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ЈЕД НО СТРА НА КОМ ПЕН ЗА ЦИ ЈА  
ЗА СТА РЕ ЛОГ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА*

Сажетак:Ком пен за ци ја (пре би ја ње) пред ста вља на чин пре стан ка 
оба ве зе об ра чу на ва њем ме ђу соб них по тра жи ва ња и ду го ва ња из ме ђу стра-
на уче сни ца ком пен за ци је. Ко ја по тра жи ва ња, од но сно ду го ва ња мо гу да 
бу ду пред мет ком пен за ци је је сте пи та ње ко је је уре ђе но за кон ским про пи-
си ма. У ве ћи ни прав них си сте ма, усло ви ком пен за ци је мо гу се све сти на 
уза јам ност, до спе лост, исто вет ност и мо гућ ност при нуд ног оства ри ва ња. 
У по гле ду по то њег, по себ но је ин те ре сант но пи та ње за ста ре лих по тра жи-
ва ња. Наш за ко но да вац се опре де лио за вла да ју ће схва та ње ци ви ли сти ке 
са вре ме ног до ба, да се на чел но за ста ре ла по тра жи ва ња не мо гу пре би ја ти. 
Ипак, у од ре ђе ним слу ча је ви ма та ква мо гућ ност ни је ис кљу че на. Ту се, у 
пр вом ре ду, ми сли на пре би ја ња по тра жи ва ња ко ја ни су би ла за ста ре ла 
ка да су се сте кли усло ви за пре бој. У дру гом слу ча ју, за ко но да вац пред ви ђа 
да је пре би ја ње мо гу ће и ка да је по тра жи ва ње за ста ре ло пре не го што се 
мо гло уга си ти ком пен за ци јом, ако је из ја ва о ком пен за ци ји да та пре ис ти-
ца ња при го во ра за ста ре ло сти. У ра ду ће би ти ре чи упра во о овом по то њем, 
бу ду ћи да је зич ко ту ма че ње од но сне од ред бе отва ра број на пи та ња. 

Кључнеречи: пре би ја ње, за ста ре лост, при го вор, на че ло са ве сно сти и 
по ште ња, на че ло зло у по тре бе пра ва.

* Рад је по све ћен про јек ту „ПРАВ НА ТРА ДИ ЦИ ЈА И НО ВИ ПРАВ НИ ИЗА ЗО ВИ“, 
ко ји фи нан си ра Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
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1. О КОМ ПЕН ЗА ЦИ ЈИ (ПРЕ БИ ЈА ЊУ)

Ком пен за ци ја или пре би ја ње пред ста вља на чин пре стан ка оба ве зе об ра-
чу на ва њем по тра жи ва ња и пр о тив по тра жи ва ња.1 У за ви сно сти од то га да ли 
су оба ве зе истог оби ма, ком пен за ци ја је сте и на чин пре стан ка обли га ци о них 
од но са, од но сно су ро гат ис пу ње ња2, као ре дов ног на чи на га ше ња обли га-
ци ја. На и ме, ком пен за ци ја по чи ва на иде ји ефи ка сног прав ног про ме та. Она, 
за пра во, пред ста вља кра ћи пут ис пу ње ња, јер се њо ме до би ја исти ре зул тат 
ко ји би се оства рио да је сва ка оба ве за би ла при нуд но из вр ше на. Дру гим 
ре чи ма, пре би ја њем се за пра во из бе га ва си ту а ци ја у ко јој по ве ри лац тре ба 
да при ми на име по тра жи ва ња од ре ђе ну ствар, па да је по том на име ис пу-
ње ња ду га вра ти истом ли цу. Ка да су по тра жи ва ња раз ли чи тог оби ма, ком-
пен за ци јом се га си ма ње, а у пре о ста лом де лу ду жник и по ве ри лац су и да ље 
у обли га ци о ном од но су.

Да би ком пен за ци ја про из ве ла на ве де но прав но деј ство, по треб но је да 
бу ду ис пу ње ни од ре ђе ни усло ви. Они су у за ко ну по ста вље ни по зи тив но 
(мо ра ју да по сто је) и не га тив но (не тре ба да по сто је).3

У по гле ду по зи тив них усло ва, оба ве за се мо же уга си ти пре би ја њем уко-
ли ко из ме ђу уче сни ка ком пен за ци је по сто је уза јам на, исто род на и до спе ла 
по тра жи ва ња.4 

Уза јам ност по тра жи ва ња под ра зу ме ва да се обе стра не у ком пен за ци ји 
на ла зе у по зи ци ји и по ве ри о ца и ду жни ка, у раз ли чи тим од но си ма. С јед не 
стра не, да кле, ду жник оба ве зе ко ја се ком пен зу је (ком пен зант) је сте по ве-
ри лац оба ве зе ко јом се ком пен за ци ја вр ши. На дру гој стра ни је по ве ри лац 

1 Вид. Ја ков Ра ди шић, Обли га ци о но пра во, Бе о град 2004, 352, Оли вер Ан тић, Обли-
га ци о но пра во, Бе о град 2009, 186.

2 Di e ter Me di cus, Step hen Lo renz, Schul drecht I, München 2012, 142,143.
3 С об зи ром на то да је уго вор на ком пен за ци ја у до ме ну сло бо де во ље, на њу се не 

при ме њу ју за кон ска пра ви ла, па ти ме ни огра ни че ња. Уко ли ко се стра не са гла се, уго во ром 
се мо гу пре би ти и по тра жи ва ња ко ја ни су ком пен за бил на.

4 Чл. 336 За ко на о обли га ци о ним од но си ма – ЗОО, Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 29/78, 
39/85, 45/89, 57/89 и Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 31/93). „...До след но то ме, прав ном ва ља но шћу 
и по сто ја њем по тра жи ва ња ко ја су би ла пред мет пре бо ја спо ра зу мом, усло вље на је и прав на 
ва ља ност ду жнич ког од но са ко ји је тим спо ра зу мом ус по ста вљен из ме ђу ту жи о ца и ту же-
ног. Сто га је по сто ја њем свих по тра жи ва ња ко ја су пред мет спо ра зу ма усло вље на прав на 
ва ља ност ду га ко ја је пред мет овог спо ра. У про тив ном, а за слу чај да не ко од по тра жи ва ња 
ста вље них у пре бој ни је по сто ја ло у вре ме за кљу че ња спо ра зу ма, из о ста ла би са гла сност 
во ља ње го вих пот пи сни ка о пред ме ту оба ве зе...“ (Ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је, Пзз. 7/2003, 
од 09.04.2003., Бил тен суд ске прак се Вр хов ног су да Ср би је, бр. 2/2003, 109). У том сми слу, 
„...пра вил но пр во сте пе ни суд за кљу чу је да ту же ни не ма исто род но ме ђу соб но и до спе ло 
по тра жи ва ње пре ма ту жи о цу ко је би се кроз ком пен за ци о ни при го вор мо гло ста ви ти у 
пре бој и ко је би мо гло до ве сти до пре стан ка по тра жи ва ња ту жи о ца га ше њем у ви си ни озна-
че не вред но сти осни вач ког уло га.“ (Пре су да При вред ног апе ла ци о ног су да, Пж.5964/2013 (2), 
од 10.10.2013.). 
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(ком пен зат) оба ве зе ко ја ула зи у пре бој, а ко ји је исто вре ме но ду жник ком-
пен зан ту за оба ве зу ко јом се пре би ја.5

Исто род ност или исто вр сност по тра жи ва ња ко ја се пре би ја ју под ра зу-
ме ва да оба ве зе ко је се пре би ја ју мо ра ју гла си ти на но вац или за мен љи ве 
ства ри исте вр сте и ка кво ће. Ком пен за ци јом су нај че шће об у хва ће на нов ча-
на по тра жи ва ња, због че га утвр ђи ва ње исто вр сно сти не пред ста вља про блем, 
чак и ако ни су из ра же на у ис тој ва лу ти.6 Ка да су пред мет оба ве за ко је се 
пре би ја ју за мен љи ве ства ри, усло ви да ства ри бу ду истог ро да и ка кво ће 
по ста вље ни су ку му ла тив но. 

С об зи ром на то да се зах тев мо же при нуд но оства ри ти тек на кон до-
спе ло сти, ра зу мљи во је да се ни из ја ва о пре би ја њу, ко јом се оба ве за га си, 
не мо же да ти пре тог тре нут ка.7

Исто вр сна и до спе ла уза јам на по тра жи ва ња не мо гу се пре би ти уко ли-
ко, ма кар јед но, по ти че из на мер ног про у зро ко ва ња ште те, про у зро ко ва ња 
ште те оште ће њем здра вља или смр ћу, из за кон ске оба ве зе из др жа ва ња, или 
је реч о по тра жи ва њи ма ко ја се не мо гу за пле ни ти, од но сно по тра жи ва њи-
ма ства ри или вред но сти ства ри ко је су ду жни ку би ле да те на чу ва ње, или 
на по су ду или ко је је ду жник узео бес прав но, или их бес прав но за др жао.8 
Осим то га, ду жник не мо же вр ши ти пре би ја ње ако је ње го во по тра жи ва ње 

5 Ј. Ра ди шић, op.cit, 356
6 Прем да мо же мо го во ри ти и о ка кво ћи нов ца. У том сми слу, М. Ве дриш, П. Кла рић ис-

ти чу да се не мо гу пре би ти нов ча на по тра жи ва ња у си ту а ци ји ка да јед но по тра жи ва ње гла си 
на кон вер та бил ну ва лу ту, а дру го на ва лу ту ко ја то ни је. Вид. Мар тин Ве дриш, Пе тар Кла рић, 
Гра ђан ско пра во, За греб 2014, 486. Да кле, услов ко ји би се ти цао пре би ја ња нов ча них по тра жи-
ва ња ис цр пљу је се у кон вер та бил но сти ва лу та ко је ула зе у пре бој, а не у њи хо вој исто вет но сти.

7 „...Нео сно ва ни су жал бе ни на во ди да пр во сте пе ни суд ни је имао у ви ду да је ме ђу 
стран ка ма до го во ре но пла ћа ње ком пен за ци јом. Ком пен за ци ја за пра во и не пред ста вља на-
чин пла ћа ња, већ на чин ис пу ње ња оба ве зе и то та ко што се ме ђу соб на по тра жи ва ња, од но-
сно ме ђу соб не оба ве зе стра на ка га се пре бо јем, све под усло ви ма из чл. 366 ЗОО... У кон-
крет ном слу ча ју ту же ни ни је до ка зао да и сам има по тра жи ва ње пре ма ту жи о цу ко је је ....
до спе ло, од но сно за ко је је про те као рок за ис пу ње ње, па сле ди да је пра ви лан за кљу чак 
пр во сте пе ног су да да ту же ни ни је до ка зао да је оба ве зу ис пла те нов ча ног по тра жи ва ња 
ту жи о ца ис пу нио на би ло ко ји на чин, па и ком пен за ци јом...“ (Пре су да Ви шег тр го вин ског 
су да у Бе о гра ду, Пж. 6465/07 од 07.02.2008.). „...На во ди ту же ног да је по стиг нут до го вор о 
пла ћа њу оба ве за пре ма ту жи о цу ком пен за ци јом, без ути ца ја су на ре ше ње ове прав не ства-
ри, јер је прет по став ка за деј ство спо ра зу ма о пла ћа њу ком пен за ци јом, да у вре ме до спе ћа 
пла ћа ња по сто ји и пр о тив по тра жи ва ње ту же ног пре ма ту жи о цу, те да ће на тај на чин би ти 
из вр ше но пре би ја ње до спе лих нов ча них по тра жи ва ња и пре ста нак обли га ци ја уго вор них 
стра на, а та квих до ка за не ма.“ (Пре су да Ви шег тр го вин ског су да у Бе о гра ду, Пж. 3848/2000 
од 16.09.2000.). Од ре ђе ни из у зе ци сва ка ко по сто је у по гле ду ду го ва ња ко ја се мо гу ис пла-
ти ти пре ро ка. Вид. Ј. Ра ди шић, op.cit. 354.

8 Пре ма чл. 341 ЗОО. У прав ној те о ри ји по сто ји ми шље ње, ко је сма тра мо оправ да ним, 
да се и ова по тра жи ва ња мо гу пре би ти, али са мо спо ра зу мом стра на у ком пен за ци о ном 
од но су. Вид. Ј. Ра ди шић, op.cit. 355; Бог дан Ло за у Ко мен тар За ко на о обли га ци о ним од но-
си ма (ре дак то ри Бо ри слав Т. Бла го је вић, Вр ле та Круљ), Бе о град 1980., 812.; Бо рис Ви знер, 
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до спе ло тек по што је не ко тре ћи ста вио за бра ну на по ве ри о че во по тра жи-
ва ње пре ма ње му.9

Ка да је реч о пре би ја њу за ста ре лих по тра жи ва ња,10 За ко ном о обли-
га ци о ним од но си ма (ЗОО) је пред ви ђе но да се дуг мо же пре би ти са мо ако 
по тра жи ва ње ни је би ло за ста ре ло у ча су ка да су се сте кли усло ви за пре би-
ја ње.11 Ако су усло ви за пре би ја ње на ста ли на кон што је јед но од по тра жи-
ва ња за ста ре ло, пре би ја ње не на ста је ако је ду жник за ста ре лог по тра жи ва-
ња ис та као при го вор за ста ре ло сти.12

Да кле, чи ње ни ца да је по тра жи ва ње ко је ула зи у пре бој за ста ре ло не 
до во ди са ма по се би до не мо гућ но сти, не ва жно сти пре би ја ња. Са свим ра-
зу мљи во, бу ду ћи да је и за ста ре лост за пра во пра во ду жни ка13 да од би је 
зах тев по ве ри о ца, ко је он мо же, а не мо ра да вр ши. Ми ће мо се у овом ра ду 
за др жа ти упра во на пи та њу ка да је мо гу ће ком пен зо ва ти и по тра жи ва ње ко је 
је за ста ре ло пре не го што су се сте кли усло ви за пре би ја ње.

2. О ЗА СТА РЕ ЛО СТИ

Пре ма За ко ну о обли га ци о ним од но си ма, за ста ре ло шћу пре ста је пра во 
зах те ва ти ис пу ње ње оба ве зе.14 Прав на те о ри ја уо би ча је но прав не по сле ди це 

Ко мен тар За ко на о об ве зним (обли га ци о ним) од но си ма, За греб 1978., 1251, Сло бо дан Пе-
ро вић, Ко мен тар За ко на о обли га ци о ним од но си ма, Бе о град, 1995, 748-751.

9 Чл. 342 ЗОО. По ред на ве де них слу ча је ва, ко ји су ЗОО из ри чи то пред ви ђе ни, у ли-
те ра ту ри се на во ди да ком пен за ци ја мо же да бу де и уго во ром ис кљу че на. Вид. Ј. Ра ди шић, 
op.cit. 354.

10 Прав не по сле ди це за ста ре ло сти, па ти ме и мо гућ ност пре би ја ња по тра жи ва ња ко је 
је за ста ре ло, у упо ред ном пра ву се ре гу ли ше на раз ли чи те на чи не. Вид. Вла ди мир В. Во-
ди не лић, Гра ђан ско пра во – Увод у гра ђан ско пра во и Оп шти део гра ђан ског пра ва, Бе о град, 
2012, 521, пар.1754.

11 Чл. 339, ст. 1 ЗОО
12 Чл. 339, ст. 2 ЗОО
13 При го вор за ста ре ло сти се у јед ном де лу прав не ли те ра ту ре на зи ва пре о бра жај ним 

пра вом (М. Кне же вић из ри чи то у: Мар ко Кне же вић, „Круг опо зи ци о них раз ло га у при го-
во ру про тив ре ше ња о из вр ше њу на осно ву из вр шне ис пра ве“, Збо р ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 4/2014, 343, а за В. Во ди не ли ћа то мо же да се за кљу чи из пој-
мов ног од ре ђе ња пре о бра жај ног пра ва и од ре ђи ва ња прав не при ро де при го во ра као пре о бра-
жај ног пра ва. В. Во ди не лић, В.Во ди не лић, op.cit. 213, 632). Дру ги део те о ри је се не ба ви пи-
та њем прав не при ро де при го во ра, па ни при го во ра за ста ре ло сти. Осим то га, у прав ној те о ри ји 
не по сто ји са гла сност ни у по гле ду прав не при ро де са мих пре о бра жај них пра ва. Док је за 
јед не реч о гра ђан ским су бјек тив ним пра ви ма (упор. В.Во ди не лић, op.cit. 213, пар. 632), дру-
ги ма она пред ста вља ју са мо ка те го ри ју слич ну гра ђан ским су бјек тив ним пра ви ма (Вид. Ду шан 
Ни ко лић, Увод у си стем гра ђан ског пра ва, Но ви Сад, 2013, 221, пар. 363, Да ни ца По пов, Гра-
ђан ско пра во – оп шти део, Бе о град, 2005, 150).

14 Чл. 360 За ко на о обли га ци о ним од но си ма – ЗОО, Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 29/78, 
39/85, 45/89, 57/89 и Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 31/93).
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за ста ре ло сти до пу њу је кон ста та ци јом да сâмо пра во, из ко јег се зах тев цр пе, 
про те ком ро ка ни је пре ста ло. Обли га ци ја из ци вил не (уту жи ве, при нуд но 
оства ри ве) пре ла зи у при род ну (не у ту жи ву, при нуд но нео ства ри ву). Ме ња 
се њен ква ли тет, али се она не га си. Ни у суд ској прак си се при ме на ове од-
ред бе не сма тра спо р ном. Ипак, сма тра мо нео п ход ним, по себ но у кон тек сту 
овог ра да, пре ци зи ра ти ње но зна че ње. 

По ве ри лац чи је је по тра жи ва ње за ста ре ло мо же да по кре не суд ски по-
сту пак ра ди при нуд ног оства ри ва ња свог обли га ци о ног пра ва15, али уко-
ли ко ду жник ис так не при го вор, ње го во за ста ре ло по тра жи ва ње се не мо же 
при нуд но из вр ши ти.16 Су пр от но, уко ли ко ду жник оба ве зе не ис так не при го-
вор, по ве ри лац чак мо же и да на пла ти сво је по тра жи ва ње при нуд ним пу тем. 
Сто га би нај пре ци зни је би ло за ста ре лост од ре ди ти као про тек ро ка услед ко јег 
ду жник сти че пра во да од би је зах тев по ве ри о ца (при го вор за ста ре ло сти).17 На-
сту па њем за ста ре ло сти се не га си сâмо по тра жи ва ње, већ се пре тва ра у при-
род ну обли га ци ју. И за кон ска од ред ба не дво сми сле но упу ћу је на то да се по-
сту пак мо же по кре ну ти, чак и окон ча ти у ко рист по ве ри о ца, уко ли ко из о ста не 
при го вор ду жни ка.18 Од ње го ве во ље за ви си суд би на зах те ва по ве ри о ца.

3. ИЗ ЈА ВА ВО ЉЕ О КОМ ПЕН ЗА ЦИ ЈИ  
(ЗА СТА РЕ ЛОГ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА)

Ком пен за ци ја, као на чин га ше ња оба ве зе, не на сту па по си ли за ко на, 
од но сно он да ка да су се сте кли усло ви за пре би ја ње, већ ис кљу чи во во љом 
су бјек та (ком пен зан та). Ис пу ње њем пред ви ђе них (пре бој них) усло ва, јед на ко 
као и про тек вре ме на код за ста ре ло сти, за стра не у обли га ци о ном од но су 
на ста је пре о бра жај но пра во, ко је оне мо гу, а не мо ра ју да вр ше. Из ја ва во ље 
мо же се да ти у суд ском по ступ ку (ис ти ца њем при го во ра ком пен за ци је или 
по ди за њем ком пен за тор не про тив ту жбе), или ван суд ским пу тем.

Ка да се у суд ском по ступ ку ис так не при го вор ком пен за ци је (или про тив-
ту жба), суд о осно ва но сти та квог зах те ва од лу чу је у окви ру пре су де, бу ду ћи 
да је реч о ма те ри јал но прав ном при го во ру.19 Због то га се овим пу тем из ја вље-
на во ља да се из вр ши пре би ја ње у те о ри ји на зи ва суд ском ком пен за ци јом.20

15 Упор. Ду шан Ни ко лић, op.cit., 245.
16 Ви д. Вла ди мир В. Во ди не лић, op.cit., 521.
17 Ibid. Исто у: Са ња Ра до ва но вић, „За ста ре лост по тра жи ва ња на кна да ор га ни за ци ја 

за ко лек тив но оства ри ва ње ау тор ског и срод них пра ва“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те-
та у Но вом Са ду, бр. 4/2014, 270

18 Про из ла зи из чл. 360, ст.3.
19 Пре су да Окру жног су да у Ва ље ву, Гж. 90/2006 од 05.07.2006. го ди не
20 Уме сто свих: Ј. Ра ди шић, op.cit. 356.
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Ком пен за ци ја се, на рав но, мо же из вр ши ти и ван суд ског по ступ ка. Та да 
из ја ва во ље јед ног су бјек та (ком пен зан та) да сво ју оба ве зу га си жр тво ва њем 
исто вр сног до спе лог по тра жи ва ња ко је има пре ма дру гој стра ни (ком пен за ту) 
пред ста вља вр ше ње пре о бра жај ног пра ва. Прав но деј ство те чи ње ни це огле да 
се у про ме ње ној прав ној си ту а ци ји: оба ве за је уга ше на. Деј ство ком пен за-
ци је, да кле, ни је усло вље но са гла сно шћу ком пен за та, због че га се мо же 
сма тра ти да она за ње га пред ста вља при нуд но ис пу ње ње оба ве зе. 

Из ја ва во ље, на да ље, има ре тро ак тив но деј ство: оба ве за се га си од тре-
нут ка ка да су се по тра жи ва ња су сре ла, а не ка да је у прав цу пре би ја ња из ја-
вље на во ља. При том, ре тр о ак тив ност ни је из у зе так од пра ви ла да прав но ре-
ле вант на из ја ва во ље про из во ди деј ство ex nunc, већ упра во ма ни фе ста ци ја 
са мог пре о бра жај ног пра ва: ка да су се сте кли усло ви за пре би ја ње, сте че но 
је и пра во. Сто га је ра зу мљи во да се мо же из вр ши ти ком пен за ци ја по тра-
жи ва ња ко је у тре нут ку су сре та ња још ни је би ло за ста ре ло: оба ве за ко ја се 
пре би ја је мо гла да бу де при нуд но из вр ше на да је из ја ва да та у истом тре-
нут ку ка да су се по тра жи ва ња су сре ла.21 

Исто та ко, про те ком од ре ђе ног вре ме на ду жник сти че пре о бра жај но 
пра во (при го вор за ста ре ло сти), али не и оба ве зу да то пра во вр ши. Не вр ше ње 
пра ва, за пра во, зна чи да ду жник за ста ре лог по тра жи ва ња ни је спре чио свог 
по ве ри о ца да при нуд но на ми ри сво је по тра жи ва ње, ко је про те ком вре ме на 
ни је пре ста ло да по сто ји. Има ју ћи у ви ду по то њу чи ње ни цу, за ко но да вац 
до пу шта пре би ја ње и та квим по тра жи ва њем, али на ре стрик ти ван на чин. 
Пре ма од но сној од ред би ЗОО, ако су усло ви за пре би ја ње на ста ли на кон што 
је јед но од по тра жи ва ња за ста ре ло, пре би ја ње не на ста је ако је ду жник за-
ста ре лог по тра жи ва ња ис та као при го вор за ста ре ло сти.22 Обр ну то, да кле, 
ком пен за ци ја мо же да на ста не и ако је по тра жи ва ње већ за ста ре ло, уко ли ко 
при го вор из о ста не. Још пре ци зни је, уко ли ко при го вор не бу де бла го вре мен. 

У Ски ци за За ко ник о обли га ци ја ма и уго во ри ма, про фе со ра Ми ха и ла 
Кон стан ти но ви ћа, та кве од ред бе не ма. На про тив, у по гле ду пре би ја ња за-
ста ре лог по тра жи ва ња, пред ви ђа се да је оно мо гу ће са мо ако још ни је би ло 
за ста ре ло у ча су ка да су се сте кли усло ви за пре би ја ње.23 

21 Пре су да Вр хов ног су да Ср би је, Рев. 2604/2004 од 31.03.2005. го ди не, Пре су да Апе ла-
ци о ног су да у Ни шу, Гж1 1666/2013 од 03.04.2014. го ди не, Пре су да При вред ног апе ла ци о ног 
су да, Пж. 5597/2012 од 06.03.2013. го ди не, Пре су да При вред ног апе ла ци о ног су да, Пж. 
7712/2012 од 13.03.2013. го ди не – Суд ска прак са при вред них су до ва, Бил тен бр. 4/2013., 
Ре ше ње Ви шег тр го вин ског су да, Пж. 2328/2008 од 04.12.2008. го ди не, Суд ска прак са тр го-
вин ских су до ва – Бил тен бр. 1/2009. 

22 Чл. 339, ст. 2 ЗОО
23 Ми ха и ло Кон стан ти но вић, Ски ца за за ко ник о обли га ци ја ма и уго во ри ма, Бе о град 

1996, 127, чл. 290. Исти на, ова од ред ба се на ла зи у од се ку ко јим се ре гу ли ше за кон ска ком-
пен за ци ја. Ипак, ако узме мо у об зир и дру ге од ред бе истог од се ка, пре све га ону ко јом је 
пред ви ђе но да „пре би ја ње не би ва чим се стек ну усло ви за то, не го је по треб но да јед на 
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Осим што се на ве де ном од ред бом нор ма тив но удо во љи ло дис по зи тив-
ној при ро ди пре о бра жај них пра ва и ау то но ми ји во ље њи хо вих ти ту ла ра, не 
би смо мо гли за кљу чи ти да је ово од сту па ње од Ски це до при не ло прав ној 
си гур но сти. Раз лог то ме сва ка ко ле жи у за кон ској ре дац ки ји из ко је мо же мо 
по у зда но да за кљу чи мо са мо да због ис так ну тог при го во ра за ста ре ло сти 
ком пен за ци ја не на ста је, али не и да ли на кнад ни при го вор мо же да по ни шти 
пре бој ну из ја ву. У прав ној те о ри ји jедино код Ло зе на ла зи мо кон крет но об ја-
шње ње, иа ко ди ле ма ни је без зна ча ја. То ће мо об ја сни ти на хи по те тич ким 
при ме ри ма, раз ли чи тим по то ме ко да је из ја ву о пре би ја њу: онај чи је је по-
тра жи ва ње за ста ре ло или онај чи је је по тра жи ва ње при нуд но оства ри во.

3.1. По тра жи ва ње ком пен зан та је за ста ре ло

Ли це А по тра жу је од ли ца Б 1.000 ди на ра, а Б од ли ца А исти из нос. По-
тра жи ва ње ли ца А је за ста ре ло пре не го што је А по стао ду жник свог ду-
жни ка (Б), док по тра жи ва ње ли ца Б ни је. Да кле, уко ли ко би А ту жио Б ра ди 
на ми ре ња по тра жи ва ња, Б би мо гао да од би је зах тев ис ти ца њем при го во ра 
за ста ре ло сти. Ме ђу тим, ли це А дâ из ја ву о ком пен за ци ји, од но сно уга си 
сво ју оба ве зу жр тво ва њем свог (за ста ре лог) по тра жи ва ња. Да ли је пре би-
ја ње у ова квим окол но сти ма пу но ва жно?

Пре ма од ред би ЗОО чл. 337, оба ве за се га си ка да је јед на стра на да ла 
из ја ву о пре би ја њу. Сход но то ме, оба ве за је у на шем при ме ру уга ше на. 

Ме ђу тим, од ред бом чл. 339, ст. 2 се пред ви ђа да ком пен за ци ја не на ста је 
(да кле, не га си се оба ве за), уко ли ко ду жник за ста ре лог по тра жи ва ња ис так-
не при па да ју ћи при го вор. 

Да ли то зна чи да при го вор за ста ре ло сти тре ба да прет хо ди из ја ви о ком-
пен за ци ји или, по што је до ком пен за ци је већ до шло, јер је во ља из ја вље на, 
да на кнад но дат при го вор за ста ре ло сти уки да ком пен за ци ју?

У на шем при ме ру, ре до след при го во ра нам се не чи ни ре ле вант ним 
ка да до ком пен за ци је до ла зи у суд ском по ступ ку. И о јед ном и о дру гом, суд 
од лу чу је у окви ру пре су де, бу ду ћи да су оба ма те ри јал но прав не при ро де и 
да од њи хо ве осно ва но сти за ви си и осно ва ност ту жбе ног зах те ва. На ше раз-
ми шља ње иде из ван окви ра суд ске за шти те су бјек тив них пра ва, због че га 
при ме ћу је мо да нам из ми че јед но ста ван од го вор. 

стра на из ја ви дру гој да вр ши пре би ја ње“ (чл. 287), чи ни нам се да су овим пред ви ђе ни усло ви 
за ком пен за ци ју, као на чи на пре стан ка оба ве за. Кон стан ти но вић у Бе ле шка ма са пре да ва ња 
об ја шња ва да је реч о за кон ској ком пен за ци ји, због то га што она на ста је ка да су се сте кли 
усло ви – ip so iu re. При том, мо ра мо да при ме ти мо да пре ви ђа чи ње ни цу да до ком пен за ци-
је не до ла зи ау то мат ски, ip so iu re, већ ка да јед на стра на из ја ви дру гој да вр ши пре би ја ње. 
Вид. Обли га ци о но пра во – пре ма бе ле шка ма са пре да ва ња про фе со ра Др. М. Кон стан ти-
но ви ћа, Са вез сту де на та Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, 1961, 196. На ше по зи тив но пра во 
не по зна је за кон ску ком пен за ци ју. 
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На и ме, прав на по сле ди ца про те ка вре ме на је сте на ста нак пре о бра жај-
ног пра ва ду жни ка24 да од би је зах тев свог по ве ри о ца. Ду жник, да кле, мо же 
сво ју за ста ре лу оба ве зу да ис пу ни, али и да ус кра ти ис пу ње ње по зи ва њем 
на про тек ро ка по треб ног за за ста ре лост. 

Уко ли ко би смо по шли од то га да при го вор за ста ре ло сти дат из ван суд-
ског по ступ ка тре ба да прет хо ди ком пен за ци ји, то би зна чи ло да ду жник 
за ста ре лог по тра жи ва ња, ко је ула зи у пре бој, мо же да оства ри сво је по тра-
жи ва ње са мо ако пред у хи три свог ду жни ка. У том сми слу, Ло за на во ди да 
по зи ва ње на за ста ре лост ко је је усле ди ло на кон из ја ве о пре би ја њу не ма 
деј ство, јер је у мо мен ту учи ње не из ја ве тра жби на би ла при нуд на.25 Не спо-
ри мо да при го вор за ста ре ло сти спре ча ва ком пен за ци ју уко ли ко је ра ни је 
дат, али ову тврд њу не мо же мо до кра ја не кри тич ки при хва ти ти. 

Ис пи ту ју ћи ар гу мент ко ји Ло за из но си, да је у тре нут ку да ва ња из ја ве 
тра жби на би ла при нуд на, мо же мо до не кле да раз у ме мо за што за у зи ма та кав 
став. По тра жи ва ње се мо же при нуд но из вр ши ти уко ли ко ду жник не ис так не 
при го вор за ста ре ло сти. То је сте тач но, али се пре ви ђа да са мим про те ком 
ро ка тра жби на ме ња свој ква ли тет, по ста је не пот пу на. Ње на „при нуд ност“ 
за ви си од во ље ду жни ка, јер је он ти ме сте као пра во да зах тев од би је. Да кле, 
из ја ва је да та ка да је по тра жи ва ње већ пре ста ло би ти (бес при го во р но) при-
нуд но оства ри во. Из тих раз ло га сма тра мо да ар гу мен та ци ја ни је оправ да на, 
па ти ме ни став да на кнад ни при го вор за ста ре ло сти не мо же да ути че на већ 
(пре би ја њем) уга ше ну оба ве зу. У при лог по то њег, мо же мо на ве сти и дру ге 
ре ле вант не окол но сти.

Нај пре, ка ко смо већ об ја сни ли, ис ти ца ње при го во ра за ста ре ло сти је сте 
вр ше ње пра ва да се ус кра ти зах тев по ве ри о ца, ко ји он, због про те ка вре ме-
на, ви ше не мо же при нуд ним пу тем да оства ри. Суд ска за шти та је сте под ра-
зу ме ва ју ћи вид при нуд ног оства ри ва ња, због че га се и при го вор за ста ре ло сти 
ве зу је упра во за суд ски по сту пак. Ипак, и ком пен за ци ја је сте при нуд но оства-
ре ње, јер на ста је про тив но во љи дру ге стра не, са мом из ја вом о пре би ја њу.

Ка да је реч о за ста ре лом по тра жи ва њу, од су ство во ље сва ка ко ути че на 
при зна ва ње прав ног деј ства ова ко ис пу ње не оба ве зе. Иа ко она за ста ре ло шћу 
ни је пре ста ла, ње но ис пу ње ње за ви си ис кљу чи во од то га да ли ду жник же ли 
или не же ли да је ис пу ни.26 Сто га нам на ве де но ту ма че ње Ло зе на ме ће те шко 

24 В. Во ди не лић не го во ри на из ри чит на чин о при го во ру за ста ре ло сти као пре о бра-
жај ном пра ву, али пој мов но од ре ђе ње пре о бра жај них пра ва нам до зво ља ва да сма тра мо да 
овај при го вор та ко ква ли фи ку је, на ро чи то ако има мо у ви ду да све при го во ре сма тра пре-
о бра жај ним пра ви ма. При том нам оста је про тив реч ност у по гле ду тврд ње да су пре о бра-
жај на пра ва увек огра ни че на у тра ја њу, бу ду ћи да при го вор за ста ре ло сти то ни је, осим ка да 
је по кре нут суд ски по сту пак. Вид. В. Во ди не лић, op.cit. 213, 214. и 526.

25 Б. Ло за, op cit., 810.
26 На рав но, уко ли ко се ду жник са гла си са пре би ја њем, ви ше не мо же мо рас пра вља ти 

о прав ној ва ља но сти учи ње не ком пен за ци је, бу ду ћи да се на уго вор на пре би ја ња не од но се 
за кон ска огра ни че ња о ко ји ма је реч.
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при хва тљи ву кон струк ци ју да ду жник мо ра, да би спре чио штет не по сле-
ди це (га ше ње свог уту жи вог по тра жи ва ња), сво је пра во (при го вор) да вр ши 
и то да га вр ши од мах ка да оно на ста не. Узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да, у 
на шем при ме ру, по тра жи ва ња „са зре ва ју“ за ком пен за ци ју у тре нут ку до-
спе ло сти уту жи вог, мо гло би се до го ди ти да по ве ри лац та кве (за ста ре ле) 
оба ве зе од мах по до спе ло сти да из ја ву о пре би ја њу и на тај на чин спре чи 
свог по ве ри о ца да оства ри сво је „ква ли тет ни је“ по тра жи ва ње. 

На да ље, при го вор за ста ре ло сти је сте сте че но пра во ко је пре ста је, опет, 
вољ ном рад њом ду жни ка – од ри ца њем од за ста ре ло сти27 или ис пу ње њем 
оба ве зе или, пак, про пу шта њем да га до за кљу че ња глав не рас пра ве вр ши. 
След стве но, те шко се оправ да ва ту ма че ње за кон ске од ред бе пре ма ко јем, 
за пра во, из ја ва о пре би ја њу уки да деј ство при го во ра за ста ре ло сти. Ре зул тат, 
да се из ја вом во ље ли ца ко је не мо же при нуд но да на ми ри сво је по тра жи-
ва ње спре ча ва вр ше ње пре о бра жај ног пра ва ду жни ка за ста ре ле оба ве зе, 
из и гра ва циљ ко ји је за ко но да вац имао у ви ду про пи си ва њем по сле ди ца 
про те ка ро ка за ста ре ло сти.28

На кра ју, при го вор за ста ре ло сти ван суд ског по ступ ка ни је вре мен ски 
огра ни чен, ни ти се ис цр пљу је јед ном рад њом (ис ти ца њем). Шта ви ше, ду-
жник не мо ра на из ри чит на чин да ис так не при го вор ни ка да га по ве ри лац 
по зо ве да ис пу ни оба ве зу, све док се по ту жби по ве ри о ца не по кре не суд ски 
по сту пак. Та да то мо ра да учи ни до за кљу че ња глав не рас пра ве. Про пу шта-
ње ду жни ка да се по зо ве на за ста ре лост до во ди до гу бље ња пре о бра жај ног 
пра ва, што је и ра зу мљи во. Суд ска од лу ка се за сни ва на ма те ри јал но прав ним 
чи ње ни ца ма, и то оним ко је су до ка за не у суд ском по ступ ку. Сто га, ако је 

27 Ов де ни ка ко не узи ма мо у об зир слу ча је ве ко ји до во де до пре ки да за ста ре ло сти, 
бу ду ћи да у тим слу ча је ви ма вре ме по треб но за за ста ре лост још увек те че, па ни пра во на 
при го вор ни је на ста ло.

28 За ста ре лост се у прав ној те о ри ји прав да по тре бом учвр шћи ва ња си гур но сти прав-
ног про ме та. На и ме, оду го вла че ње по ве ри о ца да зах те ва ис пу ње ње оба ве зе од ду жни ка 
оте жа ва (а по не кад и оне мо гу ћа ва) до ка зи ва ње осно ва но сти ње го вог зах те ва. При ме ном 
пра ви ла о те ре ту до ка зи ва ња, ду жник се до во ди у по вољ ни ји по ло жај, бу ду ћи да се зах тев 
по ве ри о ца суд ском од лу ком (трај но) од би ја. Сто га за ста ре лост пред ста вља сво је вр сну при-
ну ду на по ве ри о ца да сво је пра во бла го вре ме но вр ши. У том сми слу вид. Hel mut Köhler, 
BGB All ge me i ner Teil, München, 2013, 258, par. 18. Исто вре ме но, за ста ре лост спре ча ва по ве-
ри о ца да зах те ва од ду жни ка ис пу ње ње већ ис пу ње не оба ве зе, ко ју окол ност због про те ка 
вре ме на ду жник не мо же да до ка же. Вид. В. Во ди не лић, op.cit., 522, Ј. Ра ди шић, op.cit., 362. 
М. Ве дриш и П. Кла рић у за ста ри пре по зна ју тзв. де струк тив но де ло ва ње вре ме на у пра ву. 
„...оно што је фак тич ки већ укло ње но – пот пу но је зре ло да и прав но про пад не“. Вид. М. 
Ве дриш, П. Кла рић, op.cit., 182. Исти сми сао про из ла зи из од ред бе ЗОО ко јом је про пи са но 
да до пре ки да за ста ре ва ња не до ла зи уко ли ко по ве ри лац по зо ве ду жни ка да оба ве зу ис пу-
ни, усме но или пи сме но (чл. 391), већ по ди за њем ту жбе и сва ком дру гом по ве ри о че вом 
рад њом пред у зе том про тив ду жни ка пред су дом или дру гим над ле жним ор га ном, у ци љу 
утвр ђи ва ња или обез бе ђи ва ња по тра жи ва ња (чл. 388). Вид. Пре су ду Апе ла ци о ног су да у 
Бе о гра ду, Гж. 11680/2010(2) од 23.02.2011. го ди не.
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Др Са ња М. Ра до ва но вић, Ни ко ли на Б. Ми шче вић, Једнострана компензација... (стр. 1315–1334)

про те кло вре ме у ко јем је по ве ри лац мо гао зах те ва ти при нуд но ис пу ње ње, 
а та чи ње ни ца су ду оста не не по зна та услед па сив ног др жа ња ду жни ка чи јим 
ин те ре си ма за ста ре лост слу жи, он да ни суд не мо же да утвр ди по сто ја ње 
окол но сти ко је би за у ста ви ле зах тев.29 Он ће би ти при нуд но оства рен.

У на шем при ме ру, суд ског по ступ ка ни је ни би ло, а оба ве за је, ка ко смо 
већ на ве ли, при нуд но оства ре на. 

Прет по ста ви мо на да ље да ком пен зат, на сто је ћи да укло ни очи глед но 
штет не по сле ди це по ње га, по кре не суд ски по сту пак ра ди на ми ре ња свог 
по тра жи ва ња. Ком пен зант та да ис так не при го вор нео сно ва но сти ту жбе ног 
зах те ва, бу ду ћи да је ње го ва оба ве за уга ше на пре би ја њем. Ком пен зат се, 
ме ђу тим, по зо ве на про тек ро ка за ста ре ло сти. При ме ном од но сне од ред бе 
ЗОО, прет по ста вље на од лу ка су да би би ла да се ту жбе ни зах тев од би ја, јер 
је при го вор за ста ре ло сти усле дио на кон ком пен за ци је. Не мо же мо да не 
при ме ти мо да се овим ком пен зат ли ша ва прав не за шти те пре о бра жај ног 
пра ва. Тач ни је, ни је му ни да та мо гућ ност да га вр ши. Те шко је при хва ти ти 
да је то би ла ствар на на ме ра ре дак то ра.

Уко ли ко прет по ста ви мо да ипак је сте, на ве де но ре ше ње су ко ба ком-
пен за ци је и за ста ре ло сти мо же се бра ни ти по тре бом прав не си гур но сти и 
за шти те са ве сних уче сни ка у прав ном про ме ту. На и ме, ком пен зант и на кон 
на сту па ња за ста ре има зах тев 30 пре ма ду жни ку, те ње го ва из ја ва о ком пен-
за ци ји ни је a pri o ri из раз не са ве сног и не по ште ног по сло ва ња. Осим то га, 
ка ко је при го вор за ста ре ло сти пра во ду жни ка, по ве ри лац ни је у оба ве зи да 
се ста ра о то ме да ли ће га овај вр ши ти или не. А ду жник то мо же учи ни ти 
би ло кад, јер (ван суд ски) при го вор за ста ре ло сти ни је вре мен ски огра ни чен. 
Ти ме би ком пен зант ко ји ра чу на са тим да је сво ју оба ве зу уга сио об ра чу-
на ва њем са за ста ре лом био до ве ден у не по вољ ну по зи ци ју, уко ли ко би се 
на кнад ним при го во ром за ста ре ло сти ком пен за ци ја ста ви ла ван сна ге (нпр. 
оба ве за пла ћа ња за кон ских ка ма та и за вре ме за ко је је ком пен зант ве ро вао 
да ни је ду жник). 

Са ве сно и по ште но по сту па ње ни је оба ве зу ју ће са мо за ду жнич ку стра ну 
у обли га ци о ним од но си ма. Оно пред ста вља им пе ра тив у вр ше њу гра ђан ских 

29 У су прот ном би се на ру шио и сми сао ма те ри јал не прав но сна жно сти. На и ме, „на-
сту па њем ма те ри јал не прав но сна жно сти сви про це сни су бјек ти, по не кад и ши ри круг ли ца, 
би ва ју, сна гом за кон ске исти не, ве за ни утвр ђе њем су да о по сто ја њу спо р ног су бјек тив ног 
пра ва“. Цит. пре ма: Ран ко Ке ча, у: Ран ко Ке ча, Мар ко Кне же вић, Гра ђан ско про це сно пра во 
– При руч ник за по ла га ње пра во суд ног ис пи та, Бе о град 2016, 305. О за у ста вља њу зах те ва вид. 
Мар ко Кне же вић, „Круг опо зи ци о них раз ло га у при го во ру про тив ре ше ња о из вр ше њу на 
осно ву из вр шне ис пра ве“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 4/2014, 343.

30 Ви ше о зах те ву вид. Мар ко Кне же вић, „Те рет до ка зи ва ња не до зво ље но сти ими си ја 
као прет по став ке не га то р ног зах те ва“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду , 
бр. 4 (2013), 356-361; Сла ви ца Кр не та, „Ево лу ци ја пој ма „за хтјев“ и ње гов од нос пре ма су-
бјек тив ном пра ву“, Го ди шњак Прав ног фа кул те та у Са ра је ву, XI II (1975), 297-309. 
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су бјек тив них пра ва у оп ште, без об зи ра на њи хов основ на стан ка. Сто га нам се 
чи ни да је за ко но да вац, у на сто ја њу да пре ци зно ре гу ли ше спо р не си ту а ци је у 
ве зи са пре би ја њем по тра жи ва ња од ко јих је јед но уту жи во, а дру го ни је (али 
је ипак по тра жи ва ње), ство рио јед но прак тич но (а и прав но) не си гур но ста ње. 

Је зич ка ре дак ци ја не оста вља (до вољ но) про сто ра за дру га чи је ту ма че ње 
– да при го вор за ста ре ло сти мо же да уки не ком пен за ци ју, чи ме би се за шти-
тио и са ве сни ду жник за ста ре ле оба ве зе. Суд ско од лу чи ва ње је све де но на 
утвр ђи ва ње вре мен ске ди мен зи је учи ње них из ја ва, јер је та окол ност од 
зна ча ја за при ме ну спо р не од ред бе. Шта ви ше, ни На црт Гра ђан ског за ко ни ка 
Ср би је, ко јим се по сто је ће ре ше ње у це ло сти пре у зи ма31, у том по гле ду не ће 
до не ти ни шта но во. Ти ме се нео прав да но су жа ва мо гућ ност да се за сва ки 
кон кре тан слу чај, од ме ра ва њем ин те ре са, из на ђе ре ше ње ко јим се за до во-
ља ва вред ни ји. На ве де на пре нор ми ра ност у пи та њу по тра жи ва ња ко ја се 
мо гу уга си ти пре би ја њем ви ше ште ти не го што до при но си прав ној си гур но-
сти. Тврд ња је сва ка ко под стак ну та чи ње ни цом да би суд, у од су ству из ри-
чи те нор ме, имао ве ћу сло бо ду да у кон крет ном слу ча ју ство ри пра ви ло 
са гла сно основ ним прав ним прин ци пи ма. Ту, пре све га, ми сли мо на на че ло 
са ве сно сти и по ште ња, о ко јем во ди ра чу на ex of fi cio. 

3.1.1. На че ло са ве сно сти и по ште ња

Са ве сност и по ште ње пред ста вља ју те ме ље це ло куп ног прав ног си сте-
ма, а у обли га ци о ном пра ву за у зи ма ју цен трал но ме сто. У нор ма тив ном 
сми слу, на че ло са ве сно сти и по ште ња свр ста но је у основ на на че ла За ко на 
о обли га ци о ним од но си ма. Од но сном за кон ском од ред бом ус по ста вља се 
им пе ра тив за уче сни ке обли га ци о них од но са да се при ли ком за сни ва ња и 
оства ри ва ња пра ва и оба ве за при др жа ва ју овог на че ла.32 Ти ме се по ста вља 
гра ни ца и дру гом те мељ ном прин ци пу обли га ци о ног пра ва, сло бо ди во ље, 
због че га се с раз ло гом ис ти че да је зах тев за са ве сним и по ште ним вр хов ни 
прин цип об ве зних од но са.33 Дру гим ре чи ма, на ста нак и вр ше ње обли га ци-
о них пра ва не сме да бу де у су прот но сти са са ве сним и по ште ним. Ово пра-
ви ло је про же то ни зом за кон ских од ре да ба и ин сти ту та,34 али оно оба ве зу је 
и из ван нор ма тив них окви ра. Са ве сно и по ште но уно си етич ност у сло бо-
ду во ље ти ту ла ра гра ђан ских су бјек тив них пра ва,35 због че га је у мо дер ној 

31 Чл. 538 На цр та Гра ђан ског за ко ни ка Ср би је, до ступ но на http://www.pa ra graf.rs /
na cr ti_i_ pred lo zi/260615-na crt_gra djan skog_za ko ni ka.html, 01.12.2016.

32 Чл. 12 ЗОО.
33 D. Me di cus, S. Lo renz, op.cit., Rn 139, 73.
34 В. чл. 54, чл. 61, чл. 66, чл. 74, чл. 104, чл. 135, чл. 136, чл. 215, у ве зи са чл. 210, чл. 262, 

чл. 264, чл. 443, чл. 816 ЗОО.
35 О. Ан тић, op cit., 39.



ци ви ли сти ци уни вер зал но оба ве зу ју ће. Шта ви ше, у упо ред ном пра ву, пре 
све га не мач ком, се из овог прин ци па раз вио по се бан ин сти тут гу бље ња пра-
ва, ко ји нам се, с аспек та на шег про бле ма, чи ни по себ но за ни мљи вим. Украт ко 
ће мо га из ло жи ти.

3.1.1.1. Ver wir kung не мач ког пра ва – гу бље ње зах те ва не вр ше њем

На че ло са ве сно сти и по ште ња (Treu und Gla u be, §242 BGB) пред ста вља 
и у не мач ком пра ву оп шти прин цип. Пре ма од но сној од ред би, ду жник има 
оба ве зу да чи нид бу ис пу ни на на чин ко ји је у скла ду са на че лом по ште ња 
и са ве сно сти, а има ју ћи у ви ду оби ча је у про ме ту.36 

С об зи ром на то да је реч о им пе ра тив ној од ред би, суд се по слу жбе ној 
ду жно сти ста ра о са ве сном и по ште ном. Кон крет но, у ре ша ва њу спо р не си-
ту а ци је, суд ово оп ште пра ви ло при ла го ђа ва од ре ђе ној си ту а ци ји, те сна гом 
ар гу ме на та ства ра јед но по све но во пра ви ло, у гра ни ца ма фор мал ног прав ног 
по рет ка.37 Та квом, ства ра лач ком уло гом су да, на че ло са ве сно сти и по ште ња 
се про ши ри ло и из ван нор ма тив ног окви ра: оно по чи ње оба ве зи ва ти и по-
ве ри лач ку стра ну, али и ти ту ла ре свих гра ђан ских су бјек тив них пра ва. 
Упра во су диј ским ре зо но ва њем се раз ви ла, а ка сни је у прав ној те о ри ји и 
ко нач но уоб ли чи ла, по себ на уста но ва гу бље ња пра ва услед не вр ше ња, од-
но сно нео прав да ног оду го вла че ња у вр ше њу пра ва (Ver wir kung).38 

Гу бље ње прав не по зи ци је, ка ко се у ли те ра ту ри пре ци зно на во ди, за-
сно ва но је за пра во на по вре ди оба ве зе свих но си ла ца (прав них по зи ци ја) да 
се са ве сно и по ште но ста ра ју о оства ри ва њу пра ва. На и ме, уко ли ко ти ту лар 
сво је пра во не вр ши ду жи вре мен ски пе ри од, без оправ да них раз ло га ко ји 
се це не спрам окол но сти сва ког кон крет ног слу ча ја, а при том се објек тив ним 
вред но ва њем мо же утвр ди ти да је код ду жни ка ство рен ути сак да га не ће 
ни вр ши ти, та кво не чи ње ње се сма тра не са ве сним, чак зло у по тре бом пра ва, 

36 Bürger lic hes Ge set zbuch in der Fas sung der Be kan ntmac hung vom 2. Ja nu ar 2002 (BGBl. 
I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zu letzt durch Ar ti kel 3 des Ge set zes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 
1190) geändert wor den ist, §242.

37 Реч је о тзв. су диј ском ства ра њу пра ва, ко је је у гер ман ским прав ним си сте ми ма 
не спор но зна чај но. Ка ко се на во ди, „под су диј ским пра вом (пра во пре ју ди ка та, пре це дент но 
пра во) под ра зу ме ва ју се нор ма тив на пра ви ла ко ја се ко ри сте при ли ком обра зла га ња од лу-
ка су до ва, пре све га нај ви ших, и ко ја не пред ста вља ју про сто по на вља ње по зи тив но прав них 
про пи са....Не ра ди се, да кле, о суд ској од лу ци по је ди ног слу ча ја ко ја прав но сна жно окон ча ва 
спор из ме ђу стра на, већ се ра ди о оп шти јим пра ви ли ма ко ја слу же као ње го во обра зло же ње 
и ко ја се на ла зе на ни воу ап страк ци је, из ме ђу за кон ских пра ви ла и од лу ке по је ди нач ног слу-
ча ја.“ Цит. пре ма: Франц Би длин ски, Прав на ме то до ло ги ја – осно ви на у ке о прав ним ме то-
да ма, Пре ве ла са не мач ког: Ива на Мар ко вић, Под го ри ца 2011, 113.

38 D. Me di cus, S. Lo renz, op.cit., Rn 151, 155, 78-79.
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због че га се оно гу би, пре ста је.39 След стве но, из гу би ти се мо гу сва су бјек тив-
на пра ва, чак и она ко ја су нео гра ни че ног тра ја ња (пре све га, ап со лут на, али 
и она ре ла тив на ко ја на ста ју уго во ром ко ји ни је вре мен ски огра ни чен).

По ла зе ћи од то га да је ти ту лар сло бо дан да од лу чи да ли ће или не ће 
вр ши ти сво је пра во, дру га ли ца се на ла зе у ста њу не из ве сно сти у по гле ду 
ње го ве „од лу ке“, па ти ме и прав не не си гур но сти. Суд од ме ра ва њем по зи ци ја 
по ве ри о ца и ду жни ка у кон крет ном слу ча ју мо же да од лу чи да је не ис пу ње њу 
оба ве зе ду жни ка прет хо ди ло не са ве сно не вр ше ње пра ва по ве ри о ца, због 
че га мо же да ус кра ти прав ну за шти ту. Ти ме, за пра во, суд шти ти јед ну ви шу 
вред ност од оне ко ја је из ра же на у нор ма тив но при зна том зах те ву по ве ри о ца: 
по ве ре ње ко је ду жник има пре ма са ве сном и по ште ном у прав ном про ме ту,40 
ње го во по уз да ње у по на ша ње по ве ри о ца,41 од но сно још ва жни је – прав ну 
си гур ност.42 

Ка да је реч о вре мен ском огра ни че њу вр ше ња пра ва у сми слу за ста ре-
ло сти, не мач ка те о ри ја ис ти че да је гу бље ње прав не по зи ци је мо гу ће и пре 
не го што ис тек не пе ри од за ста ре ло сти, али се та да по ста вља ју ви ши кри те-
ри ју ми у по гле ду др жа ња ду жни ка и по ве ре ња ко је он има пре ма по ве ри о цу, 
а ко је се овим ин сти ту том шти ти.43 Раз лог то ме је чи ње ни ца да је за ко но да-
вац про пи си ва њем ро ко ва и по сле ди ца за ста ре ло сти већ обез бе дио прав ну 
си гур ност. Сто га, уко ли ко су за стар ни ро ко ви кра ћи у по гле ду кон крет них 
по тра жи ва ња, до гу бље ња пра ва ре ђе до ла зи.44 Обр ну то, уко ли ко су они 
ду жи, „прав на си гур ност оправ да ва да се, и по ред то га што ни су про те кли 
ро ко ви за стар је ло сти, оне мо гу ћи овла ште ник у вр ше њу фор мал но ва ља ног 

39 Сла ви ца Кр не та, „По вре да „на че ла са вје сно сти и по ште ња“ као раз лог пре стан ка 
су бјек тив них гра ђан ских пра ва“, Ода бра не те ме при ват ног пра ва – збо р ник ра до ва, 15, 
H.Köhler, op.cit., 253. 

40 D. Me di cus, S. Lo renz, op.cit., Rn 151, 78
41 С. Кр не та, op.cit., 14
42 Суд је та ко, у јед ном слу ча ју, оце нио да су, за од ре ђе не вре мен ске пе ри о де, по тра-

жи ва ња на име из др жа ва ња услед не вр ше ња из гу бље на. Суд је оце нио да су се за по је ди на 
по тра жи ва ња сте кле по треб не прет по став ке да би по овом осно ву до шло до гу бље ња пра ва, 
ка ко прет по став ка ко ја се од но си на вре мен ски пе ри од не вр ше ња пра ва (Ze it mo ment), та ко 
и она ко ја се од но си на окол но сти кон крет ног слу ча ја (Um stan dsmo ment). Та ко се у обра зло-
же њу, из ме ђу оста лог на во ди: „Сход но ис ку ству, ду жник из др жа ва ња... мо же да при ла го ди 
сво је усло ве жи во та при хо ди ма ко ји му сто је на рас по ла га њу, та ко да он при нео че ки ва ним 
на кнад ним зах те ви ма за из др жа ва ње не мо же да по сег не у уште ђе ви ну, те та ко, по пра ви лу, 
до спе у те жак по ло жај“., BGH, Versäumnisurteil vom 22. No vem ber 2006 – XII ZR 152/04, до-
ступ но на http://lo renz.user web.mwn.de/ur te i le/xi i zr152_04.ht m  , 07.12.2016. го ди не.

43 D. Me di cus, S. Lo renz, op.cit., Rn 151, 78
44 Окол но сти под ко ји ма се гу бе по тра жи ва ња за ко ја је пред ви ђен кра так рок за ста-

ре ло сти (три го ди не) се ис пи ту ју из у зет но стро го. BGH, Versäumnisurteil vom 22. No vem ber 
2006 – XII ZR 152/04, до ступ но на http://lo renz.user web.mwn.de/ur te i le/xi i zr152_04.ht m  , 
07.12.2016. го ди не и BAG, Ur teil vom 11. De zem ber 2014, Az, 8 AZR 838/13, до ступ но на https://
ope njur.de/u/761570.html, 07.12.2016.
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пра ва јер га је на очит на чин за не ма рио и то у то ли кој мје ри да се је дру ги 
по у здао и осло нио на ње го во по на ша ње.“45 Због то га је мо гу ће да пра во пре-
ста не и пре не го што ис тек не пе ри од у ко јем по ве ри лац мо же при нуд ним 
пу тем оства ри ти сво је по тра жи ва ње, од но сно пре ис те ка ро ка по треб ног за 
за ста ре лост. 

У не мач ки прав ни си стем, овај ин сти тут је ушао још у пр вим го ди на ма 
ва же ња Гра ђан ског за ко ни ка. Исти на, с об зи ром на то да се Ver wir kung при-
ме њу је са мо из у зет но, у ра ни јем пе ри о ду се пре по зна вао пре те жно у обла сти 
тр го вач ког и рад ног пра ва.46 Да нас има уни вер зал ни ка рак тер, оп ште при хва-
ће ну афир ма ци ју на че ла са ве сно сти и по ште ња, као огра ни че ња у сло бод ном 
вр ше њу свих гра ђан ских су бјек тив них пра ва.47 Ти ме се, ме ђу тим, не ме ња 
чи ње ни ца да се на овај на чин пра ва мо гу из гу би ти са мо из у зет но, уко ли ко 
то про из ла зи из свих окол но сти кон крет ног слу ча ја.48 У об зир се узи ма при-
ро да пра ва, вр ста прав ног по сла, ви си на зах те ва, др жа ње по ве ри о ца и ду-
жни ка. Шта ви ше, на овај на чин мо гу ће је да пре ста не и зах тев из ап со лут ног 
пра ва, што на рав но не до во ди до гу бље ња са мог пра ва, већ зах те ва пре ма 
од ре ђе ном ли цу пре ма ко ме за ка сне ло вр ше ње пред ста вља по вре ду са ве сно-
сти и по ште ња.49 

3.1.1.2. Гу бље ње зах те ва не вр ше њем у на шем пра ву

У пе ри о ду пре до но ше ња ЗОО, су до ви су у са ве сном и по ште ном пре-
по зна ва ли кри те ри јум оце не осно ва но сти ту жбе них зах те ва. У прав ној ли-
те ра ту ри се нај че шће на во де две та кве од лу ке, обе про ис те кле из истих 
прав них си ту а ци ја: ку пац, као по ве ри лац оба ве зе на пре да ју ства ри, на кон 
до спе ло сти свог по тра жи ва ња ни је вр шио сво је пра во, од но сно ни је зах те вао 
ис по ру ку, ни ти рас кид уго во ра (уз на кна ду ште те). Вр хов ни при вред ни суд 
је, до ду ше са не што дру га чи јом прав ном ар гу мен та ци јом, али по зи вом на 
на че ло са ве сно сти и по ште ња, од био зах тев куп ца за при нуд но ис пу ње ње 
уго во ра,50 бу ду ћи да ду жи вре мен ски пе ри од ни је тра жио ње го во из вр ше ње. 

45 Цит. пре ма: С. Кр не та, op.cit., 15
46 С. Кр не та, op.cit., 17-19.
47 D. Me di cus, S. Lo renz, op.cit., 78, 79.
48 У јед ном слу ча ју, суд је оце нио да за куп ци не гу бе зах тев за по вра ћај ис пла ће ног 

код нео сно ва ног јед но стра ног уве ћа ња за куп ни не са мо због то га што су пр во бит но ис пла-
ти ли та ко од ре ђен из нос. У обра зло же њу, суд је на вео да ту жи ља и њен муж без ре зер вним 
пла ћа њем ни су ство ри ли та кве окол но сти услед ко јих би ту же ни као за ку по да вац мо гао да 
се по уз да у то да за куп ци зах тев за по вра ћај ви ше не ће ис ти ца ти., BGH, Ur teil vom 20. Ju li 
2005 – VI II ZR 199/04, до ступ но на https://ope njur.de/u/225500.print, 16.12.2016. го ди не. 

49 С. Кр не та, op.cit., 19
50 Пре су да Вр хов ног при вред ног су да, Сл 639/69 од 5.4.1962. и Пре су да Вр хов ног при-

вред ног су да Сл 81/56 од 28.02.1956, ана ли зи ра не у: С. Кр не та, op.cit., 23-26. У истом сми слу 
и: Вла ди мир В. Во ди не лић, Та ко зва на зло у по тре ба пра ва, Бе о град 1997, 91
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До но ше њем ЗОО на че ло са ве сно сти и по ште ња51 је свр ста но у ранг 
оба ве зу ју ћих пра ви ла. Ипак, вре ме ко је је од та да про те кло ни је мно го до-
при не ло то ме да се овај, пре све га етич ки прин цип, на мет не из над фор мал-
ног пра ва у оној ме ри ко ја је нео п ход на да се одр жи прав на си гур ност. 

Но ви ја суд ска прак са оску де ва у од лу ка ма у ко ји ма би се мо гла пре по-
зна ти ова ква афир ма ци ја са ве сног и по ште ног, иа ко о то ме во ди ра чу на по 
слу жбе ној ду жно сти. Пре те жно, суд овим на че лом обра зла же сво ју од лу ку 
ко ја је са гла сна за кон ским или уго во ре ним пра ви ли ма по сту па ња52, али 
окле ва ка да је по треб но од би ти за шти ту очи глед ног пра ва.53 Ипак, у јед ном 
спо ру, суд је од био зах тев ту жи о ца због то га што је оду го вла чио са ње го вим 
при нуд ним оства ри ва њем. „У кон крет ном слу ча ју, ту жи о цу је при зна то 
су бјек тив но пра во на на кна ду за ко ри шће ње ви део ка се та... Циљ уста но вље-
ња су бјек тив ног пра ва на на кна ду, ни је да се оно про те же у не до глед, па у 
кон крет ном слу ча ју пр во сте пе ни суд ни је це нио да ли је по на ша ње ту жи о-
ца... про тив но на че лу са ве сно сти и по ште ња. У кон крет ном слу ча ју, ту жи лац 
је имао мо гућ ност да под не се ту жбу и у то ку 2006. и 2007. (две го ди не од 
до спе ло сти оба ве зе ду жни ка, прим. ау то ра), а исти је то учи нио тек по ло-
ви ном 2008.“54 Шта ви ше, из на ве де не од лу ке се мо же за кљу чи ти да је зах тев 
од би јен и по ред чи ње ни це да ни је про те као пред ви ђе ни рок за ста ре ло сти. 

На истим пре ми са ма по чи ва и низ нор ма тив них ре ше ња. При ме ри це, 
уго вор се мо же по ни шти ти због по сто ја ња ма на во ље у од ре ђе ним ро ко ви-
ма.55 Или, не са ве сни вла сник зе мљи шта на ко јем са ве сни гра ди лац по ди же 
обје кат гу би пра во сво ји не на де лу зе мљи шта на ко јем је обје кат са гра ђен.56 

Да кле, и у на шем пра ву, од би ја ње ту жбе ног зах те ва из раз ло га о ко ји ма 
суд во ди ра чу на по слу жбе ној ду жно сти до во ди, за пра во, до гу бље ња пра ва. 

3.1.1.3. Ко нач но: да ли је мо гу ћа ком пен за ци ја ком пен зан то вог  
за ста ре лог по тра жи ва ња?

Освр не мо ли се на наш при мер, од но сно хи по те тич ки про блем, мо гли 
би смо да за кљу чи мо да је ком пен за ци ја мо гу ћа, ма кар и из у зет но, и ако 
при го вор за ста ре ло сти бу де ис так нут на кон из ја ве о пре би ја њу. 

51 Чл. 12 ЗОО
52 Пре су да Вр хов ног су да Ср би је, Прев. 142/2005 од 14.04.2005. го ди не, Пре су да Ви шег 

тр го вин ског су да у Бе о гра ду, Пж. 1079/2002 о 20.03.2002. го ди не.
53 Ар гу мен та ци јом ко ју пру жа це ло ку пан прав ни си стем, на ро чи то ње гов ко гент ни 

део, уз до вољ но кри тич ког про ми шља ња, мо гла би да се оправ да та ква суд ска од лу ка.
54 Пре су да Основ ног су да у Кра ље ву П 1320/10 од 25.3.2010. го ди не и Ре ше ље Ви шег 

су да у Кра ље ву, 2Гж. 870/10 од 22.7.2010. – Бил тен суд ске прак се Ви шег су да у Кра ље ву 3/2010.
55 Чл. 117 ЗОО
56 Сход но чл. 24 За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са, Слу жбе ни лист СФРЈ, 

бр. 6/80 и 36/90, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 29/96, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 115/2005.
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У окол но сти да је ком пен зант од лу чио да вр ши сво је пра во он да ка да 
је и сам по стао ду жник, а да се прет ход но др жао пот пу но па сив но, ни је те-
шко про на ћи еле мен те не са ве сног и не по ште ног вр ше ња. Још пре ци зни је, 
реч је о про тив реч ном по сту па њу, ко је је у обли га ци о ним од но си ма нај че шћи 
вид зло у по тре бе пра ва.57 Код ду жни ка је по ве ри лац та квим по на ша њем ство-
рио уве ре ње да сво је пра во не ће оства ри ва ти, а по том из ја вом во ље спре чио 
ду жни ка да оства ри и сво је уту жи во по тра жи ва ње и сво је пре о бра жај но 
пра во да при го во ром за ста ре ло сти од би је зах тев. На рав но, од лу ка о до пу ште-
но сти у кон крет ном слу ча ју тре ба ло би да бу де ре зул тат су диј ске оце не свих 
ре ле вант них окол но сти: пред ме та ду го ва не пре ста ци је, вре ме на ко је је про-
те кло у не вр ше њу или од на сту па ња за ста ре ло сти, по на ша ња по ве ри о ца у 
да тим окол но сти ма, по на ша ња ду жни ка. У ве зи са по то њим, зна ча јан мо ме нат 
сва ка ко би мо гао да бу де и тре ну так у ко јем ће се, на кон из ја ве о пре би ја њу, 
по зва ти на за ста ре лост, јер би и ње го во оду го вла че ње мо гло да бу де од раз 
не са ве сног по сту па ња. Зах тев прав не си гур но сти, пак, на ла же да до пу ште ност 
бу де из у зе так, а не пра ви ло.58 

Не до ста так ства ра лач ке уло ге су да до не кле мо же мо да при пи ше мо ко-
гент ној ре дак ци ји од но сне од ред бе. 

3.2. По тра жи ва ње ком пен за та је за ста ре ло

Ка да из ја ву о пре би ја њу да је ду жник за ста ре ле оба ве зе, не по сто ји ди ле-
ма у по гле ду прав ног деј ства та кве из ја ве: ком пен зант га си сво ју (за ста ре лу) 
оба ве зу, жр тво ва њем уту жи вог по тра жи ва ња. Из ја ва о пре би ја њу ни је ни шта 
дру го до јед но стра ни прав ни по сао, ко јим се оба ве за га си не за ви сно од то га 
да ли је ду жник знао за на сту па ње за ста ре ло сти или не.59 Ра зу мљи во, из ја-
ва да та под прет њом, при ну дом или пре ва ром (не и у за блу ди) мо же да бу де 
по ни ште на.60 

Уко ли ко би, евен ту ал но, из ја ва о пре би ја њу би ла основ пре стан ка, а да 
су за сам пре ста нак оба ве зе по треб не и по себ не чи нид бе (нпр. спро во ђе ње 

57 У том сми слу вид. В.В. Во ди не лић, Та ко зва на зло у по тре ба пра ва, Дра го љуб Сто ја-
но вић, „За бра на зло у по тре бе пра ва“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 3-4/79, 379-390, 
Дра го љуб Сто ја но вић, „Ve ni re con tra fac tum pro pri um“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра-
ду, бр. 1-3/72, 527-535, Сло бо дан Пе ро вић, „Гра ни це сло бо де уго ва ра ња“, Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 5-6/71, 489-519.

58 За ни мљи во је ре ше ње ко је пред ви ђа скан ди нав ско пра во. На и ме, да би се от кло ни-
ла не из ве сност у си ту а ци ја ма ка да по ве ри лац не вр ши сво је пра во и на кон што је оба ве за 
до спе ла, ду жник оба ве зе тре ба да по ста ви по ве ри о цу по се бан упит да ли, и по ред за ка шње-
ња, же ли чи нид бу. Ernst Ra bel, Das Recht des Wa ren ka ufs, 1. Band, Ber lin 1964, 4. На ве де но 
у: С. Кр не та, op.cit., 27.

59 Чл. 367 ЗОО
60 Б. Ло за, op cit., 839, Б. Ви знер, op.cit., 1307.
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у по слов ним књи га ма)61, она би се сма тра ла од ри ца њем од за ста ре ло сти, чак 
и ка да ни је да та у пи са ној фор ми. Та ква ква ли фи ка ци ја про из ла зи упра во 
из на че ла са ве сно сти и по ште ња,62 због че га би суд мо рао да од би је на кнад но 
ис так ну ти при го вор за ста ре ло сти као нео сно ван. 

4. ЗА КЉУ ЧАК

У на сто ја њу да пре ци зно ре гу ли ше пи та ње ком пен за ци је као на чи на 
пре стан ка оба ве за, за ко но да вац је, чи ни се, отво рио про стор за кон фу зи ју и 
прав ну не си гур ност у по гле ду ком пен за ци је за ста ре лог по тра жи ва ња, и то 
пр вен стве но ка да је реч о пре би ја њу до ко јег до ла зи ван суд ски, јед но стра ном 
из ја вом во ље ком пен зан та. Ту раз ли ку је мо две си ту а ци је, у за ви сно сти од 
то га ко ме при па да за ста ре ло по тра жи ва ње. У слу ча ју ка да је по тра жи ва ње 
ком пен за та за ста ре ло, тј. ка да се ду жник за ста ре ле оба ве зе ја вља у уло зи 
ком пен зан та, ли ца ко је да је из ја ву во ље о пре би ја њу, он из ја вом га си сво ју 
за ста ре лу оба ве зу жр тву ју ћи, при том, сво је уту жи во по тра жи ва ње. Ова кво 
деј ство из ја ве ком пен зан та, ду жни ка за ста ре ле оба ве зе, на сту па без об зи ра 
на то да ли је овај знао за за ста ре лост или не.

У дру гом слу ча ју, по ве ри лац за ста ре лог по тра жи ва ња је тај ко ји да је 
из ја ву во ље о пре би ја њу, ком пен зант. Ме ђу тим, од го вор на пи та ње ка кво је 
деј ство из ја ве во ље ком пен зан та, по ве ри о ца за ста ре лог по тра жи ва ња, ни је 
са свим ла ко да ти, има ју ћи у ви ду од ред бе За ко на о обли га ци о ним од но си ма 
ко јим се ре гу ли ше мо гућ ност пре би ја ња за ста ре лог по тра жи ва ња. Та ко, у 
За ко ну је на чел но пред ви ђе но да се за ста ре ло по тра жи ва ње мо же ком пен-
зо ва ти уко ли ко ни је би ло за ста ре ло у тре нут ку ка да су се сте кли усло ви за 
пре би ја ње. Ме ђу тим, у дру гом ста ву истог чла на пред виђ но је да и та кво 
по тра жи ва ње мо же би ти ком пен зо ва но, с тим да до ком пен за ци је не ће до ћи 
уко ли ко је ду жник ис та као при го вор за ста ре ло сти. 

Је зич ка ре дак ци ја на ве де не од ред бе упу ћу је на то да је по треб но да 
ду жник за ста ре лог по тра жи ва ња ис так не при го вор за ста ре ло сти пре не го 
по ве ри лац да из ја ву о ком пен за ци ји, да би је спре чио. С дру ге стра не, иста 
од ред ба мо гла би да се ту ма чи и на на чин да ду жник за ста ре ле оба ве зе сво-
јим на кнад но ис так ну тим при го во ром мо же уки ну ти ком пен за ци ју ко ја је 

61 „...Ме ђу тим, у кон крет ном слу ча ју, ком пен за ци ја ни је ре ги стро ва на у из во ди ма 
жи ро-ра чу на уче сни ка ком пен за ци је, па су ни же сте пе ни су до ви пра вил но при ме ни ли ма те-
ри јал но пра во, по што су утвр ди ли да оба ве за ту же ног ни је пре ста ла...“ (Из пре су де Вр хов-
ног су да Ср би је, Прев. 634/00 од 27. де цем бра 2000. го ди не).

62 „...сва ко по на ша ње ду жни ка ко је пре ма на че лу са ве сно сти и по ште ња из чла на 12 
ЗОО пред ста вља по твр ду ду жни ко ве оба ве зе пре ма по ве ри о цу пред ста вља при зна ње ду га...“ 
(Из пре су де Вр хов ног су да Ср би је, Прев. 142/2005 од 14.04.2005.).

 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2016



1332

на сту пи ла у тре нут ку из ја ве во ље ком пен зан та, одн. по ве ри о ца за ста ре лог 
по тра жи ва ња. 

Пр во ре ше ње пре ма ко јем је по треб но да при го вор за ста ре ло сти прет-
хо ди из ја ви ком пен за ци је да би спре чио њен на ста нак, не чи ни се са гла сним 
ци љу ко ји је за ко но да вац имао у ви ду при ли ком ре гу ли са ња за ста ре ло сти. 
На и ме, про те ком ро ка за ста ре ло сти, ду жник сти че пре о бра жај но пра во да 
од би је по ве ри о чев зах тев за ис пу ње ње ду го ва не пре ста ци је. Сто га, ре ше ње 
пре ма ко јем при го вор за ста ре ло сти спре ча ва ком пен за ци ју са мо ако прет-
хо ди из ја ви зна чи ло би да се из ја вом о пре би ја њу ду жник за ста ре ле оба ве зе 
спре ча ва да вр ши сво је пре о бра жај но пра во да от кло ни по ве ри о чев зах тев 
иа ко са мог зах те ва ни је ни би ло.

Са дру ге стра не, ту ма че ње пре ма ко јем ду жник за ста ре ле оба ве зе мо же 
при го во ром за ста ре ло сти уки ну ти ком пен за ци ју, мо гло би по ве ри о ца до ве сти 
у не по вољ ну си ту а ци ју. Ка ко је и за ста ре ло по тра жи ва ње и да ље по тра жи-
ва ње, ње го во вр ше ње по про те ку ро ка за ста ре ло сти не зна чи a pri o ri не са-
ве сно по сту па ње по ве ри о ца. Та ко ђе, ка ко при го вор за ста ре ло сти ду жни ка 
ни је вре мен ски огра ни чен, те би ду жник мо гао овај при го вор ис та ћи у би ло 
ком тре нут ку упр кос ве ро ва њу по ве ри о ца за ста ре лог по тра жи ва ња (ком пен-
зан та) да је ком пен за ци јом пре ста ла и ње го ва оба ве за пре ма ду жни ку по-
тра жи ва ња ко је је за ста ре ло (ком пен за ту). 

Да кле, у овом слу ча ју ван суд ске јед но стра не ком пен за ци је за ста ре лог 
по тра жи ва ња, мо же мо го во ри ти о су ко бу два прав на ин те ре са: ефи ка сно сти 
прав ног про ме та (ко ја се на сто ји обез бе ди ти пу тем ком пен за ци је ме ђу соб-
них по тра жи ва ња) и прав не си гур но сти (чи јем оства ре њу слу жи, из ме ђу 
оста лих, и ин сти тут за ста ре ло сти, као сред ство ус по ста вља ња рав но те же 
из ме ђу фак тич ког и прав ног ста ња). 

Као ре ше ње за пре ва зи ла же ње овог про бле ма, у ра ду је пред ло же на 
при ме на на че ла са ве сно сти и по ште ња. С тим у ве зи, као по зи ти ван при мер 
при ме не на че ла са ве сно сти и по ште ња, на ве ден је ин сти тут гу бље ња пра ва 
услед не вр ше ња (Ver wir kung) ко ји је раз ви ла не мач ка суд ска прак са. На и ме, 
до гу бит ка пра ва, од но сно прав не по зи ци је до ла зи уко ли ко ти ту лар не вр ши 
сво је пра во ду жи вре мен ски пе ри од, при че му је код ду жни ка, с об зи ром на 
укуп но по на ша ње по ве ри о ца, ство ре но уве ре ње да га ти ту лар не ће ни вр ши-
ти. На кнад но вр ше ње пра ва од стра не по ве ри о ца су прот но ње го вом до та да-
шњем др жа њу чи ни га не са ве сним, од но сно ука зу је на зло у по тре бу пра ва. 
С об зи ром на то да на овај на чин мо же до ћи до гу бље ња пра ва и пре ис те ка 
ро ка за ста ре ло сти, као и на то да суд о са ве сном и по ште ном по сту па њу 
уче сни ка гра ђан ско прав ног од но са во ди ра чу на по слу жбе ној ду жно сти, 
овај прав ни ин сти тут мо же по слу жи ти као по год но сред ство да се спре чи 
прав но деј ство ком пен за ци је по тра жи ва ња он да ка да би ње го во на сту па ње, 
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с об зи ром на окол но сти кон крет ног слу ча ја, угро зи ло прав ну си гур ност. С 
тим у ве зи, да би до шло до гу бит ка пра ва по овом осно ву, ја сно де фи ни са ним 
прет по став ка ма ко је мо ра ју би ти ис пу ње не у сва ком кон крет ном слу ча ју 
обез бе ђу је се са мо из у зет на при ме на овог ин сти ту та. 
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Uni la te ral Offset ting of an Ex pi red Cla im

Abstract:Offset ting (com pen sa tion) re pre sents a way of ter mi na tion of an 
obli ga tion by cal cu la ting mu tual cla ims and debts bet we en the offset ting par ti es. 
Which cla ims or debts can be an ob ject of offset ting is re gu la ted by the Law. In 
most of le gal systems, con di ti ons for the offset ting can be re du ced to re ci pro city, 
ma tu rity, ho mo ge ne ity and en for ce a bi lity of the cla ims. With re gard to the lat ter, 
the is sue of the ex pi red cla ims is espe ci ally in te re sting. Our le gi sla tor has op ted 
for the do mi nant opi nion in the mo dern the ory of ci vil law that the ex pi red cla ims, 
in prin ci ple, can not be offset. Ho we ver, in cer tain ca ses, such a pos si bi lity is not 
ex clu ded. By this is me ant, firstly, the offset ting of the cla ims which we re not ex-
pi red at the mo ment when the con di ti ons for the offset ting ma te ri a li zed. Se condly, 
the le gi sla tor sti pu la tes that the offset ting is al so pos si ble when the cla im had 
ex pi red be fo re it co uld ha ve been ter mi na ted by the offset ting, if the sta te ment of 
offset ting was gi ven be fo re ra i sing the ob jec tion of ex pi ra ti on. In the pa per, pre-
ci sely this lat ter will be di scus sed, be ca u se the lin gu i stic in ter pre ta tion of the 
re le vant pro vi sion ra i ses many qu e sti ons. 
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