. УОПШТЕ О ПОТРЕБИ ЗА ЈАВНИМ РЕГИСТРИМА 
НЕПОКРЕТНОСТИ

1. Потреба за увођењем јавних регистара1 непокретности про- 
истиче из природе тих ствари, економског значаја и особености 
правы их односа који настају поводом н>их. Кад je реч о покретним 
стварима, начелно2 посматрано довољна je државина као спољни 
знак3 постојања стварних права. Не само што je правно заштићена 
као фактичка власт, него уколико има одређене квалитете и уз про
тек законских рокова, државина доводи одржајем до стицања права 
својине. Сва ова обележја испољавају се у чистом облику код по- 
кретних ствари. Штавише у неким правним системима, као што je 
француско право (и права која су се угледала на њега) државина 
(савесног прибавиоца) на покретним стварима je доволен основ 
за прибављање и постојање права својине. („У погледу покретних 
ствари, државина важи као правый основ”).4

1 Видети о различитим системима јавних регистара стварних права на непо- 
кретностима: Ђурица Крстић, Евиденција права на непокретностима, уйоредни приказ, 
са предговором Борислава Т. Благојевића. passim, Београд, 1972; Обрен Станковић. 
Миодраг Орлић, СШварно право, 9. издање, Београд 1996, стр. 316. и даъе; Андрија 
Гаме, Основы Стварног права, 5. издагье, Београд 1968, стр. 206. и даље; Војислав 
Спаић. Грађанско право, Сарајево 1967, стр. 263. и ддље; Лазар Марковић, Грађанско 
право, Београд 1927, стр. 387. и даъе; Чедо Рајачић, СШварно право, Загреб 1956, стр. 
233. и даъе; Алојзије Финжгар, Стварно право, Ствари, зе.и.ъишна кнмга, посеет, Л>у- 
б.ъана 1972, стр. 53. и даъе.

2 Правила по којима државина игра пресудну улогу као знак и претпоставка 
постојања права својине (и других стварних права: право плодоуживагъа. право usu- 
sa, ручна залога итд.) на покретним стварима не примењују се на правни режим по
морских бродова, бродова унутрашње пловидбе и ваздухоплова. За ова велика сао- 
браћајна средства установллвају се јавни регистри (уписници бродова и регистри ва
здухоплова) и на њих се примен»ују слична правила која важе за земл>ишне юьнге. 
Упоредити: Закон о поморској и унутрашњоЈ пловидби од 1998, „Службени лист 
СРЈ” , бр. 12/1998, чл. 210. и дал>е за бродове; Закон о облигаиионим односима и 
основама својинско-правних односа у воздушном саобраћају од 1998, „Стужбени 
лист СРЈ”, бр. 12/1998, чл. 144. и даъе за ваздухоплове.

3 Упоредити: „У складу са начелом јавности, по коме je државина један важан 
знак постојања неког права на ствари, изглела правично да бар под извесним усло- 
вима, држалац ствари ужива предност у случају спора који се односи на постојанл 
права на које он претендује поводом те ствари”, Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, 
t. 1. Berne, 1985, стр. 97—98. Такође: „Средства којима ce обзнањује постојање ствар
них права, разликују се с обзиром на то да ли се та права односе на покретне или 
непокретне ствари. Кад je реч о стварним правима на покретним стварима. закон у 
начелу прибегава државини (фактичкој власти на ствари), за ствариа права на непо- 
кретностима, законодавац употреб.ъава средство вештачког публииктета: упис у ре- 
гистар (земъишну кн>игу)". Р.-Н. Stemauer, op. cit„ стр. 34. Слично: „Значај држави- 
не у модерном праву огледа се пре свега у том што се она омогућава да се прво 
стварна права (чл. 930, 931. ст. I) а затим и облигаииона права (чл. 931. ст. 2) на по
кретним стварима појаве у споъном свету, државина je облик чијим посредством се 
ова права објаавују сейма трећим лицима”. A. Homberger. Das Sachenrecht. Besitz und 
Grundbuch, Zurich 1938. стр. 74.

4 Чл. 2279. ст. 1. француског Грађанског законика („En fait des membles la pos
session vaut titre”); Слично правило предвидено je y швајцарском Грађанском закон» - 
ку. У чл. 930. ст. 1. речено je следеће: „За лржаоца покретне ствари претпосгааъа се
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2. Подесна као знак постојања стварних права на покретним 
стварима, лржавина не може ни изблиза да испуни улогу публици- 
тета стварних права кад je реч о непокретностима. Разлика потичс 
најпре из природе ствари. Код земљишта, која ее узимају као модсл 
према коме ce одређује правни режим нспокретности (другачијс јс 
код станова, пословних просторија и уопште зграда, код којих по- 
стоје физичке границе, слично покретним стварима) оваквих при- 
родних граница нема и зато je нсопходно обелсжити рубовс земљи- 
шних површина до којих се простирс право својинс појсдиних соп- 
ственика. Код земљишта je потребно прсмерити површинс, обсле- 
жити границе и уписати утврђснс податке у регистре да би се јав- 
ност могла упознати са простирањем појединих парпела и са ствар- 
ним правима која постоје на њима. Уместо државине као природног 
средства обзнањивања права на покретним стварима, код непокрет- 
ности je потребно успоставити вештачко средство публицитета, а то 
се пости же уписом у регистре непокретности.

II. НАСТАНАК ЗКМ.ЪН1НН11\ КЊ ИГА

3. Модерне земљишне књиге настале су готово истовремено у 
Аустрији и у Немачкој. Већ je у аустријском Грађанском законику 
из 1811. године било предвидено да се стварна права на непокрет
ностима стичу, преносе и губе уписом у земл.ншне књиге.5 Али до 
увођења земљишних књига није дошло одједном. После низа прав- 
них аката којима je систем земљишних књига успостављан у поједи- 
ним покрајинама, (1855) je уведен између осталог у Војводини и у 
Хрватској, 1871. године донет je општи Закон о земљишним књига- 
ма који je важно на целом подручју Аустрије.6 Данашњс аустријско 
право заснива се на општем Закону о земљишним књигама донетом 
1955. године, на Закону о преуређењу земљишних књига из 1980.

да je сопственик, a затим ce y чл. 933. то правило протеже и на савесног прибавиоца 
покретне ствари прибавл>ене од преносиоиа коме je ствар била поверена (нпр. на 
послугу, чуване итд.), а у члану 935. предвиђа правило да сопственик неће успети да 
рсивиндикационом тужбом поврати xapmje на доносиоиа или новаи, чак и у случају 
ако су му били одуэети против иегове ваге. Упоредити Paul-Henri Sicinauer. Les dro
its réels, t  I. Berne, 1985, erp. 98—99; Правило да je код покретиих ствари савесио 
прибавлена лржавина ловоъна за стицане својине прихваВено je и у чл. 1153. итали- 
јанског Грађанског законика. у чл. 86. новог холаидског Грађанског законика из 
1992. године и у чл. 932. немачког Грађанског законика. Упорсдии приказ овог пита- 
(ьа даје: Francesco Galgano. L'acquisto della proprietà mediante il possesso, y кн>изи 
Atlante di dirilto privato comparait). Bologna. 1992. стр. 45—51.

5 Упоредити: аустријски Грађански законик §§ 431—446, 451, 453, 297a итд.
6 Општи аустријски Закон о земл>ишним юьигама лонет je 25. јула 1871. годи

не, a ступио je на снагу 15. фебруара 1872. године. Видети о настанку зем.ъишних 
книга у Аустрији: Heinrich Klang. Kommentar zum Allgememen burgerlichen Gesetzbuch. 
32 und 33 Lieferung. Wien 1930, стр. 180—182; Мирко Кошутић. Туман к закону о эе- 
млишним кнмёама. Загреб (без ознаке године издана, аз и извесно после 1930. годи
не). стр. 16—19.
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године, којим je између осталог уведено и електронско вођење зе- 
мљишних књига и на још неким законима.7

4. Као и у Аустрији и у Немачкој je развој јавних регистара 
права на непокретностима текао постепено.8 Уз то je Немачка, за 
разлику од Аустрије у којој je постојала јака централна власт била 
политички подељена. Поред извесног броја већих, било je и више 
мањих држава и низ слободних градова и у сваком од ових ентитета 
важили су посебни правни системи тако да je Немачка у правном 
погледу показивала велику разноликост. У другом раздобљу од Сред
н е  века до уједињења, разлике у правним системима уопште, и у 
организации баштинских књига посебно, неповољно су утицале на 
правни промет између појединих покрајина, али су на крају довеле 
и до једног позитивног резултата. Постојање различитих система 
јавних регистара (у које су у почетку уписиване само хипотеке, а 
доцније и остала права) омогућавало je да се на основу поређења 
постепено издвоје обележја за која се основано могло рећи да пред- 
ставл>ају најбол>а решења. Тако je путем лагане еволуције и постепе- 
ног усавршавања појединих обележја успоставл>ен модеран систем 
земљишних књига, који може да послужи као модел добро уређе- 
них и поузданих јавних регистара. Законодавно уређење земљи- 
шних књига извршено je најпре у Пруској 1872. године,9 годину да
на после Аустрије, а потом je систем установлен овим законом 
проширен на целу Немачку Законом о земљишним књигама (Grund- 
buchordnung) од марта 1897. године донетим после немачког грађан- 
ског законика од 1896. године. Данашње земљишнокњижно право у 
Немачкој заснива се на правилима немачког Грађанског законика и 
на поменутом Закону о земљишним књигама из 1897. године чије 
су одредбе у више махова мењане и усавршаване.

5. Модерно постављене и уредно вођене земљишне књиге (Grnnd- 
bticher)10 предстаал>ају један од најбољих система јавних регистара

7 Вндети: Helmut Koziol, Rudolf Welser, Grundriss des biirgerlichen Rechts, Band 
II, Sachenrecht, Familienrecht. Erbrechl, 7. Auflage, Wien, 1985, стр 88; Franz Gschnitzer, 
Osterreichisches Sachenrecht. 2. Auflage, von Christoph Faistenberger, Heinz Вала. Gotf- 
fried Call und Bernhard Eccher. Wien, New York, 1985, стр. 28.

8 Вплети о историјату настајања земљишних кн>ига у Немачкој: Лазар Марко
вич О организации бащтинских књига у  Немачкој, Архив за правке и друштвене нау
ке, бр. 1/1912, стр. 18. и дал>е; Martin Wolff, Ludwig Raiser. Sachenrecht. 10. Bearbei- 
tung, Tiibingen, 1957, стр. 81. и даље; Emmanuel Besson, Les livres fonciers et la réforme 
hypothécaire. Paris, 1891, стр. 248. и даље.

9 У шиъу правног урсђења зсмљишних кн>ига донета су у ствари два законо- 
давна акта: Закон о прибаалйк>у права својине и о стварноправним оптерећењима 
непокретности (Gesetz über die Eigentumserwerb und die dingl. Belastung der Grund- 
stiicke) и Закон о уређењу земљишних књига (Grundbuchordnung). Оба законска акта 
(иако други акт носи назив Ordnung, а не Gesetz, М. Wolff и R. Raiser у овом контек
сту употребљавају термин закон) донета су истог дана 5. марта 1872. године. Wolff, 
Raiser. Sachenrecht. стр. 83. фуснота 9.

10 Садашн>и текст Закона (Grundbuchordnung) из 1897. године важи према cra
fty утврђеном 26. маја 1994. године. Видети: Fritz Baur. Jürgen Baur. Rolf Stumer. Sa
chenrecht. 17. Auflage. München. 1999, стр. 144.
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непокретности и стварних права на непокрстним стварима у свету. 
Повољно мишљење о њима имају не само стручњаци у земљама у 
којима je овај систем у примени," него и многи правнини1* изван 
Аустрије и Немачке, који сматрају да бн земљишне књиге трсбало 
увести у правки систем њихових земаља. Ваља напомснути да су 
неке земље, којима су после ратова присаједињснс тсриторијс на 
којима су биле у важности земљишнс књиге (Франнуска,* 12 13 * Итали- 
јам, Румунија15) задржале њихову примену, иако иначе на целини 
државне територије (или у претежном делу) важи другачији систем 
јавних регистара. Најзад, треба истаћи да je после одвајања од Jyro-

"  Упорелити како о предностима аустријско-немачког система говоре аустриј- 
ски писии: „Аустрија по томе припала, порсд Немачке и Швајиарскс. зсмљама са 
најбо.ве изграђеним системом земљишних књига У Француској, Италији. Бслгији. 
Холанлији и Шпанији систем je непотлуно уређен, y Енглеској јс увођење јавних ре
гистара почело тек у овом веку, а у САД не постоји уопште. што има за последи- 
цу ла приватна лруштва прелузимају истраживан« правног основа (investigation of ti
tle) и осигуравају преносиоиа права од олговорности за правке недостатке”. Franz 
Gschnitzer. Ôsterreichische Sachenrecht, II Auflagc, erp. 28; Слично: „Колико je тешко 
и скупо кала лржава (насупрот ономе што je случај кол нас) не пружа помоћ учесни- 
цима у промету, можемо се уверити ако банимо поглед на промет непокретности у 
Енглеској и Сједињеним Америчким Државама Кала неко у тим эсмл>ама хоће да до- 
зна ко je сопствсник извесне непокретности, он мора провсравати исправе о про да
рма, наслеђивању, итд. више година указал. За то му je неопходна помоћ умешних и 
тим пословима вичних адвоката. У САД посебна лруштва осигуравају овакве послов« 
(investigation of title) преузимајући на тај начин обезбеђење прибавилаиа (од правних 
недостатака), али за ту услугу захтевају високе премије”. Aimin Ehrenzweig. System 
des ôsterreichischen allgemeinen Privatrechts, I Band. II Halftc. Dos Sachenrecht, Wicn 
1923, erp. 105. Дискретније, али ипак jacno дају предност земл>ишиокн>ижном систе
му немачки и швајцарски писии. Упорелити: Martin Wolff, Ludwig Raiser. Sachen
recht, стр. 82—83 и фуснота 8; Manfred Wolff. Sachenrecht. 13. Auflagc. München, 1996, 
стр. 189—190; Paul-Henri Stcinauer. Les droits réels, t. I, стр. 138.

12 У француском праву: Philippe Simler, Philippe Delebecque, Droit civil. Les sûre
tés. la publicité foncière, Paris. 2000, erp. 619—620; Alex Weill. Droit civil. Les sûretés, la 
publicité foncière. Paris 1979, erp. 552—554; Marcel Planiol. Georges Ripert. Traité prati
que de droit civil fonçais, С III Les bien par Maurice Picard. 2e édition. Paris 1952, стр. 
642; Philippe Malaurie. Laurent Aynès, Cours de droit civil, t. IX Les sûretés, la publicité 
foncière, par Laurent Aynès. 10e édition, Paris 2000, стр. 253—254; Philippe Malaurie, Lau
rent Aynès. Cours de droit civil. Les biens, la publicité foncière, 4e édition par Philippe 
Théry. Paris. 1998. erp. 370—371; Emmanuel Besson, Les livres fonciers et la réforme 
hypothécaire. Paris 1891, erp. 248. и дал«; y италијанском праву: Antonio Ettorc, Lucio 
Siivestri. La publicità immobiliare e il testo unico dette imposte ipotecaria e catasstale, 2. 
cdizionc. Milano 1996. erp. 5—7.

13 У Франиуској je залржан унеколико модификован систем эсмл»ишиих књига 
у лепартманима Алзаса и Мозела (раније Лорен). Видети: Philippe Simler. Philippe De
lebecque. Les sûretés, la publicité foncière, erp. 620—622.

M У Италији je остао y важности аустријски систем эем.ъишних кн>ига у покра- 
јииама Трентино — Алто Адиђе и Фриули — Венеција Јулија. које су ракије припа- 
дале Аустрији. О томе je био донет закон ол 28. марта 1928. године. Иначе у осталој 
Италији je у важности систем инскрипциуа и транскрипиија. Упорелити: Antonio А. 
Ettorc. Lucio Siivestri. La publicità immobiliare. 2. cdizionc. Milano, 19%, erp. 5—7.

15 Аустријски систем (y мађарској варијанти) ocrao je у Румунији да важи у 
Трансилваннји и у Буковини и после престанка Аустроугарске монархије. Видети: V. 
Negni. Les livres fonciers, dans l'unification du droit civil roumain, Bordeaux, 1931, стр. 
113. и нарочито стр. 115.
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славије, Република Словенија16 1995. године донела Закон о земљи- 
шним књигама, а да je њеним путем пошла и Република Хрватска, 
која je после дужег раздобља експериментисања са новим облицима 
евиденције, одустала од тих покушаја и 1996. године донела Закон о 
земљишним књигама17 ослањајући се на модерна правила аустриј- 
ског земљишнокњижног права.

III. ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАЗЛ И КО В АЊА ЗЕМЉИШНИХ КЊИГА 
И ТЗВ. ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕННИЈЕ

6. За аустријско-немачки систем карактеристичан je низ начела 
на којима се заснива сигурност правног промета и поуздање заин- 
тересованих лица у стање стварних права уписаних у земљишне 
књиге. Не улазећи у разматрање свих начела по којима се воде зе- 
мљишне књиге, задржаћемо се на обележјима, која чине основ раз- 
ликовања система земљишних књига и система тзв. јединствене 
евиденције. То су: A) раздвајање евиденције непокретности на ката- 
стар и земљишне књиге, Б) правило о судској надлежности и В) 
уписиваьье права у земљишне књиге по предлогу странака.

А) Раздвајан>е јавних регистара непокретности на катастар 
и земљишне књиге

7. Једно од најважнијих начела на којима се заснива аустриј- 
ско-немачки систем јесте раздвајање јавних регистара на катастар и 
земљишне књиге. Постојање двеју евиденција, од којих ce y првој 
бележе чињенични подаци, док друга служи за уписивање права, 
чини угаони камен читавог система, изражава његову суштину и 
представлю основ за разумевање његовог функционисања. Без по- 
менутог раздвајања, аустријско-немачки систем не може се схватити 
нити je у стаььу да покаже све своје предности. Одвојено постојање 
регистара за чињеничну и правну евиденцију и њихова различита 
улога нужно захтевају и различите врсте државних органа надле- 
жних за њихово одржавање. Вођење фактичке евиденције поверено 
je управним органима који су стручно оспособљени да обавл>ају ту 
врсту делатности. Насупрот томе, уписивање права у земљишне

16 Закон о земљишним књигама (Zakon о zemljiški knjigi). Uradni list Republike 
Slovenije бр. 33/1995, ступио je на снагу 16. јула 1995. године. У истом броју Uradnog 
lista, бр. 33/1995. године објављен je и Правилник о вођен»у земл>ишних кн>ига (Рга- 
vilnik о vođenju zemljišne knjige). Вплети: Nina PlavSak. Tone Frantar. Miha Juhart. Za
kon о zemljiiki knjigi s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1998.

17 Закон о землаишним кн>игама Републике Хрватске, „Народне новине" бр. 
91/1996, ступио на снагу 1. јануара 1997. године. Правилник о унутрашњем устроју, 
вођсњу земљишних књига и обав.ъан>у других послова у зем_ъишнокн.ижним од)ели- 
ма судова (Земљишно књижни пословник) објаал>ен je у службеном листу „Народне 
новине” бр. 81/1997.
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књиге поверено je судским органима, који су по природи ствари 
оспособљени да доносе одлуке о тако важным питањима за поје- 
динце, као што су стицање, промена и престанак стварних права на 
непокретностима. Поменута раздвојеност, како функционална тако 
и она која се односи на надлежност органа, управних са једне и 
судских са друге стране, сматра се нормалном и по ссби разумљи- 
вом, те се у оквирима овог система и не доводи у питање. С обзи- 
ром да су у нас принципы на којима систем почива доведены у сум- 
н>у, потребно je размотрити како они функционишу у земл>ама у ко- 
јима je земљишнокњижни систем настао.

8. У Немачкој, Аустрији и Швајцарској катастар je јавни реги- 
стар непокретности који представља основ за вођење зсмљишних 
књига, што значи да он не искључује, него напротив претпоставља 
њихово постојање. Катастар je свиденција о земљишту и зградама у 
коју су унети подаци о облику и површини земљишних парцела о 
начину коришћења (култури) и плодности (бонитету), као и подаци 
о зградама, о катастарском приходу од земљиигга (и зграда), о кори- 
снику, итд. Сврха због које je уведен катастар као јавни регистар је- 
сте да се чињенични подаци о земљишту и зградама утврде на поу- 
здан начин и јавно прикажу.1* Првобитно, катастар je служио за 
сврху опорезивања и пружао je податке о катастарском приходу зе- 
мљишта (као основы за порез на земљиште). У данашње време ка
тастар има много ширу примену и користи се не само за сврху опо- 
резивања, него и за привредне, управне, статистичке и друге потре
бе као и за израду земљишних књига. Подаци које садржи катастар 
омогућавају да се одреди положај и простирање ове или оне земљи- 
шне парцеле и да се на тај начин неко земљиште идентификује и 
разграничи од суседних земљишта.

9. Катастарски подаци предстаат>ају подлогу за израду и уредно 
вођење земљишних кгьига. Али се право својине и остала стварна 
права на непокретностима стичу, мењају и престају уписима у зе- 
мљишне књиге, а не у катастар. Огуда je за упознавање са стварним 
правима на земљишту и зградама меродавно стање у земљишним 
књигама, а не у катастру. И то je сасвим разумливо. Реч je о ра- 
зличитим функцијама поменугих евидениија које су замишл>ене и 
основане да би се н>има постигла различита сврха и због тога je 
њихово вођење поверено различитим органима. Из тога произлази 
као што je речено њихова одвојеност, ал и и њихово узајамно про- 
жимање. „Катастар и земљишна књига”, кале се у једном од воде- 
ћих немачких уцбеника „допуњавају се тако што се у првом реги
стру обзнањују чињенични подаци, док се у другом публикују прав
ый односи. Заједно, они омогућавају да регистровањс непокретно- *

'* Упоредити: Натту Westermann, Sachenrtcht. 6. Auflage. Band II. Immobiliarsa- 
chenrecht, von Dieter Eickmann und Winfried Pinger, Heidelberg, 1988. crp. 64.



сти буде комплетно”.19 Отуда, између катастра и земљишних кн>ига 
постоји чврста повезаност која се огледа у томе што се у земљи- 
шним књигама преузимају подаци из катастра и што катастар по- 
зајмљује наводе о праву својине и другим стварним правима из зе- 
мљишних књига. Између земљишнокњижних судова и катастарских 
органа успоставља се трајна и тесна сарадња на основу које ката- 
старски органи обавештавају судове о новим подацима (о величини 
и простирању земљишних парцела), добијеним на основу нових и 
егзактнијих метода премера, као и о новим објектима изграђеним 
на земљишту, итд.)20 а судови информишу катастар о променама у 
праву својине и о другим стварним правима. На тај начин се пости- 
же уредно вођење обе врсте јавних регистара и њихово узајамно 
усклађивање.21

10. И у нашем праву катастар je служио као подлога земл>и- 
шним књигама, али није имао важности за постојање и стииагье 
стварних права на непокретностима, такав значај имала je једино 
земљишна књига.22

11. Насупрот томе, у систему тзв. јединствене евидениије учи- 
њен je покушај да се ови разнородни елементи, чињенице и стварна 
права споје у једну јединствену целину.23 Сједињавање je извршено 
тако што je катастру природата и материја која je била уређена 
правним правилима о земљишним књигама. У овој новој функцији 
катастру je било намењено да преузме улогу земљишних кн>ига, да 
их учини сувишним и да их коначно уклони.

Б) Правило о судској надлежности

12. Из функционалне раздвојености јавних регистара непокрет- 
ности према којој се у катастру води евиденшца о чињеничним по-

19 Westennann. Eiekmann, Pinger, Immobiliarsachenrecht, стр. 64.
20 Schwab, Printing. Sachenrecht. 27. Auflage, стр. 113.
21 Westermann, Eickmann. Pingcr. Immobiliarsachenrecht, sir. 64.
22 „У члану 2. Основног закона о прсмеру ir катастру земљишта катастар зе- 

мљишта служи за привредне, управне и стати сти чке сврхе, за израду земл>ишних 
кн>ига, као основа за утврђнвање катастарског прихода и за друге потребе лржавних 
органа, организација и грађана. Према томе, стање у катастру узе в само за себе, није 
доказ о својини земљичгга. То може бити једино упис у земл>ишној ктьизи или у 
ктьизи тапија”. — Одлука Врховног суда Србије, Гзз. 203/66, Збирка судских одлука 
из области грађанског права, Београд, 1972, одл. бр. 95.

23 Видети о критнии подухвата о јединственој евндсниији: Драгор Хибер, Кон- 
ссиидација права својине и зе.н.ьашнокнмжни систем, предговор за друто издање кн.и- 
ге: Драгослав Д. Матић, Тихомнр Ђ. Ђоковић, Зем.ъишнокн>ижни поступок. Београд 
1999, стр. X—XI. О констатацији да на овом посту није учињен неки запаженији на- 
предак: Душан Стаменковић. Уйиси у  зем.ьищну кншЈу и катастар нейокретности, 
приручник за практичну примечу. Београд 1995, стр. 78—79.
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дацима, а у земљишне књиге уписују стварна и друга права на нс- 
покретностима произлази различита надлсжност државних органа 
којима се поверавају поменуте функцијс: стручни управни органи 
старају се о катастру, судски органи воде зсмљишне књигс.

Поменута расподела надлежности чини се толико природном и 
логичном у земљама у којима je настао земљишнокњижни систем (а 
није наодмет напоменути да и наше право у овој области припала 
овом систему), да се у прилог судској надлежности у вођсњу зс- 
м.ъишних књига и не наводи иска особито наглашсна аргументаци- 
ја него се она подразумева.

а) Разлози који говоре у прилог судској надзежности

13. Ако се ипак постави питање, као што je учињсно у нас, ко
ме треба поверити одлучивањс о правима на нспокрстностима и 
њихово евидентирање, треба узети у обзир следеће разлоге који го
воре у прилог схватању да овај задатак треба прспустити судовима, 
а не управним органима: а) независност и самосталност суда значи 
одлучујућу предност у поређсњу са хијерархијском подређеношћу 
управних органа; б) природа правних односа о којима се расправлю 
кад je реч о стварним правима на нспокрстностима ближа je судској 
него управној надлежности, в) могућност да укњижење права ства- 
ра праву претпоставку (или чак фикцију) у корист уписаног лица, 
знатно je прихватљивија када јавне књиге води суд него управни ор
ган (особито у случају када je реч о сукобу права појединца и држа- 
ве); г) ванпарнични поступак je погоднији за расправл>ан>е о овој 
врсти правних односа него управни; д) традииионално приватна 
својина je бол>е заштићсна када јој заштиту пружа суд него управни 
орган; ђ) суд ужива веће поверењс грађана него управни органи; е) 
историјски разлог, у нас je већ била створена навика да се стицањс 
права обашьа у суду; ж) упоредноправни разлог, земље у којима je 
настао систем који je прихваћен и у нашем праву, поверавају ову 
функцију суду. У овом тексту подробније ће се говорити само о пр- 
ва два обележја.

б) Независност суда

14. Начелни разлог због кога се расправл»ање о стварним пра
вима на непокретностима поверава судским органима јесте незави
сност суда.”  Начело самосталности и независности судства произ- 24

24 Видети о независности суда: Боривоје Познић. Весна Ракић-Водинслић, 
Грађанско проиесно право. 15. нздање. Веоград 1999. стр. 49 и да.ъе. са упућивањсм на 
друга дела (стр. 45—46); Наняло Данић, О јемствима судијске независности. Споме-
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лази из намела поделе власти и намела законитости. Судови суде на 
основу Устава и закона и у том погледу законодавна власт има при- 
родно првенство у држави. Али судови су одвојени и од законодав
не и од управне власти и независим25 су и у односу на прву, а пого- 
тово у односу на другу, управну власт. Ни законодавна, a још мање 
управна власт не могу се мешати у рад судова чија je надлежност 
општа у споровима из личних и породичних односа, из радних од- 
носа, као и из имовинских и других грађанскоправних односа, те се 
она увек претпоставља, изузев ако je у појединим случајевима по- 
себним законом предвиђена надлежност неког другог државног или 
друштвеног органа.26 А када се говори о томе да ли неки од помену- 
тих имовинских и уопште грађанскоправних односа треба поверити 
управном органу, вала имати на уму опште предности које има 
распрааљање пред судом у односу на поступак пред органима упра
ве. Јер за разлику од судова који су независни и самостални27 чак и 
министарства као најважнији органи управе носе само обележје са- 
мосталности,28 али не и независности. Разлика je још уочљивија ка
да се упореди положај судова и других управних органа који се 
оснивају у саставу министарстава и за које важи намело хијерархиј- 
ске подређености.

15. Независност суда значи да je једино ограничење коме je суд 
подвргнут у своме раду поштовање закона29 (и других општих прав- 
них прописа), а да je Слободан од било каквог утицаја који би дола- 
зио са стране. Па и намело законитости, које се састоји у везаности 
суда општом правном нормом, садржаном у закону, се у новије 
време схвата на знатно гипкији начин него раннје и разумна слобо
да судова све je већа. У многим случајевима оставлено je суду да

нииа Конгреса правника, Београд 1935, стр. 3. и даље: Иво Крбек. Гаранције судијске 
независности (у истој Споменици). стр. 17. и даље; Ђорђе Тасић, О јемствима судске 
независности (у Споменици), стр. 24. и даље; Rudolf Krivic. О jamsivu sodniike neod- 
visnosti (у Споменици) стр. 38. и даље; Драгаш Денковић, Судска функција и пашти- 
ка, Зборник радова, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад 1969, стр. 201. и да- 
;ье; Михајло Дика, Право на независно} суца, Право, теорија и пракса (Нови Сад) 
4/1990, стр. 20. и даље.

25 „Судови су самостални и независни у свом раду и суде на основу Устава, 
закона и других општих аката". Чл. 96. ст. 1. Устава Републикс Србијс од 1990. год. 
Упоредитн: Ратко Марковић. Уставно право и йсиитичке институиије. 2. издање, Бе
оград 1996, стр. 607, 615, 617—618.

26 Чл. 1. Закона о парничном поступку, Службени лист СФРЈ, бр. 4/1997.
27 „Самосталност судова значи да су судови посебна врста државних органа, 

организационо одвојени од других државних органа, за које важс посебна правила 
организована. Под независношћу судова подразумева се слобода судова од сваког 
утицаја са стране, слободно доношегье судских одлука. Независност суда значи да 
ниједан носилац друге државне власти не може утицати на вршење судске власти, да 
се не може мешати у рад суда”. Р. Марковмћ. Уставно право и йаштичке институ- 
ције, стр. 617.

28 „Министарства су самостална у вршењу Уставом и законом одређених нал- 
лежности”. Чл. 94. ст. 3. Устава СР Србије.

29 Упоредити: Р. Марковић, Уставно право и псиитичке институције. стр. 617.
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одреди садржину nojMa који je y закону само назначен или да одлу- 
ку донесе имајући у виду све околности случаја.30 Али, ако je и по- 
ред ублажавања оштрине и веће еластичности у односу на опште 
правне норме, суд и дал>е везан начелом законитости, њсгова неза- 
висност се исказује у слободи од свих других утицаја. Ни законо- 
давна, a још мање управна власт нс могу се мсшати у доношсње 
судских одлука нити смеју утицати на рад суда. „Судској нсзависно- 
сти противи се не само отворено тражсњс да суд донесе одлуку од- 
ређене садржине, него и други видови у којима би други органи 
могли упутити суду своје сугестије за решења одрсђсног спора."31 32 
Исто тако суд треба да остане изван утииаја мсдија и притисака у 
јавности да се одређени случај прссуди на овај или онај начин. По- 
себно треба напоменути да je на политичке утицаје знатно отпорни- 
ји суд, него што je то у стању да буде управа.

16. У овом смислу схваћена независност судова je основ не- 
пристрасног суђења и доношења одлуке која ће се заснивати искљу- 
чиво на праву и тежити правди. Непристрасност у одлучивању осо- 
бито je од значаја када je реч о спору у коме ћс се на једној страни 
наћи грађанин као појединац, а на другој државна власт.33 Наиме, 
кад je реч о споровима међу појединцима, мања je опасност од по- 
кушаја институиионалног утицаја на суд (мада га ни у тим случаје- 
вима не треба сасвим искључити). У таквим споровима, редовно 
посматрано, ниједан државни орган није заинтересован за исход 
спора (иако као изузетак појединци, блиски органима власти могу 
затражити и понекад добити подршку за остваривањс утииаја на ис
ход спора) зато што je, уопште узев индиферснтно да ли ћс успех у 
спору постићи Петар или Павле. Сасвим je другачије када се спор 
води о томе да ли се нека непокретност налази у приватној својини 
грађанина или je на њој основано или чак и без правног основа33 
стечена друштвена својина. У овом случају je важно да о спору од- 
лучује суд као независан орган, а не управни орган који je због сво- 
je зависности по природи ствари подложнији утицајима (у виду 
упутстава или налога). Кад год je државна власт имала намеру да од 
грађана без правног основа или без оправданог основа одузме пра
во својине, законом je била заобиђена судска надлежност. Тамо je у 
случају национализаций најамних зграда и грађевинског земљишта 
била искључена могућност вођења управног спора.34

30 Познмћ. Ракић-Водинслић. Грађанско Ороцесно Право, стр. 45—46.
31 Познић. Ракић-Водииелић, Грађанско йроцесмо Право, стр. 49.
32 Упоредити: Ђ. Тасић, О јемствима судске немвисносШи, Спомсница Конгрс- 

са правника у Београду. 1935, стр. 25.
33 „Ако je непокретност постала друштвено средство без правног основа, 1ъено 

враћање може се захтевати у року од пет година понев од дана сазнања. a најкасниje 
у року од десет година”. Чл. 268. ст. I. Закона о улруженом раду.

34 „Против решења комисије за наиионализаиију не може се волити управни 
спор”. Чл. 57. Закона о национализации иајамних зграда и грађевинског зем.ъишта 
од 28. леиембра 1957. године, Службени лист ФНРЈ. бр. 52/1958.
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17. Битна разлика између управних и судских органа je данас у 
томе што су судови независни, а органи управе зависни.35 Истина, 
поменуто обележје не важи за највише органе управе стога што из- 
над њих нема виших органа од којих би они зависили. Међутим, 
иако су министарства као највиши органи управе на самом врху пи
рамиде, самостална у вршењу законом одређених надлежности, ни 
министри не уживају судијску независност него подлежу парламен- 
тарној контроли. Почев од министара наниже, на свим степеница- 
ма хијерархијске лествице, постоји зависност нижих органа од ви
ших и она се појачава уколико се иде ка нижим органима. Наиме, 
за разлику од судова, управа je организована према начелу суборди- 
нације и управни органи су дужни да се придржавају упутстава и 
налога надређеног управног органа. Отуда, у поређењу са судовима, 
управа пружа мање гаранција да ће спорови у области имовинских 
односа бити решени непристрасно.

18. Приликом решавагьа, управним органима се увек налази 
пред очима државни интерес. Отуда и постоји бојазан да би и евен- 
туалне спорове, у области имовинских односа, могли решавати у 
складу са тим интересом. Овакав поступак управних органа, погото- 
ву, се може очекивати, при уређивању односа и решавагьу спорова 
око својине између државне власти и појединаца. Не треба изгуби
те из вида да je тада једна од страна у спору држава као надређе- 
на власт управном органу чијем утипају он није увек у могућности 
(а понекад није ни склон) да се одупре. Отуда приликом разграни
чена надлежности водите рачуна о предности судова у односу на 
управу која се огледа у следећем: „Судство у правилу осигурава те- 
мељитији претрес предмета и пружа јачу правну сигурност (судска 
независност, детаљнији правни прописи, суптилнији поступав). За
то се судска надлежност у првом реду протеже на оне ствари, које 
су од нарочите важности по интересе грађана.”36

в) Разлози којн произлазе из правне природе односа

19. Поред начелних разлога који се тичу у првом реду судске 
независности, у прилог решењу по коме одлучивање о стварним 
правима на непокретностима треба поверите судовима, може се на
вести разлог правне природе односа о којима je реч. Наиме, разгра
ничена између надлежности судских и управних органа изводи се 
из правила којима се одређује њихов предмет, а то je врста правних

35 Иво Крбек, Управно право, 1 кн.нга, Уводна и основна питања. Загреб 1929, 
стр. 27, 29—30; у истом смислу: Крбек, Гаранције судијске независности, Споменица 
Конгреса правника у Београду, 1935, стр. 18.

36 Иво Крбек, Однос судства и управе. Архив за правне и друштвене науке, бр. 
3/1952, стр. 307.
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односа.37 38 39 Судови одлучују у парници о споровима из имовинско- 
правних и других грађанскоправних односа, из личних и породич- 
них односа као и из радних односа, а у ванпарничном поступку од- 
лучују о статусним односима, о земљишнокњижним правима3* и о 
неким другим питањима. Насупрот томе управни органи рсшавају у 
управном поступку о субјективним правима или обавсзама кад je 
реч о управној ствари. Линија разграничсња повучена je прсма при- 
роди правних односа о којима je реч: одлучивање о грађанскоправ- 
ним односима поверено je судовима док су за решавањс у управ- 
ним стварима надлежни управни органи. У науци се као мерило за 
одређивање грађанскоправних односа узимају следећа обележја: а) 
правна једнакост страна и равноправност њихових вол>а, б) слобод- 
на инициатива страна (аутономија вол>а, начело диспозиције), в) 
преносивост права, г) имовинска санкција,”  д) заштита права на 
приватни захтев.40 Од превасходне важности су особито прва два: 
равноправност страна у односу и слободна инициатива страна у 
заснивању правних односа, jep се на основу н>их могу одвојити 
грађанскоправни односи од управноправних односа. У грађанском 
праву положај страна je равноправан (координиран) док je у управ
ном праву субординиран.41 Тако на пример код уговора о продаји 
непокретности (грађанскоправни однос) продавай и купац су рав
ноправии и слободно преговарају да ли ће закључити уговор, док се 
код експропријације непокретност одузима од сопственика принуд- 
ним путем.

Отуда по природи ствари, у областима у којима су стране рав
ноправие, успоставл>а се судска надлежност у парничном или ван
парничном поступку, док се у односима управноправног карактера 
одређује надлежност управних органа.42

20. Одговор на питање која врста државних органа треба да во
ди јавне књиге о стварним правима на непокретностима нс може се 
дата на апстрактан начин, всћ се изводи из карактера који уписива- 
н>е стварних права у јавне књиге има у одрсђсном правном систему. 
Ако се право својине стиче у трснутку када je закльучен уговор о 
продаји непокретности, а упис у јавну књигу се обавл>а само да би 
се обавестила трећа лица, јавне књиге могу водити стручни, управ
ни органи. Насупрот томе, ако у правном систему упис стварног

37 Познић. Ракић-Водинелић. Грађанско Ороиесмо Право, стр. 75.
38 Познић. Ракић-Водинелић, Грађанско проиесмо право, стр. 512.
39 Упорсдити: Андрија Гаме, Увод у }рађанско право, Опщти део, 6. издана:. Бе- 

оград 1967. стр. 38—41.
40 Познић. Ракић-Водинелић. Грађамско проиесмо право, стр. 76.
41 А. Гаме. Увод у  1рађанско право, стр. 38; Зоран Томић, Управно право. 3. из

дана. Београд 1998, стр. 131. Jvfe 577; Познић, Ракић-Водинслић, Грађанско проиесмо 
право, стр. 75.

42 Упоредити: Познић. Ракић-Волинслић, Грађанско проиесмо право, стр. 75.
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права у јавне књиге значи не само публиковање, него и стварање 
права, неопходно je да се надлежност повери судовима43, jep су са
мо они потпуно оспособљени да одлучују о сложеним, понекад и 
веома замршеним питањима стицања и престанка права својине и 
других стварних права. У овом погледу могу се уочити разлике из- 
међу француског система на једној страни и аустријско-немачког 
система на другој страни.

§ 1. Франпуски систем

21. Битна одлика француског система јесте да се право својине 
преноси solo consensu,44 а то значи у тренугку закључења уговора о 
продаји или неког другог уговора са истом сврхом.45 Стога упис у 
јавне кн>иге не преноси право својине, него само региструје да je 
право својине прешло са продавца на купца. Упис у јавне књиге у 
француском праву не ствара право својине, него се већ раније сте- 
чено право само евидентира ради обавештавања трећих.46

22. С обзиром да се својина у француском праву стиче угово
ром, и да се право својине уписује ради могућности супротста&гьа- 
ња трећим лицима, није неопходно да регистре води судски орган 
као што je случај у аустријско-немачком систему. Доиста, у францу
ском праву регистре води један нарочити управни орган у оквиру 
министарства финансија који се зове чувар хипотека (conservateur

43 „Улога коју јавни регистри имају у Немачкој објашњава зашто je вођење зе- 
мљишних књига поверено ауторитету судова, који гарантују тачност уписа, јер судо- 
ви имају могућност да контролишу пуноважност аката који ce објааљују. Насупрот 
томе, у Француској чувар хипотеке (conservateur des hypothèques) je чиновник који 
има унеколико посебан статус у оквиру министарства финансија и он контролише 
само формалну исправност аката, а не и њихову пуноважност”. Philippe Malaurie. La
urent Aynès, Droit civil. Les sûretés, la publicité foncière. 10e édition, par Laurent Aynès, 
стр. 254.

44 Упоредити: Gabriel Marty, Pierre Raynaud. Droit civil. Patrice Jourdain. Les bi
ens. Paris, 1995, erp. 68.

45 О томе речито говори правило из чл. 1583. француског Грађанског законика: 
„Продаја je перфектна међу уговорницима и купай je стекао правно својину у односу 
на продавца, чим су постигли сагласност о ствари и цени, иако ствар још није пре
дата нити je исплаћена цена". Слично правило општијег характера предвиђено je у 
чл. 1137: „Обавеза да се ствар преда настаје самом сагласношћу ваъа страна уговор- 
ница. Поверилац тиме постаје сопственик и сноси ризик од тренутка кала je трсбало 
да се изврши предаја, иако до предаје није уопште дошло, изуэев ако je дужник у 
доињи са предајом ствари, у ком случају ризик за пропаст ствари сноси дужник".

46 „...Обавештавање je по дефинииији без утицаја на односе између страна. Та
кав je случај са публицитетом непокретности (publicité foncière) у француском праву. 
Принцип аутономије воље и транслативно и конститутивно дејство сагласности ваъе 
нису повређени публицитетом. Уписивање je наменяно информисању трећих, а 
санкција која га прати, углавном се односи на могућност супротставл>ан>а трећим ли
цима и не дира у обавезујућу снагу уговора". Philippe Simler. Philippe Delebecque. 
Droit civil. Les sûretés, la publicité foncière. 3e édition. Paris 2000, стр. 623.
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des hypothèques).47 Његова улога ce своди на разматрањс формалних 
услова за упис, а не и на испитнвање истинитости продавчевог 
права и пуноважности уговора којим je пренето право својине. Када 
се има у виду задатак јавних књига о својини у Француској ра- 
зумљиво je што се он може поверити административном органу. 
Истина за додељивање ове функције чувару хипотека, говоре и ис- 
торијски разлози, jep je овај орган установлен пре скоро двесто го
дина и од тада непрекидно врши исту функцију. И пород свсга, си
стем публицитета стварних права у Француској, а са њимс и уста- 
нова чувара хипотека, као органа који води јавне регистре предмет 
je готово једнодушне критике у правној теорији.

§ 2. Аустријски систем

23. Аустријски систем48 (коме у овом погледу припала наше 
право) битно се разликује од француског, управо када je реч о пре
носу права својине. У француском праву својина се преноси у мо
менту закључења уговора, док се у аустријском и у нашем праву4’ 
пренос права својине одвија у две етапе:50 прву етапу чини закључе- 
ње уговора о продаји, а другу укњижење (на основу раније закључе- 
ног уговора о продаји) којим се заправо преноси право својине са 
продавца на купца. У аустријском и нашем систему, уговор о про- 
даји производи само облигационоправна дејства: продавай се обаве- 
зује да пренесе право својине на купца (али га у том тренутку још 
не преноси), а купац се обавезује да за то плати куповну иену. Да 
би се исправно схватио смисао правних дејстава уговора у нашем 
праву, потребно je нагласити да уговор о продаји, посматран за се
бе, ништа не мен>а у ситуацији уговорника у погледу права својине. 
Чињеница што je закључен уговор о продаји не значи да je прода
вай престао да буде сопственик.51 Продавай и после закључења уго
вора још увек има својину, као што jy je имао и до тада. Уговором о 
продаји он није пренео право својине него се само обавезао да ће 
га пренети у неком доцнијем тренутку, када ћс се извршити укњи- 
жба права својине на купца. До тог трен утка продавай остаје соп
ственик, и као такав може закгьучити други уговор о продаји (или

47 Упоредити: Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Cours de droit civil. Les biens, la 
publicité foncière par Philippe Théry. 4 ' édition, Paris, 1998, стр. 372—373.

48 Helmut Koziol. Rudolf Welser, Grundriss des biirgerlichen Rechts, II, erp. 53— 
54; Franz Gschnitzer. Osterreichische Sachenrechl. 2. Auflage von Christoph Faistenbcrgcr, 
Heinz Baria. Gottfried Call, Bernhard Eccher, стр. 99—104; Armin Ehrenzweig. Das Sa- 
chenrecht, 6. Auflage. Wien 1923, стр. 253—254. и сл. Heinrich Klang, Kommenter zum 
Allgemeinen biirgerlichen Gesetzbuch. 32 und 33 Liefcrung. Wien 1930, стр. 189. и лаље 
(коментар уз 431. аустријског Грађанског законика).

49 Упоредити: Обрен Станковић. Миодраг Орлић, Сшварно Право. 9. итдање. 
Београд 1996, стр. 328—329; Анлрија Гаме, Сшварно Право, стр. 256—257.

50 Koziol—Welser, Grundris des biirgerlichen Rechts. II. стр. 53.
51 Упоредити: Станковић. Орлић, СШварно право, стр. 328.
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више уговора о продаји) и на основу тог, другог уговора пренети 
право својине другом, а не првом купцу. Због тога je за рахтику од 
француског права питање о преносу права својине померено са уго
вора (што je систем француског права) на укњижбу, што je систем 
аустријског и нашег права.

24. Укњижба извршена на основу пуноважног уговора о прода- 
ји означава у нашем и аустријском (и са извесним особеностима и у 
немачком) праву онај преломни тренутак у коме купац стиче право 
својине на непокретности, а продавай престаје да буде сопственик. 
Зато се и каже да упис у земљишне књиге има конститутивно деј- 
ство, јер упис (у овом случају je реч о укњижби) ствара (конституи- 
ше) право својине. Све што je до тога тренутка предузимано: закљу- 
чен>е уговора о продаји непокретности, овера писмене исправе у су
ду, давање клаузуле интабуланди, итд. може бити потребно, ал и све 
поменуте радње представл>ају само припрему, а тек укњижење ства
ра право својине.52

25. Када се има у виду од коликог je значаја укњижење за сти- 
цање права својине (и других стварних права) на непокретностима 
разумљиво je зашто се у аустријском и немачком праву вођење зе- 
мљишних књига поверава судовима, а не управним органима. Упис 
у земљишне књиге није пуко регистровање чињенице да je право 
својине стечено, као што je случај у француском праву. Укњижење, 
у нашем и аустријском систему, je радња којом се ствара (конститу- 
ише) право својине. Због тога je у француском праву могуће да јавне 
регистре води административни орган, а у аустријском, немачком и 
нашем праву неопходно да земљишне књиге постоје и да их воде 
судови.53

В) Начело поступала по предлогу странака

26. Право својине и остала стварна (као и нека облигациона 
права) уписују се у земљишне књиге по правилу на предлог страна-

52 Станковић, Орлић. Стварно Право, стр. 328.
53 Упоредити: „Овде сада може бити два система: или ће се оставити заинтере

совано) страни, купцу, да она то извили и да сама сноси одговорност за ово, или ће 
се ставити у дужност државној власти да она интервенише при преписима и при 
транскрипцијама. Онај први систем усвојен je у Француској у којој conservateur des 
hypothèques има само да уведе уговор о куловини и продаји; он није дужан да испи- 
тује истинитост права продавчевога нити уредност самога посла. У Немачкој или бо- 
л>е рећи уопште по германском систему, чиновник који заводи преносе добара у ба- 
штинске књиге јесте судија и његова се улога не састоји просто у томе, као у фран
цуском систему да уведе препнс; он има да истгга још и то: да ли je продавай заиста 
сопственик као и то да ли je он у праву да добро прода. У овом систему дакле хтела 
се дати нарочита сигурност сопственицима стварних права (хипотеке и службено- 
сти)". Живојии Перић, Стварно право (белешке по предавањима), Београд 1920. стр. 
156.
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ка, а само изузетно суд покрећс поступай по службсној дужности.'4 
Начело поступања по предлогу (или начело приводе, намело кон- 
сенса како се још назива) значи да инициативу за укжижеже и дру
ге врсте уписа покрећу заинтересоване стране, а не суд по службе- 
ној дужности.54 55 Уз то, земљишнокњижни суд je у свом одлучивању 
везан иницијативом стране и у поглсду граница поступања и он не 
може одобрити више од онога што je подносилац предлога захтс- 
вао.56 На пример, ако je предлагай изречно тражио да прсдбслсжи 
право својине, а према документации коју je поднео (оригинал ис- 
праве и уговору о продаји, оверени потписи уговорника, clausula 
intabulandi земљишнокњижног претходника, там но одрсђена непо- 
кретност итд.) има услове да захтева укњижење, земљишнокњижни 
суд не може одлучити да се упише укњижба, него he се уписати 
предбележба како je изречно захтевао предлагач. Ипак, правило о 
поступању по предлогу страна примењујс се гипко, тс ако предлагач 
није изречно одредио који упис захтева, земљишнокжижни суд ће 
донети одлуку да се изврши онај упис који je према зсмљишнокњи- 
жном стажу и поднетим прилозима најповољнији за предлагача.57

54 „Осим случајева, одређених овим или којим другим законом земл>ишноки»и- 
жни суд нећс наредити уписс по службеној дужности услед молбе странака или вла
сти”. Правило из § 83. Закона о земљишним клигама Кр;сьевинс Југославије од 18. 
маја 1930. године. У истом смислу: § 76. аустријског Закона о зсчл»ишним к и,и гама 
од 1955. године, § 13. ст. 1. прва реченииа немачког Закона о зсчл>ишним кн>игама 
(Grundbuchordnung) од 1897. године, према пречишћсном тексту од 26. Maja 1994. го
дине; упоредити чл. 93. Закона о земл>ишиим кгьигама Републике Хрватскс од 1996. 
године; „(I) Земљишнокњижни суд покрсће поступак само на приједлог странака 
или надлежнога тијела. осим кал je законом што друго одређено. (2) Земл>ишнокњи- 
жни суд ће по службеној дужности препоручити страикама и надлежном тијелу да 
захтијевају неки упис ако нађе да би он био еврховит".

55 Видети о начелу поступала по предлогу странака: Чело РаЈачић, СШвармо 
право, Загреб 1956, стр. 241. и да.ъе; Борис Визнер. АЪментар закона о основным вла- 
снычкоправным односыма, 1980, стр. 212; Милорад В. Куколаи, Землмшнокнмжно пра
во, Београд 1937, стр. 99; Фсрдо Чулиновић, КомеиШар землмц/нокимжних закона. Бе- 
оград 1931, стр. 258. и дал>с; у аустријском праву. Gschnitzer. Faistcnbcrgcr, Вала. Call. 
Eccher. Sachenrecht. 2. Auflage. sir. 37—38; Helmut Koziol. Rudolf Welscr, Grundnss des 
Bürgerlichen Rechts, II Band, стр. 101; Heinrich Klang, Kommentar zum Allgemeinen bür
gerlichen Gesetzbuch, 32 und 33 Lieferung, Wien 1930, стр. 196—197; Armin Ehrcnzweig. 
Das Sachenrecht. Wien 1923. стр. 283—284; за немачко право; Fritz Baur, Jürgen Baur. 
Rolf Stümer. Sachenrecht. 17. Auflage. München 1999, стр. 162—164; Klaus Müller. Sa
chenrecht. 4. Auflage. стр. 285—286; Hans-Joscf Wicling. Sachenrecht. 3. Auflage, стр. 
248-250.

56 (I) „Више или што друго него што je странка замолила, не може се дозво- 
лити. и ако би она према поднесеним исправама биза овлашћсна тражити више или 
што друто. (2) Ако je замолено само за предбележбу. оида се неће моћи наредити 
уклижба. и ако би ова биза допуштена". § 106. Закона о земл>ишним киигама Кра- 
.ъевине Јутославије; видети Чулиновић. Коментар зем.ъишнокнмжних закона, стр. 
297—298; Упоредити: Рајачић, Стварно право, стр. 241; Gschnitzcr. Otterrcichisches 
Sachenrecht. стр. 38; Ehrcnzucig. Das Sachenrecht. стр. 283.

57 Упоредити: „Подиосител, мора одредити коју врсту уписа захтиЈева; иначе 
приједлог за упис прешутно салржи у ссби приједзог за ону врсту уписа (уюьижбу, 
предбиъежбу, забиъежбу) који je по постоуећем стаиу и призозима приуедзога Haj-
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Ако дакле нема изречно одређеног захтева у погледу врете уписа, 
суд може да одлучи да се право својине укњижи, а не да се предбе- 
лежи уколико су испуњени сви услови који се за укььижбу траже.

27. Разуме се, земљишнокњижни суд може одобрити ман>е од 
онога што подносилац предлаже58 (по правилу argumentum a maiori 
ad minus). Тако ако предлагач захтева укњижење права својине, а за 
ту врсту уписа нема услова према земљишнокњижном стању и под- 
нетим предлозима, суд ће одбити захтев за укњижбу, али ће дозво- 
лити да се изврши предбележба.59

28. Валю напоменути да предлог за упис права у земљишне 
књиге може поднети било која страна, а то значи она која укььиже- 
н>ем стиче неко стварно право, или друга која уписом губи право 
(или се уписом права заснива на њеној непокретности неки те- 
рет).60 Најчешће, предлог подноси уговорник (купац, поклонопри- 
мац, размењивач, давалац издржаван>а, зајмодавац, итд.) који упи
сом стиче неко право.

Разумљиво je што je то тако, jep je упис пре свега у његовом 
интересу, прибавилац ће од уписа имати највише користи. Али, мо- 
гуће je да и поред свих предности које пружа упис у земљишне 
књиге, уговорник који треба да стекне право пропусти да изврши 
упис из разних узрока, оправданих и неоправданих. Услед тога, не- 
повољне последние могу погодити не само уговорника који je про- 
пустио да затражи упис него и друга лица. Уз то оне се огледају и у 
уношењу неуредности у земљишне књиге чиме се нарушава повере- 
н>е које физички правна лица имају у ову институцију.

29. Могућност да укњижење (и уопште упис у земљишне књи- 
ге) предложи страна чије право престаје уписом а не страна која 
прибавлю земљишнокњижно право, релативно je мало залажена у 
нашој правној теорији, а потпуно je одсутна у судској пракси. Међу 
разлозима који се могу навести за ову појаву долази пре свега онај 
о коме je било говора: упис права у интересу je онога који га приба
влю, те je природно да га он предлаже. Са њиме je повезан и други 
разлог који je само обрнута слика заинтересованости за упис. Наи
ме, губитак стварног права утиче на земљишнокњижног претходни- 
ка тако да он престаје да буде заинтересован за даљу судбину права

повољнији за особу у чију се корист упис захгијева. a могућ je и допуипен”. Чл. 100. 
ст. 1. Закона о земљишним књнгама Републике Хрватске.

5® У овом смислу: Gschnilzer, Osterreichisches Sachenrechl, стр. 38.
59 „Приједлог за укњижбу садржи у себи прећутно и приједлог за предбиље- 

жбу. ако je подносител> није изријеком искључио. Чл. lOO. ст. 2. Закона о земл>и- 
шним књигама Републике Хрватске. Ehenzweig, Das Sachenrecht, стр. 283.

60 Peter Rummel, Karl Spielbüchler. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Ge- 
setzbuch. 1. Band. Wien 1983. стр. 376.
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које му више не припала. Изгледа сасвим разумљиво да свако треба 
да се стара о својим интересима и да сходно томе предлаже упис 
права у земљишне књиге: купац када прибавља право својинс, хи- 
потекарни поверилац када прибавлю хипотеку, хипотекарни дужник 
када у својству сопственика хипотековане нспокретности захтева 
брисање хипотеке. Стога не треба очекивати да се друга страна бри
не о интересима онога који право стиче, иако je то правно могућс.

30. Земљишнокњижни претходник чијс право прсстајс (или чи- 
ja се ствар оптерећује) већ je раније дао изрсчну изјаву волл (clausu
la intalulandi) којом je пристао на укњижсње сауговорниковог права. 
У адвокатское пракси clausula intabulandi ce најчешће формулише та
ко да купац може без дал>с приводе продавца да укњижи право сво- 
јине у земљишне књиге. Стилизација указује да се подразумева да 
предлог за упис треба да поднесс купац. Тако je у редовним прили- 
кама. Али, када би чињсница што се у зсмљишним књигама, као 
сопственик још увек води продавай, доводила до неких неповољних 
последица (на пример да се порез разрезује према зсмл>ишно-кн>и- 
жном стању), врло je вероватно да би продавай био склон да опо- 
мене купца да изврши упис у земљишну књигу, или да он сам 
предложи суду да се уюьижи право купца. Такав поступак изгледа 
неуобичајен, према досадашњој пракси, али je он изречно предви- 
ђен као могућ у појединим правним системима, а нама се чини да 
никаквих сметњи нема да се примени и у нашем праву. Штавише, 
могућност да предлог за упис стварног права поднесе земљишно- 
књижни претходник у корист прибавиоиа могла би бита веома ко- 
рисна као једна од практичних мера којима се земљишнокњижно 
статье доводи у ред због пропуста немарних прибавилаца (порески 
разлози, одсутност, итд.).

§ 1. Изузеци

31. Од правила да се упис може дозволита само на предлог 
странака (или надлежног органа), у земљишнокњижном праву по- 
стоји низ изузетака у којима се суду омогућава да поступа по слу- 
жбеној дужности. Међу одступањима од правила о покрстању по
ступка по предлогу странака најважнији су следећи случајеви: а) 
изузетак у случају наслеђивања и б) изузетак у случају неплаћања 
пореза.

а) Изузетак у случају наслеђивања

32. Према правним правилима нашег предратног земллшжо- 
књижног права, ако странка није поднела молбу за упис, оставин-
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ски суд може одредити да се изврши упис права у земљишне књиге 
по службеној дужности ако се код тог суда налазе исправе потребне 
за дозволу уписа или ако je одлука оставинског суда основ за зе- 
мљишнокњижни упис. Ако су поменути услови испутьени, оставин- 
ски суд ће одредити да се изврши упис чим неправа о уручењу зао- 
ставштине постане правноснажна.61

33. Оставински суд, када je истовремено и зешъишнокгьижни 
суд, може дакле, по службеној дужности покренути поступак за 
упис права у земљишне књиге, ако наследници (или друга лица која 
имају правни интерес) не затраже укњижбу. Уколико се земљишне 
књиге воде у неком другом суду, оставински суд ће замолити надле- 
жни суд да изврши упис. Ово правило je било донето да би се мо- 
гао уклонити несклад између земљишнокњижног стања и стања у 
катастру, до кога je најчешће долазило управо у случају наслеђива- 
ња.62 Taj разлог je утицао да се у случају наслеђивања одступи од 
начела поступања по предлогу странака и да ce омогући покретање 
поступка по службеној дужности. Међу примедбама које су упући- 
ване на рачун земљишнокњижног система, значајно место имала je 
управо критика правила о поступању по предлогу странака, које je 
по мишљењу критичара доводило до несклада између чињеничног 
и правног стања услед незаинтересованости појединаца да траже 
упис у земљишне књиге уопште а у случају наслеђивања посебно. 
Насупрот томе истицало се као позитивно правило о обавезности 
уписа и о поступању органа по службеној дужности у случају тзв. 
јединствене евиденције. При томе се губило из вида да je управо у 
случају наслеђивања и у праву старе Југославије била предвиђена 
могућност да суд поступа по службеној дужности.

б) Изузетак у случају неплаћања пореза

34. Други изузетак од правила предвиђен je ради наплате поре
за. Ако странка пропусти да поднесе предлог за упис стварног пра
ва чије прибавл>ање, иначе, представља основицу за разрез и напла- 
ту пореза, земљишнокњижни суд, који je поводом оставинске рас
праве дошао до сазнања о том праву, може по службеној дужности 
наложити странци да у одређеном року издејствује упис, те да се на 
тај начин земљишнокњижно стање доведе у ред. На истн начин зе- 
мљишнокњижни суд ће 'поступити када га катастарски уред замоли 
да се упише стварно право које чини основицу за разрез пореза. 
Уколико странка не затражи упис у одређеном року, биће дужна да

61 § 84. Закона о земљишним књнгама Краљевине Југославије.
62 Фердо Чулиновић, Коментар зем.ыцинокн>ижних закона, Београд. 1931. стр.

260.
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плати новчану казну, која ће се повећавати y случају поновл>сних 
пропуштања.63

35. Одступан>е од начела да се упис може дозволити само по 
предлогу странака, није у овом случају предвиђен директно, као у 
претходном примеру. Земљишнокњижни суд не може сам уписати 
право, јер му недостају исправе неопходне за упис.м Због тога суд 
позива прибавиоца права и пошто га саслуша, одређује му рок у ко
ме овај треба да упише право. Уколико странка то не учини, прети 
јој изрицање новчане казне. На тај начин се посредним путем по- 
стиже да се земљишнокњижно стан>е доведе у ред, и у оним случа- 
јевима кала липе које прибавља неко стварно право не жели да га 
укњижи (или предбележи)65 66 да би избегло плаћање пореза. Слично 
правило, по коме земљишнокњижни суд може захтевати од приба
виоца да стечено право упише у зсмљишне књиге и да се на тај на
чин земљишнокњижно стање доведе у ред, примењује се у случају 
стицања права својине на јавној продаји у извршном поступку.64

36. За рахзику од начела поступања по предлогу страна, у си
стему јединствене евидениије прихваћено je правило о обавезности 
уписа. Смисао наведеног правила je да право својине (и остала пра
ва на непокретностима) може бита уписано у катастар без изјавс 
вол>е, па чак и против вол>е прибавиоца (или хипотекарног повери- 
оца или титулара неког друтог права). Укњижење права се врши и 
по службеној дужности, а не само по предлогу субјекта права. Разу
ме се, упис права по предлогу прибавиоца права не може се у пот- 
пуности искључити, али нема сумн>е да je овакво уписивање ста
влено у друга план. Законодавац у првом реду рачуна на ефика-

63 § 85 Закона о земљишним књигама Крагьевине Југославије: „(I) Ако зем.ъи- 
шнокњижни суд поводом оставинскс расправе службеио сазна, да неко стварно пра
во. које твори основу за дужност плаЬазьа пореза на земл>иште, у зсмл»ишној кн>изи 
није уписано, или ако ката ста река власт замоли эемл>ишнокн>ижни суд да се упише 
та к во право, чије je уписивање пропуштено. онда ће земл>ишнокн>ижни суд страной, 
која je уписивање пропустила, пошто jy je преслушао, одредити рок, у којем она мо
ра иалејствовати да се земл>ишнокн>ижно статье доведе у ред или, у случају прспрска, 
доказати које je кораке предуэела у цил>у, да се ове препрскс уклоне. (2) На олржава- 
ње о во га рока суд мора пазити по службе ној дужности Странка која овај рок пропу
сти казниће се новчаном казном којом се мора запретити унапрел, a која he се казна 
у случају поновних пропуштаја примерено повишавати. Ова казна не може бнти ма- 
ња од двадесет ни већа од хил>аду динара. (3) Поступав управсъа се по наређен>има 
ванпарничног поступка. (4) Поднесии. записниии, прилози. рубрике, уколико се од- 
носе само на примењивање ових наређења. a немају за предмет молбу странке за до- 
зволу земл>ишнокн>ижног уписа. ослобођени су такси”.

w Чулиновић. Коментар зем.ьишнокн>ижмих закона, стр 261.
65 Чулиновић, ibidem.
66 „Наређења § 85. сходно he се примењивати и на случајеве у којима се упи- 

сивање права и уређење земл>ишнокн>ижног статъа на основу досуде у поступку за 
извршење прекомерно одуговлачи". Правно правило из § 86. Закона о зем.ъишним 
ктьигама.
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сност уписа по службеној дужности, а са неповерењем се односи 
према могућности да се упис врши по молби субјекта права.

§ 2. Општи поглед на одступања тзв. јединствене евиденције 
у односу на основна обележја система зеч.ьишних књига

37. Покушај да се уведе тзв. јединствена евиденција наилази на 
непремостиве тешкоће у нашем праву. Поставке на којима ова за- 
мисао почива не могу се усагласити са основним начелима система 
грађанског права: а) обједињавање евиденције није препоручљиво, 
б) обавезност уписа je супротна начелу диспозитивности које важи 
за субјективна права, в) поверавање евиденције управним органима 
значи игнорисање начела независности судске власти.

38. Ad a) Тврђење или бар веровање да се евиденција чигьени- 
ца (катастар) и евиденција права (земљишне књиге) могу спојити 
јесу илузорни или срачунати да обману недовољно упућене. У си
стему који je и наше право прихватило (наглашавам у том систему, 
аустријско-немачком) раздвајање ових двеју врста јавних регистара 
je основно обележје читавог система. Упис права у земљишне књи- 
ге није само акт евиденције, него je и начин стицаььа стварних пра
ва. У том систему се право својине начелно не може стећи другачи- 
је, а у Немачкој и у Швајцарској се не може уопште (или скоро 
уопште) стећи мимо земљишних књига, а задатак испитивања усло- 
ва који су потребни за укњижење и друге врсте земљишнокњижних 
уписа тражи другачију врсту поступка и веће правно знање и струч- 
ност него што се предвиђа у Закону о државном премеру и катастру 
и уписима права на непокретностима Србије.

39. Ad б) Још мање разлога има за другу поставку на којој по
чива закон. Тражити обавезност уписа значи доћи у супротност са 
једним од битних начела Грађанског права. Наиме, према начелу 
слободне иницијативе и начелу диспозитивности, ималац права мо
же да га употребл>ава према сопственом нахођењу, а то значи може 
и да га не употреби. Стога и прибавилац неког права може слобод- 
но да одлучи да ли ће га уписатн у земллшше књиге и тако стећи 
право својине или ће се уздржати од уписа. Ако му се ова могућ- 
ност укине, онда се више не може говорити о постојању субјектив- 
ног права према стандардима правне иивилизације којој и ми при- 
падамо, него о некој хибридној творевини нејасног карактера.

40. Ad в) Поверавање не само евиденције о чињеничним пода- 
цима него и прибавл>ан>а стварних права на непокретностима орга
ну управе и изузимагье тих послова из надлежности суда je можда 
најслабија страна читавог подухвата о тзв. јединственој евидениији.
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Чак и када би, да je реч о увођењу потпуно новс делатности, треба- 
ло бирати између суда и управних органа, разборити људи би у вс- 
ћини случајева овакву врсту послова поверили суду. А поготову ни- 
ко разуман je не би нзузимао из судске надлсжности када су je су- 
дови на опште задовољство обавл>али до сада.

IV. ЗАКЉУЧЦИ

41. Земљишнокњижни систем (аустријско-нсмачки систем) по 
општеприхваћеном мишлюн>у представлю један од најбољих система 
јавних регистара непокретности у свету, а по многима je и најбољи 
систем.

42. Землю у којима je систем земљишних књига настао (Ау- 
стрија, Немачка, Швајцарска) уживају углед земалю у којима je по
стигнут висок стелен правне сигурности, захваљујући између оста- 
лог и усавршеним и уредно вођеним земљишним књигама које 
омогућавају заштиту права приватне својине и поуздано средство 
обезбеђења кредиторима путем хипотеке.

43. Није наодмет напоменути да су неке землю, као што су 
Француска, Италија, Румунија у покрајинама које су им присаједи- 
нюне после ратова (Алзас и Мозел у Француској, Трентино — Алто 
Адиђе и Фриули — Венеција Јулија у Италији, Трансилванија и Бу
ковина у Румунији) задржале аустријско-нсмачки систем земљи- 
шних књига иако иначе на осталом делу територије важи другачији 
систем јавних регистара.

Нико у тим землюма није сматрао да земљишне књиге као не
тто  страно у систему треба уклонити из правног поретка, него ce 
напротив указивало на предности које земљишне књигс имају у од- 
носу на наиионални систем.

44. После издвајања из Југославије, најпре Република Словсни- 
ја, а потом и Република Хрватска су се определиле за систем зе- 
мљишних књига и обе републике донеле су у том смислу одговара- 
јуће законе.

45. Земљишнокњижни систем у Србији има дугу традииију. У 
Војводини се са осниванюм земл>ишних кгьига почело 1855. године 
и оне су уведене на целој територији и одржаване су у одличном 
стању све до најновијег доба. У Србији je систем баштинских књига 
био проглашен већ у српском Грађанском законику и дуто je био 
идеал коме се тежило, а до кога се из разних разлога никако није 
стизало.

У Кралювини Југославији коначно се пришло осгварењу одавно 
поставлюне замисли о оснивагьу земљишних књига и за нетто ви-



ше од десет година (1930—1941) земљишне књиге су уведене у знат
ном делу Србије, уз то економски највиталнијем и најнасељенијем. 
Србија се тада налазила на путу да се приближи највишим европ- 
ским стандардима у погледу евиденције непокретности и уписивања 
стварних права на непокретностима. И у Војводини и у деловима 
Србије у којима су биле уведене земљишне књиге, систем je дао од- 
личне резултате, тако да није било никаквих примедаба на начин 
његовог функционисања.

46. Идеја о напуштању земљишних књига настала je y Соција- 
листичкој Југославији као природни наставак основне идеје y укида- 
њу приватне својине и других правних институција (хипотеке итд.) 
система који je са негативним призвуком називан буржоаско право. 
Власти су најпре подстицале умањивање улоге и занемаривање њи- 
ховог значаја, а затим су прогласиле да су земљишне књиге неажур- 
не, неуредно вођене и да ce стање y земљишним књигама не слаже 
са фактичким стањем, једном речју да су застареле. Упоредо са тиме 
форсирана je замисао о тзв. јединственој евиденцији која je требало 
да замени све постојеће евиденције па и земљишне књиге.

47. Тзв. јединствена евиденција je неуспео подухват и као зами
сао и као остварење. Замисао je настала y раздобљу које у правном 
погледу означава озбиљно застрањивање у односу на путеве еврои
ене правне цивилизације и проверених искустава. Закони о држав- 
ном премеру и катастру и уписима права на непокретностима који 
су се сустизали преузели су готово сва техничка решења земљишно- 
ктьижног система, али су при томе изневерили основна начела која 
означавају његову највећу вредност. Та одступања од земљишно- 
књижних правила огледају ce y следећем: a) сједињена je евиденција 
о чињеничним подацима која ce y земљишнокњижном систему воде 
у катастру и одлучивање о стицању стварних права што je материја 
земљишних књига; б) прописана je обавезност уписа што je у су- 
протности са фундаменталним принципом слободне инициативе 
страна и в) надлежност je поверена уместо суду као независном 
и непристрасном органу, управном органу чије поступање због на
чела субординације не улива поверење какво се може очекивати 
од независних и непристрасних судских органа. Ни као остварење 
пројекат о јединственој евиденцији није успео. Првобитно, 1988. го
дине, када je донет први закон, било je предвиђено да ће се читав 
подухват остварити у року од десет година. Од тада je прошло два- 
наест година, a обећање није одржано нити се може сагледати када 
ће пројекат бити остварен.

48. Удружење правника Србије, сматрајући то својом дужно- 
шћу, обраћа се министру правде. Врховном суду Србије, правним 
факулетима и правничкој јавности са поруком да се после вишеде-
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ценијских напора, колебања, успона у раздобљу од 1930. до 1941. 
године и доцнијих лутања и застрањивања, треба вратити што пре 
на проверена решсња искуством и на правила која нас приближава- 
ју стандардима правне цивилизацијс.

Тога ради потребно je донети нови, модсран закон о зсмзъи- 
шним књигама, усавршен у односу на решења Закона из 1930. го
дине и у складу са упоредноправним искуствима. На основу тога 
закона моћи ће да се изврши обнова зсмљишних кн.нга на подруч- 
ји.ма где оне већ постоје и увођење нових књига у крајсиима где до 
сада нису постојале.

Тако ће се остварити завештање којс je профссор Ђорђе Па- 
вловић оставио потоњим гснерацијама још 1867. године: „При свр- 
шетку нек нам ce дозволи ова споредна приметба. Ако ce хоће, да 
се страни капитали у земљу унесу и да се странцима дозволи право 
непокретне сопствености у Србији (ми мислимо да то врсмс нијс 
удаљено), онда треба најпре да заведемо баштинске књиге. То ће 
бити по најозбиљнија гарантија коју њихови капитали могу наћи у 
Србији”.67
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