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ЛИЧ НО ИМЕ ДЕ ТЕ ТА У СРП СКОМ  
МЕ ЂУ НА РОД НОМ ПРИ ВАТ НОМ ПРА ВУ

Сажетак: У ра ду су раз мо тре не са да шње и бу ду ће нор ме срп ског ме-
ђу на род ног при ват ног пра ва ко је се од но се на лич но име де те та. Је дан од 
нај ва жни јих про бле ма ка да је у пи та њу лич но име де те та са ино стра ним 
еле мен том је сте ка ко уре ди ти при зна ње име на и пре зи ме на де те та срп-
ског др жа вљан ства ко је је од ре ђе но и упи са но у ма тич ну књи гу у ино стран-
ству. Тре нут но је на сна зи јед но стра на ко ли зи о на нор ма ко ја упу ћу је на 
при ме ну до ма ћих при нуд них про пи са (нор ми не по сред не при ме не). То зна чи 
да ва же ће срп ско пра во не то ле ри ше од ре ђи ва ње име на и пре зи ме на де те та 
у ино стран ству по пра ви ли ма стра ног пра ва уко ли ко се та пра ви ла не укла-
па ју у зах те ве По ро дич ног за ко на. За кон о ма тич ним књи га ма упу ћу је ма ти-
ча ра да при упи су лич ног име на на осно ву ис пра ва ино стра них ор га на зах-
те ва од ро ди те ља да при ла го де име де те та зах те ви ма на шег пра ва, без 
об зи ра на то што ће на тај на чин де те би ти до ве де но у си ту а ци ју да у на шој 
зе мљи има друк чи је име не го у дру гој зе мљи чи ји је та ко ђе др жа вља нин или 
у ко јој има ре дов но бо ра ви ште. На црт ЗМПП, ма да са др жи зна чај не но ви не, 
не пру жа ре ше ње за овај про блем и због то га не успе ва да при ла го ди на ше 
ме ђу на род но при ват но пра во у обла сти лич ног име на, зах те ви ма евен ту-
ал ног бу ду ћег члан ства у Евр оп ској уни ји, ни ти успе ва да оства ри циљ 
ме ђу на род ног при ват ног пра ва ко ји се са сто ји у прав ној си гур но сти и за-
шти ти ле ги тим них ин те ре са стра на ка, у овом слу ча ју на ших др жа вља на. 
Ау тор пред ла же да се у бу ду ћи За кон о ме ђу на род ном при ват ном пра ву 
увр сти ма те ри јал но прав на нор ма о при зна њу лич ног име на де те та од ре-
ђе ног у ино стран ству ко ја ће во ди ти ра чу на о ин те ре си ма до ма ћих др жа-
вља на ко ји жи ве у ино стран ству да се њи хо во лич но име при зна у истом 
об ли ку у ко ме је оно од ре ђе но у ино стран ству. 

Кључнеречи: лич но име де те та, ме ро дав но пра во, ме ђу на род на над-
ле жност. 
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1. ПРИ МЕР И УВОД

Maлолетни Ди ми три је Па жђер ски Па вло вић ро ђен је у Пољ ској од оца 
Ду ша на, др жа вља ни на Ср би је и мај ке Еве ли не Ха ћа, др жа вљан ке Пољ ске. 
Де чак је упи сан у ма тич ну књи гу ро ђе них у Пољској са та да шњим пре зи ме-
ном сво га оца. Отац је у то вре ме имао пре зи ме са ста вље но из две ре чи од 
ко јих је пре зи ме Па вло вић при па да ло ње го вој бив шој су пру зи Ве сни (по сле 
раз во да од пр ве су пру ге, Ве сне Па вло вић, ни је од мах про ме нио пре зи ме та ко 
да је у вре ме Ди ми три је вог ро ђе ња но сио пре зи ме из свог пр вог бра ка). Ка сни-
је је из вр шио про це ду ру про ме не пре зи ме на и са да се пре зи ва са мо Па жђер ски. 
Ду шан Па жђер ски и Еве ли на Ха ћа за тра жи ли су са вет у ве зи са пре зи ме ном 
њи хо вог си на Ди ми три ја. Ро ди те љи би же ле ли да се Ди ми три је пре зи ва 
Па жђер ски Ха ћа и да се по сту пак про ме не пре зи ме на оба ви у Ср би ји.1

У овом хи по те тич ком пред ме ту су о ча ва мо се са про бле мом при зна ња 
и исто вре ме но про ме не пре зи ме на ма ло лет ног де те та ко је је стра ни др жа вља-
нин срп ског по ре кла. По сту пак при зна ња и про ме не пре зи ме на де те та је 
управ ни по сту пак, али си ту а ци ја ипак ула зи у ма те ри ју ме ђу на род ног при-
ват ног пра ва јер се мо же ква ли фи ко ва ти као ста ту сно и по ро дич но прав но 
пи та ње са ме ђу на род ним еле мен том.2 Ода бра ли смо овај по ма ло не у о би ча јен 
при мер са мо као по чет ну илу стра ци ју за те зу да је за ре ша ва ње про бле ма 
ве за них за лич но име са ме ђу на род ним еле мен том ко ли зи о ни ме тод не до-
во љан и не по до бан да у пот пу но сти оства ри циљ ме ђу на род ног при ват ног 
пра ва. Од ред бе ме ђу на род ног при ват ног пра ва тре ба да бу ду у скла ду са 
по тре ба ма прав не си гур но сти, за шти те ле ги тим них ин те ре са стра на ка и 
пра вич но сти. Тај циљ се мо же по сти ћи са ста вља њем ма те ри јал но прав них, 
а не са мо ко ли зи о но прав них нор ми ме ђу на род ног при ват ног пра ва. На црт 
За ко на о ме ђу на род ном при ват ном пра ву не са др жи ком плет на ре ше ња. 
По ка за ће мо да ни ње го вим до но ше њем мно ги про бле ми са лич ним име ном 
де те та на ших др жа вља на у ино стран ству не би би ли ре ше ни, ни ти би на ше 
пра во би ло ускла ђе но са пра вом Европ ске уни је, што је био циљ Рад не гру пе 
Ми ни стар ства прав де за састављање На цр та ЗМПП. 

Мо гло се већ на по чет ку овог ра да по ста ви ти пи та ње: да ли је лич но 
име јав но прав на или при ват но прав на ма те ри ја? Ко ме је лич но име ва жно? 
На пр вом ме сту, лич но име је би тан еле мент ста ту са по је дин ца, јер је основ 
иден ти те та.3 За тим пре зи ме је зна чај но за по ро ди цу јер од ре ђу је, у на шем 
прав ном си сте му и си сте му мно гих дру гих европ ских зе ма ља, при пад ност 

1 Из во ди из ре пор та же Ха не Дун ђе ров и Ве сне То ро вић, Ку мо ва ла бив шем су пру гу, 
Блиц, су бо та 25. ав густ 2007. го ди не. 

2 Ви де ти члан 1 За ко на о ре ша ва њу су ко ба за ко на (Слу жбе ни лист СФРЈ бр. 43 од 23. 
ју ла 1982, 72 од 3. де цем бра 1982, и „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 46 од 4. ок то бра 1996). 

3 Суд ЕУ, пред мет С-208/09 Ilon ka Sayn-Wit tgen ste in v. Lan des ha up tmann von Wi en. 
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по ро ди ци и ве зу са јед ним де лом род би не. Пре зи ме се нај че шће до би ја пре-
но ше њем са ге не ра ци је оче ва или мај ки на ге не ра ци ју си но ва и кће ри (па-
тро ни мик и ма тро ни мик), а та ко се пре но си и на бу ду ће на ра шта је.4 На тај 
на чин пре зи ме обез бе ђу је кон ти ну и тет по ро дич ног ста бла.5 Др жа ва по мо ћу 
име на иден ти фи ку је гра ђа не и вр ши по пис сво јих по ре ских об ве зни ка и 
гла са ча, де це до ра сле за школ ске оба ве зе и мо ма ка и де во ја ка зре лих за 
ре гру та ци ју. Име је та ко ђе спољ ни знак во ље по је дин ца да се ин те гри ше у 
од ре ђе ну дру штве ну сре ди ну и ин те ре са дру штва да до та кве ин те гра ци је 
до ђе.6 На при мер, пи са ње лич ног име на ћи ри ли цом, по пра ви ли ма срп ског 
је зи ка (фо нет ска тран скрип ци ја),7 пред ста вља на чин да се стра нац бо ље 
при ла го ди жи во ту у Ср би ји, а пи са ње име на ла ти ни цом и бри са ње ди ја кри-
тич ког зна ка са соп стве ног пре зи ме на8 је сте на чин на ко ји мно ги на ши гра-
ђа ни из ра жа ва ју же љу да се ин те гри шу у сре ди ну за пад них зе ма ља у ко је су 
се исе ли ли. За кљу чу је мо да су код лич ног име на у игри ин те ре си по је дин ца, 
по ро ди це, др жа ве и це лог дру штва. Због то га је оно пред мет по ро дич ног, 
управ ног, устав ног и ме ђу на род ног при ват ног пра ва. 

На по ме ну ће мо да се тен зи ја из ме ђу јав ног и при ват ног код лич ног име-
на из ра жа ва нај ви ше у об ли ку су ко ба из ме ђу ин те ре са и пра ва по је ди нац да 
сло бод но би ра и ме ња сво је име с јед не стра не и ин те ре са др жа ве да име 
бу де ста бил но, не про ме њи во и од ре ђе но на јед но о бра зан на чин, с дру ге 
стра не. 

Пра во на име је и људ ско пра во.9 Као део пра ва на по што ва ње при-
ват ног и по ро дич ног жи во та за шти ће но је чла ном 8 Европ ске кон вен-
ци је о људ ским пра ви ма.10

Без об зи ра на из ло же но, при ват но прав ни аспек ти име на су до вољ но 
из ра же ни да би се, у слу ча ју да се по ја ви ино стра ни еле мент, оправ да ло ре-
гу ли са ње ове ма те ри је нор ма ма и ме то ди ма ме ђу на род ног при ват ног пра ва, 

4 Mишљењe оп штег пра во бра ни о ца Џе коб са об ја вље но 22. ма ја 2003. го ди не у пред-
ме ту C-148/02 Car los Gar cia Avel lo v. État bel ge. 

5 У не ким на шим кра је ви ма име је та ко ђе део по ро дич не тра ди ци је, па се на ро чи то 
му шка име на на сле ђу ју од де до ва и ви ше стру ко се по на вља ју у по ро дич ном ста блу. 

6 Mat thi as Leh mann, What’s in a Na me? Grun kin-Paul and Beyond, Year bo ok of Pri va te 
In ter na ti o nal Law, Vo lu me 10 (2008), 136-137. 

7 За кон о ма тич ним књи га ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 20/2009 и 145/2014), члан 
17, став 2. 

8 Про ме ном пи са ња, ме ња ју и из го вор сво га пре зи ме на и иден тит, јер се у тој зе мљи 
ви ше не пре зи ва ју на „ић“ не го на „ик“

9 Устав Ср би је уре ђу је ово пра во у окви ру чла на 38 (Пра во на прав ну лич ност): Из бор 
и ко ри шће ње лич ног име на и име на сво је де це сло бод ни су. Вид. Ол га Цве јић-Јан чић, Пра-
ва де те та пре ма пра ву Ср би је – хар мо ни за ци ја са европ ским и ме ђу на род ним кон вен ци ја ма, 
Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2008, бр. 1-2, стр. 145-166. 

10 Eu ro pean Co urt of Hu man Rights, Burg hartz v. Swit zer land, De ci sion of 22 Fe bru ary 
1994, Se ri es A No. 280-B, па сус 24; Gu il lot v. Fran ce, 1996-V, 1593, па сус 21. 
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уз при хва та ње чи ње ни це да се те нор ме мо ра ју укло пи ти у оп шти кон текст 
управ ног пра ва у ко ме се од лу чу је о лич ном име ну. 

У упо ред ном по ро дич ном пра ву по сто је зна чај не раз ли ке у на чи ну од-
ре ђи ва ња име на и пре зи ме на де те та. Ве ли ке су и раз ли ке из ме ђу прав них 
си сте ма у окол но сти ма на осно ву ко јих до пу шта ју јед ном ли цу да стек не или 
ко ри сти дру го име и пре зи ме, уме сто оног ко је му је пр во бит но од ре ђе но и 
на ве де но у ма тич ној књи зи ро ђе них.11 Због то га пра ви ла о ме ђу на род ној над-
ле жно сти и ме ро дав ном пра ву по је ди них др жа ва мо гу има ти су штин ски ути-
цај на крај њи ис ход управ ног или суд ског по ступ ка у ко ме се ре ша ва о лич ном 
име ну де те та. 

2. ПРАВ НЕ КА ТЕ ГО РИ ЈЕ

Са ста но ви шта мо дер ног ме ђу на род ног при ват ног пра ва, прав ни од нос 
је по треб но раз де ли ти на прав не ка те го ри је да би се сва ки ње гов аспект мо-
гао ре гу ли са ти на од го ва ра ју ћи на чин нор ма ма о ме ђу на род ној над ле жно сти 
и ко ли зи о ним нор ма ма. У За ко ну о ре ша ва њу су ко ба за ко на („ЗРСЗ“)12 ни је 
пред ви ђе на по себ на прав на ка те го ри ја „лич но име“, па ни по себ не нор ме 
по све ће не од ре ђи ва њу ме ђу на род не над ле жно сти и ме ро дав ног пра ва за 
лич но име. Ова пра зни на по пу ње на је у На цр ту за ко на о ме ђу на род ном при-
ват ном пра ву („На црт ЗМПП“).13 По де ла лич ног име на на прав не ка те го ри је 
ини ци јал но усво је на у По ро дич ном за ко ну14 и За ко ну о ма тич ним књи га ма,15 
при хва ће на је и де ли мич но мо ди фи ко ва на, и то на сле де ћи на чин:

• од ре ђи ва ње/упис лич ног име на (члан 58 На цр та ЗМПП)
• про ме на лич ног име на (чл. 59 и 60 На цр та ЗМПП)

– за ви сно од про ме не брач ног или по ро дич ног ста ту са
– не за ви сно од про ме не брач ног или по ро дич ног ста ту са

• при зна ње лич ног име на (од ре ђе ног у ино стран ству) (члан 61 На цр та 
ЗМПП)
О од ре ђи ва њу лич ног име на го во ри мо ка да се де те ту пр ви пут од ре ђу је 

име и пре зи ме, обич но не по сред но по сле ро ђе ња. У свим оста лим слу ча је ви ма, 
реч је би ло о про ме ни би ло о при зна њу лич ног име на де те та. До про ме не 

11 Вид. Mишљењe оп штег пра во бра ни о ца Џе коб са об ја вље но 22. ма ја 2003. го ди не у 
пред ме ту C-148/02 Car los Gar cia Avel lo v. État bel ge, па су си 10-21, у ко ме се мо же на ћи ви ше 
ин фор ма ци ја о упо ред но прав ним раз ли ка ма у на чи ну од ре ђи ва ња пре зи ме на де те та. 

12 Вид. фу сно ту 2. 
13 На црт За ко на о ме ђу на род ном при ват ном пра ву (у да љем тек сту На црт ЗМПП), јун 

2014, до сту пан на сај ту Ми ни стар ства прав де Ре пу бли ке Ср би је, http://www.mprav de.gov.rs/
sek ci ja/53/rad ne-ver zi je-pro pi sa.php 

14 По ро дич ни за кон, („Сл. гла сник РС“, бр. 18/2005). 
15 Вид. фу сно ту 7. 
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пре зи ме на до ла зи, на при мер, услед успе шног оспо ра ва ња или утвр ђи ва ња 
ма те рин ства од но сно очин ства, при зна ња ван брач ног очин ства и за сни ва ња 
или по ни шта ја усво је ња. Осим то га, до про ме не пре зи ме на (а та ко ђе и име на) 
мо же у не ким зе ма ља ма до ћи во љом ро ди те ља или са мог де те та ако је до-
сти гло од ре ђе ни уз раст.16 Та ко ђе, у ства ри ма са ино стра ним еле мен том уче-
ста но се ја вља и пи та ње при зна ња име на и пре зи ме на од ре ђе ног по пра ви ли-
ма стра ног пра ва. Раз ли чи ти на чи ни на ко је се у упо ред ном пра ву уре ђу је 
лич но име де те та и по себ но огра ни че ња ко ја се по ја вљу ју при ли ком од ре-
ђи ва ња и про ме не пре зи ме на, мо гу до ве сти до то га да се име и пре зи ме 
де те та од ре ђе но по стра ном пра ву знат но раз ли ку је од оно га што би по је-
дин ци мо гли ода бра ти у до ма ћем пра ву. 

У си ту а ци ји ка да у до ма ћем ме ђу на род ном при ват ном пра ву не ма ко-
ли зи о них нор ми по све ће них лич ном име ну, мо же се при од лу чи ва њу о пи-
та њи ма лич ног име на де те та ја ви ти ди ле ма око ши ре ква ли фи ка ци је: да ли 
пи та ње тре ба под ве сти под ко ли зи о ну нор му ко ја ре гу ли ше по ро дич не од-
но се ро ди те ља и де те та, усво ји о ца и усво је ни ка, ста ра те ља и шти ће ни ка или 
под ко ли зи о ну нор му ко ја уре ђу је ста ту сна пи та ња по је дин ца или пак тре ти-
ра ти као прав ну пра зни ну. У зе мља ма ро ман ског прав ног си сте ма (Ита ли ји, 
Фран цу ској Грч кој), да је се пред ност ква ли фи ка ци ји у окви ру по ро дич ног 
од но са,17 што је ути ца ло и на на шу док три ну. По сто ји са гла сност у док три-
ни да од ре ђи ва ње лич ног име на де те та тре ба ква ли фи ко ва ти као пи та ње 
од но са ро ди те ља и де це, а ако де те не ма ро ди те ље, као пи та ње ста ра тељ ства. 
Сход но та квој ква ли фи ка ци ји, на од ре ђи ва ње лич ног име на де те та при ме-
њу је се пра во ме ро дав но на осно ву чла на 40 ЗРСЗ ко ји уре ђу је од но се из ме ђу 
ро ди те ља и де це или пра во ме ро дав но на осно ву чл. 15 ЗРСЗ ко ји уре ђу је 
од но се из ме ђу ста ра те ља и шти ће ни ка.18 Ме ро дав но пра во за про ме не лич-
ног име на де те та до ко јих мо же до ћи услед усво је ња и при зна ња, утвр ђи ва ња 
или оспо ра ва ња очин ства или ма те рин ства та ко ђе се од ре ђу ју по мо ћу ко ли-
зи о них нор ми на ме ње них за ова ши ра пи та ња. У пр вом слу ча ју, про ме на пре-
зи ме на спа да у деј ства усво је ња, у дру гом на про ме ну пре зи ме на при ме њу је 

16 У прак си је че шћа про ме на пре зи ме на не го про ме на име на де те та. Мир ко Жив ко вић, 
Лич но име у ме ђу на род ном при ват ном пра ву и ре ше ња у На цр ту но вог ЗМПП Ре пу бли ке 
Ср би је (I део), Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу, 2014, 86. 

17 Kat hrin Kroll-Lud wigs, Na mes of in di vi du als, Encyclo pa e dia of Pri va te In ter na ti o nal 
Law, Ed ward El gar Pu blis hing, 2017, 3340. 

18 Вид. Ми хај ло Ди ка, Га шо Кне же вић, Ср ђан Сто ја но вић, Ко мен тар За ко на о ме ђу-
на род ном при ват ном и про це сном пра ву – За кон о ре ша ва њу су ко ба за ко на са про пи си ма 
дру гих зе ма ља у од ре ђе ним од но си ма, Бе о град 1991, 134 (па сус 1); Ти бор Ва ра ди, Бер на дет 
Бор даш, Га шо Кне же вић, Вла ди мир Па вић, Ме ђу на род но при ват но пра во, Бе о град 2016, 320; 
Ма ја Ста ни ву ко вић, Пе тар Ђун дић, Ме ђу на род но при ват но пра во, по себ ни део, Но ви Сад, 
2015, па су си 1. 52 и 1. 54. Конвенција о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу 
одлуке и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце искључује 
лично име детета из поља примене (члан 4, тачка в).



се пра во ко је ре гу ли ше од но се из ме ђу ро ди те ља и де це. У На цр ту ЗМПП, 
пи та ње лич ног име на је из дво је но и по де ље но на ви ше прав них ка те го ри ја, 
па се у бу дућ но сти над ле жни ор ган мо же за пи та ти да ли по ста вље но пи та ње 
тре ба кла си фи ко ва ти као од ре ђи ва ње, као про ме ну или пак као при зна ње 
лич ног име на. 

3. ТАЧ КЕ ВЕ ЗИ ВА ЊА

Тач ке ве зи ва ња ко је за ко но дав ци у упо ред ном пра ву нај че шће ко ри сте 
за уста но вља ва ње сво је над ле жно сти и за од ре ђи ва ње ме ро дав ног пра ва су 
др жа вљан ство де те та, др жа вљан ство ро ди те ља, пре би ва ли ште или ре дов но 
бо ра ви ште де те та, пре би ва ли ште или ре дов но бо ра ви ште ро ди те ља,19 ау то но-
ми ја во ље итд.20 По не кад се по сле уста но вља ва ња над ле жно сти као ме ро дав но 
од ре ђу је до ма ће пра во.21 За др жа вљан ство се опре де љу ју др жа ве ко је сма тра ју 
да је то нај бли жа ве за из ме ђу јед ног ли ца и др жа ве, да она обез бе ђу је ста бил ност 
прав ног ре жи ма и прав ну си гур ност (др жа ве Бе не лук са, Не мач ка, Ау стри ја, 
Шпа ни ја). За ре дов но бо ра ви ште и до ма ће пра во опре де љу ју се др жа ве ко је 
сма тра ју да је ли це нај те шње по ве за но са зе мљом у ко јој жи ви и да при ме на 
до ма ћег пра ва обез бе ђу је нај бр жу ин те гра ци ју тог ли ца у дру штво (Швај цар-
ска, Скан ди нав ске зе мље).22 Из бор ме ро дав ног пра ва рет ко се да је странкама 
у овој обла сти у упо ред ном пра ву и та да је огра ни чен на не ко ли ко нај бли жих 
пра ва (пра во др жа вљан ства, пра во стал ног или ре дов ног бо ра ви шта).23

По сле ди ца раз ли ка у ко ли зи о ним нор ма ма и раз ли ка у суп стан ци јал ном 
пра ву је сте да јед но ли це мо же има ти раз ли чи та лич на име на у раз ли чи тим 
др жа ва ма.24

4. КА КО РЕ ШИ ТИ ПРЕД МЕТ ДИ МИ ТРИ ЈЕ  
ПА ЖЂЕР СКИ ПА ВЛО ВИЋ

Под се ти мо се да ро ди те љи же ле да де те но си пре зи ме Па жђер ски Ха ћа. 
Ино стра ни еле мент ко ји се по ја вљу је у овом пред ме ту је ре дов но бо ра ви ште 

19 Осим овог тер ми на, у на шој ли те ра ту ри се ко ри сти и тер мин „уо би ча је но бо ра ви ште“. 
20 Вид. као при мер ком би на ци је ових та ча ка ве зи ва ња не мач ки За кон о ме ђу на род ном 

при ват ном пра ву, oдносно Увод у Гра ђан ски за ко ник од 21. сеп тем бра 1994. го ди не, члан 10 
(Einführung sge setz zum Bürger lic hen Ge set zbuc he, BGBl. I 2494). 

21 Вид. оп шир ни је, М. Жив ко вић, 92. На при мер, Дан ска и Фин ска при ме њу ју соп стве-
но пра во на ли ца ко ја има ју пре би ва ли ште на њи хо вој те ри то ри ји. 

22 K. Kroll-Lud wigs, 3340. 
23 Огра ни чен из бор пру жа ју ме ђу на род но при ват но пра во Не мач ке, Фин ске, Шпа ни-

је и Швај ца р ске. Ibi dem, 3341. 
24 M. Leh mann, 136-137. 

Др Ма ја Д. Ста ни ву ко вић, Лично име детета у српском међународном... (стр. 23–43)

28



стра на ка у Пољ ској и пољ ско др жа вљан ство мај ке и де те та. Де чак мо же да 
бу де упи сан у ма тич не књи ге као до ма ћи др жа вља нин ако отац то за тра жи.25 
По сле то га, де чак ће за на ше ор га не по ста ти ис кљу чи во до ма ћи др жа вља нин26 
и сма тра ће се да је до ма ћи др жа вља нин од ро ђе ња.27 Тре ба по себ но има ти 
у ви ду да се зах тев оца за сти ца ње др жа вљан ства де те та по ре клом под но си 
над ле жном ор га ну упра ве ко ји при упи су по ред др жа вљан ства исто вре ме но 
тре ба да упи ше и лич но име де те та.28

Ор ган упра ве ко ји ре ша ва о зах те ву има пред со бом за да так да ре ши 
не ко ли ко пи та ња ме ђу на род ног при ват ног пра ва: да ли је ме ђу на род но над-
ле жан да ре ша ва о при зна њу и про ме ни пре зи ме на де те та у слу ча ју са ино стра-
ним еле мен том, ако је над ле жан, да ли се мо же при зна ти пре зи ме до де ље но 
де те ту у ино стран ству (Па жђер ски Па вло вић) и на кра ју, да од ре ди ко је пра-
во се при ме њу је на про ме ну пре зи ме на по же љи ро ди те ља (Па жђер ски Ха ћа). 

Као што је ре че но, За кон о ре ша ва њу су ко ба за ко на не са др жи од ред бе 
о ме ђу на род ној над ле жно сти ор га на упра ве за ре ша ва ње о при зна њу лич ног 
име на де те та. Не ке од ред бе на ла зи мо у За ко ну о ма тич ним књи га ма. Сед мо 
по гла вље за ко на, на сло вље но „Упис у ма тич не књи ге на осно ву ис пра ва 
ино стра них ор га на“, пред ви ђа да се чи ње ни ца ро ђе ња др жа вља ни на Ре пу-
бли ке Ср би је ван ње не те ри то ри је упи су је у ма тич не књи ге ко је се во де у 
ди пло мат ско-кон зу лар ном пред став ни штву на ше зе мље, а ако ни су та мо 
упи са не, упи су ју се у ма тич не књи ге ко је се во де „по овом за ко ну“.29 При-
ја ва се мо же под не ти ди пло мат ско-кон зу лар ном пред став ни штву или не по-
сред но ор га ну ко ји је над ле жан на осно ву чла на 6, ст. 2 и 4 овог за ко на 
(град ској упра ви гра да Бе о гра да).30 У ма тич ну књи гу ро ђе них упи су ју се: 
по да ци о ро ђе њу, и то: име и пре зи ме де те та; скра ће но лич но име; пол де те та; 
дан, ме сец, го ди на и час ро ђе ња; ме сто и оп шти на ро ђе ња, а ако је де те ро-
ђе но у ино стран ству и на зив др жа ве ро ђе ња; је дин стве ни ма тич ни број гра-
ђа на и др жа вљан ство де те та.31 Упис чи ње ни ца ко је су на бро ја не вр ши се на 
осно ву из во да из ма тич не књи ге ино стра ног ор га на ако ме ђу на род ни уго вор 
не пред ви ђа друк чи је. У слу ча ју да се не мо же при ба ви ти из вод из ма тич не 
књи ге ино стра ног ор га на, упис се вр ши на осно ву од лу ке над ле жног су да.32 

25 За кон о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 135/2004 и 
90/2007), члан 9, став 1. 

26 За кон о ре ша ва њу су ко ба за ко на, члан 11, став 1, За кон о др жа вљан ству Ре пу бли ке 
Ср би је, члан 5. 

27 За кон о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је, члан 12. 
28 За кон о ма тич ним књи га ма, члан 45, став 1, тач ка 1 и члан 76, За кон о др жа вљан ству 

Ре пу бли ке Ср би је, члан 48. 
29 За кон о ма тич ним књи га ма, члан 76, став 1. 
30 За кон о ма тич ним књи га ма, члан 76, став 2. 
31 За кон о ма тич ним књи га ма, члан 45, став 1, тач ка 1. 
32 За кон о ма тич ним књи га ма, члан 76, став 3 и 4. 
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При том, као што смо ре кли, име де те та срп ског др жа вљан ства упи са но у 
из вод ма тич не књи ге ино стра ног ор га на пре ма пра ви ли ма је зи ка и пи сма 
др жа ве из да ва ња, упи су је се у до ма ће ма тич не књи ге у скла ду са пра ви ли-
ма срп ског је зи ка и ћи ри лич ног пи сма.33 Ове од ред бе тре ба по сма тра ти као 
од ред бе о ме ђу на род ној над ле жно сти до ма ћих ор га на упра ве да ре ша ва ју о 
упи су и при зна њу лич ног име на до ма ћег др жа вља ни на од ре ђе ног у ино стран-
ству, по пра ви ли ма стра ног пра ва. За кон до дат но са др жи јед ну нор му ко ја је 
из у зет но бо га та зна че њем. То је члан 78 За ко на о ма тич ним књи га ма ко ји у 
пра вом ста ву об је ди њу је у се би три вр сте нор ми: скривену нор му о ме ђу на род-
ној над ле жно сти, скривену нор му о ме ро дав ном пра ву и ма те ри јал но прав ну 
нор му ме ђу на род ног при ват ног пра ва. На ве шће мо ту од ред бу у це ло сти: 

„Ако лич но име де те та упи са но у ино стра ни из вод из ма тич не књи ге 
ро ђе них ни је од ре ђе но у скла ду с до ма ћим про пи си ма о лич ном име ну, ма-
ти чар ће за тра жи ти од ро ди те ља да га од ре де у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је лич но име.“34

Скривена нор ма о ме ђу на род ној над ле жно сти са др жа на у овој од ред би 
гла си да је ор ган упра ве Ре пу бли ке Ср би је над ле жан да ре ша ва о про ме ни 
лич ног име на де те та ако је де те до ма ћи др жа вља нин и ако се о про ме ни лич-
ног име на ре ша ва у по ступ ку упи са у ма тич не књи ге на осно ву ис пра ва ино-
стра них ор га на. 

Скривена ко ли зи о на нор ма је јед но стра на и гла си: на од ре ђи ва ње лич ног 
име на де те та ко је је срп ски др жа вља нин при ме њу ју се до ма ћи про пи си (од-
ред бе за ко на Ре пу бли ке Ср би је ко јим се уре ђу је лич но име). 

Ма те ри јал но прав на нор ма ме ђу на род ног при ват ног пра ва гла си: у слу-
ча ју да лич но име де те та у ино стран ству ни је од ре ђе но у скла ду са пра вом 
Ре пу бли ке Ср би је, ма ти чар ни је ду жан да га при зна. Уме сто то га, ду жан је 
да од ро ди те ља зах те ва да од ре де лич но име у скла ду са пра вом Ре пу бли ке 
Ср би је. 

За ко но да вац у овој нор ми ни је на вео ка кве су по сле ди це ако ро ди те љи 
од би ју да од ре де лич но име де те та у скла ду са пра вом Ре пу бли ке Ср би је. 
Од го вор се мо жда на ла зи у сход ној при ме ни од ре да ба По ро дич ног за ко на 
ко је у слич ним си ту а ци ја ма пре но се овла шће ње за од ре ђи ва ње име на са ро-
ди те ља на ор ган ста ра тељ ства.35 Ни је ис кљу че на ни мо гућ ност да ће ма ти чар 

33 За кон о ма тич ним књи га ма, члан 17, став 2. 
34 За кон о ма тич ним књи га ма, члан 78, став 1. 
35 По ро дич ни за кон, члан 344, став 4: „Име де те та од ре ђу је ор ган ста ра тељ ства ако 

ро ди те љи ни су жи ви, ако ни су по зна ти, ако у за ко ном од ре ђе ном ро ку ни су од ре ди ли име 
де те ту, ако не мо гу да по стиг ну спо ра зум о име ну де те та, од но сно ако су од ре ди ли по грд-
но име, име ко јим се вре ђа мо рал или име ко је је у су прот но сти са оби ча ји ма и схва та њи ма 
сре ди не.“ и члан 345, став 3: „Пре зи ме де те та од ре ђу је ор ган ста ра тељ ства ако ро ди те љи 
ни су жи ви, ако ни су по зна ти, од но сно ако не мо гу да по стиг ну спо ра зум о пре зи ме ну де те та.“

30
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у по ступ ку упи са из деј ство ва ти од ро ди те ља да про ме не сво је или име де-
те та по ње гом на ло гу и про тив сво је во ље.36

На кра ју тре ба на по ме ну ти да се по мо ћу чла на 78 и ње го ве јед но стра не 
ко ли зи о не нор ме од ре ђе на пра ви ла По ро дич ног за ко на уз ди жу на ни во при-
нуд них про пи са ко је има ју пред ност у од но су на ина че ме ро дав но пра во.37 
Јед но стра на ко ли зи о на нор ма из чла на 78 упу ћу је ор ган да при ме ни до ма ћу 
им пе ра тив ну нор му на де фи ни са ну си ту а ци ју, без об зи ра на то ко је је пра во 
ме ро дав но. 

Ако упо ре ди мо из ло же на ре ше ња са На цр том За ко на о ме ђу на род ном 
при ват ном пра ву уо чи ће мо из ве сне раз ли ке ко је ипак бит но не ути чу на 
ре ша ва ње пред ме та Па жђер ски Па вло вић. На црт ЗМПП са др жи пр во од-
ред бу о над ле жно сти (члан 57, став 1), ко ја пред ви ђа над ле жност ор га на 
Ре пу бли ке Ср би је за упис лич ног име на де те та ако је де те ро ђе но или на ђе но 
на те ри то ри ји РС, ако је је дан од ро ди те ља др жа вља нин РС у тре нут ку по-
кре та ња по ступ ка или ако је де те ро ђе но у пре во зном сред ству, а пу то ва ње 
мај ке се за вр ши ло у Ре пу бли ци Ср би ји. Бу ду ћи да је Ди ми три јев отац др жа-
вља нин Ср би је, срп ски ма ти чар је и по но вим нор ма ма над ле жан за упис 
лич ног име на у ма тич ну књи гу. То је иста ме ђу на род на над ле жност ко ја је 
и са да пред ви ђе на За ко ном о ма тич ним књи га ма, с тим што је по управ но-
прав ном про пи су пред у слов за ње но ко ри шће ње да је ро ди тељ при ја вио 
де те код над ле жног ди пло мат ско-кон зу лар ног пред став ни штва као др жа-
вља ни на Ре пу бли ке Ср би је и под нео зах тев за упис де те та у еви ден ци ју 
др жа вља на над ле жном ор га ну у Ре пу бли ци Ср би ји.38

Да ље, пре ма истом чла ну На цр та ЗМПП (члан 57, став 2), ор ган Ре пу-
бли ке Ср би је над ле жан је да од лу чи о зах те ву ро ди те ља за про ме ну лич ног 
име на де те та не за ви сно од про ме на ње го вог по ро дич ног ста ту са ако је де те 
др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је или је ро ђе но у Ре пу бли ци Ср би ји и има 
ре дов но бо ра ви ште у Ре пу бли ци Ср би ји у тре нут ку под но ше ња зах те ва. 
Пре ма то ме, у тре нут ку ка да Ди ми три је по ста не до ма ћи др жа вља нин, до ма-
ћи ор ган по ста је над ле жан за од лу чи ва ње о про ме ни пре зи ме на по На цр ту 
ЗМПП. Тренутно је за то надлежан само условно, пре ма чла ну 78, став 1 За -
ко на о ма тич ним књи га ма. Наиме, када је дете домаћег држављанства уписа-
но у матичну књигу у иностранству, на основу те одредбе постоји мо гућност 
промене имена детета у току уписа у домаћу матичну књигу. То се у самој 

36 Вид. при мер ко ји на во ди Sa nja Mar ja no vić, Per so nal Na me in Ser bian Fa mily Law and 
Pri va te In ter na ti o nal Law de le ge la ta and de le ge fe ren da, 4th Bal kan Con fe ren ce, con fe ren ce 
pro ce e dings: Per so nal Na me in In ter nal Law and Pri va te In ter na ti o nal Law (edi ted by Mir ko Živ-
ko vić), Niš, Fa culty of Law, Uni ver sity of Niš 2016, 105. Вид. даље на стр. 37-38 овог рада.

37 У на шој те о ри ји та кве нор ме се по не кад на зи ва ју „нор ма ма не по сред не при ме не“. 
Вид. Т. Ва ра ди, Б. Бор даш, Г. Кне же вић, В. Па вић, 164-174. 

38 Закон о држављанству Републике Србије, чл. 9, став 1.
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одредби назива одређивањем личног имена, али суштински, реч је о промени 
личног имена, јер је лично име већ одређено у иностранству.

На кра ју до ла зи мо до од ре да ба о ме ро дав ном пра ву ко је пред ви ђа ју да 
је за од ре ђи ва ње лич ног име на де те та ме ро дав но, пре ма из бо ру ро ди те ља, 
пра во др жа ве чи ји је де те др жа вља нин у тре нут ку по кре та ња по ступ ка за 
упис лич ног име на или пра во Ре пу бли ке Ср би је (члан 58, став 1 На цр та ЗМПП). 
За про ме ну лич ног име на де те та, слич но то ме, ме ро дав но је, пре ма из бо ру 
ро ди те ља, пра во др жа ве чи ји је де те др жа вља нин у тре нут ку под но ше ња 
зах те ва за про ме ну или пра во Ре пу бли ке Ср би је (члан 58, став 3 На цр та 
ЗМПП). У слу ча ју да је за од ре ђи ва ње или про ме ну лич ног име на де те та ме-
ро дав но пра во ње го вог др жа вљан ства, а де те има два или ви ше др жа вљан-
ста ва, ро ди те љи, од но сно ор ган ста ра тељ ства мо гу иза бра ти пра во би ло ко је 
од ових др жа ва. То зна чи да се не при ме њу је пра ви ло по ко ме се ли це ко је 
има до ма ће др жа вљан ство и др жа вљан ство не ке дру ге др жа ве сма тра ис-
кљу чи во до ма ћим др жа вља ни ном.39 У кон крет ном слу ча ју, на од ре ђи ва ње 
и про ме ну Ди ми три је вог пре зи ме на по но вим нор ма ма мо же се при ме ни ти 
срп ско или пољ ско пра во, пре ма из бо ру ро ди те ља. Не сум њи во, дво стра на 
ко ли зи о на нор ма из На цр та је флек си бил ни ја не го јед но стра на ко ли зи о на 
нор ма из За ко на о ма тич ним књи га ма (члан 78, ст 1) ко ја зах те ва при ме ну 
до ма ћег пра ва на лич но име до ма ћег др жа вља ни на. Ме ђу тим, пра ви про блем 
за по ро ди цу Па жђер ски Ха ћа ни је у то ме да ли ће се при ме ни ти срп ско или 
пољ ско пра во, већ у то ме што ни јед но од ових суп стан ци јал них пра ва не 
до пу шта про ме ну пре зи ме на де те та у овој си ту а ци ји, од но сно на осно ву 
во ље ро ди те ља. На и ме, По ро дич ни за кон Ср би је до пу шта про ме ну пре зи ме-
на де те та са мо у слу ча ју утвр ђи ва ња очин ства, или ма те рин ства, усво је ња 
или пре стан ка усво је ња по ни ште њем.40 Пољ ско пра во је јед на ко ре стрик-
тив но.41 Ипак, сма тра мо да ће ма ти чар у овом слу ча ју мо ћи да иза ђе у су срет 
зах те ву ро ди те ља, и то с по зи вом упра во на ва же ћи члан 78 ст. 1 За ко на о 

39 На црт за ко на о ме ђу на род ном при ват ном пра ву, члан 8, ста во ви 2 и 3. Вид. исто 
ре ше ње су ко ба др жа вљан ста ва у чла ну 10, став 3, т. 1 не мач ког ЕГБГ. 

40 По ро дич ни за кон, члан 349. 
41 Ни смо се ба ви ли де таљ ним про у ча ва њем пољ ског пра ва о овом пи та њу, већ смо 

за кључ ке из во ди ли на осно ву ин фор ма ци ја до ступ них на ин тер не ту. Пре ма пољ ском за ко-
ну ко ји да ти ра још из 1956. го ди не, о зах те ви ма за про ме ну пре зи ме на од лу чу је над ле жни 
ор ган ко ји ће то одо бри ти ако по сто је ва жни раз ло зи за про ме ну, као што су сле де ћи: да је 
пр во бит но пре зи ме не до стој но или не при јат но, да не ма пољ ски об лик или да ли чи на име 
не ког ли ца. Ка да оба ро ди те ља про ме не пре зи ме, та про ме на се ау то мат ски при ме њу је и на 
ма ло лет но ли це. Ако са мо је дан од ро ди те ља про ме ни пре зи ме, по треб на је са гла сност дру-
гог ро ди те ља да би се и пре зи ме де те та сход но про ме ни ло. Ме ђу тим, ни је ја сно да ли у тој 
си ту а ци ји пре зи ме де те та мо же да се про ме ни са мо та ко што ће се при ла го ди ти но вом пре зи-
ме ну до тич ног ро ди те ља или мо же да се про ме ни и ком би но ва њем пре зи ме на оба ро ди те ља, 
што ни је био по чет ни из бор ро ди те ља при ли ком од ре ђи ва ња лич ног име на. Ако ро ди те љи 
ни су у бра ку, де те не мо же но си ти пре зи ме оба ро ди те ља.
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ма тич ним књи га ма ко ји на ла же ма ти ча ру да зах те ва од ро ди те ља да при ли-
ком упи са лич ног име на до ма ћег др жа вља ни на ускла де име са за ко ном ко-
јим се од ре ђу је лич но име. У кон крет ном слу ча ју, бу ду ћи да отац са да ви ше 
не ма пре зи ме „Па жђер ски Па вло вић“ (јер га је у ме ђу вре ме ну, од ро ђе ња 
де те та про ме нио у пре зи ме „Па жђер ски“), ма ти чар ће за тра жи ти од ро ди-
те ља да од ре де/про ме не име де те та та ко да оно од го ва ра при нуд ним од ред-
ба ма до ма ћег пра ва. Пре ма тим од ред ба ма пре зи ме де те та од ре ђу је се пре-
ма пре зи ме ну јед ног или оба ро ди те ља. У овом слу ча ју пре зи ме „Па жђер ски 
Ха ћа“ од го ва ра пре зи ме ну оба ро ди те ља те је у скла ду са том при нуд ном 
од ред бом, за раз ли ку од пре зи ме на „Па жђер ски Па вло вић“ ко је је упи са но 
у ма тич ну књи гу у зе мљи ње го вог ро ђе ња, али га ни је дан од ро ди те ља (ви ше) 
не но си. Сход но то ме, зах тев по ро ди це ће у овом слу ча ју би ти оства рен, пре-
зи ме ће би ти упи са но у књи гу пре ма њи хо вој же љи, од но сно ма ти чар ће од 
њих за тра жи ти да пре зи ме од ре де упра во на на чин ка ко су и же ле ли. Ме ђу-
тим, скеп тик мо же по ста ви ти пи та ње да ли услед овог срећ ног ком про ми са 
тр пи прав на си гур ност, јер ће де те и да ље у Пољ ској, др жа ви свог др жа вљан-
ства и ре дов ног бо ра ви шта, би ти упи са но са пре зи ме ном Па жђер ски Па вло-
вић, док ће у сво јој дру гој до мо ви ни, Ср би ји, би ти упи са но са пре зи ме ном 
Па жђер ски Ха ћа. 

Слу ча је ви ове вр сте по ја ви ли су се пред Су дом Европ ске уни је и иза зва-
ли су ве ли ку по мет њу у тра ди ци о нал ним схва та њи ма лич ног име на у упо-
ред ном по ро дич ном, управ ном и ме ђу на род ном при ват ном пра ву. По све ти-
ће мо из ве сну па жњу тим при ме ри ма, да би смо ис пи та ли ка ко би се ва же ће 
нор ме до ма ћег пра ва и нор ме На цр та ЗМПП по ка за ле у тим си ту а ци ја ма, 
ка да би се иста пи та ња ко ја су се по ја ви ла пред ор га ни ма др жа ва чла ни ца 
Уни је, по ста ви ла пред до ма ћим ор га ни ма. 

5. ПРО МЕ НА ЛИЧ НОГ ИМЕ НА ДЕ ТЕ ТА КО ЈЕ ЈЕ  
ДР ЖА ВЉА НИН ВИ ШЕ ДР ЖА ВА

Чи ње нич но ста ње ко је је прет хо ди ло од лу ци Су да Европ ске уни је („Суд 
уни је“) у пред ме ту Гар си ја Абе љо42 већ је на ви ше ме ста при ка за но у до ма ћој 
литерaтури.43 Украт ко ће мо по но ви ти, др жа вља нин Шпа ни је и др жа вљан ка 

42 Пред мет С-148/02 Car los Gar cia Avel lo v. État bel ge, пре су да oд 2. ок то бра 2003. 
43 Ма ја Ста ни ву ко вић, Срп ско ме ђу на род но при ват но пра во у вре ме ну тран зи ци је: 

про ме њен зна чај др жа вљан ства и пре би ва ли шта, Др жа вљан ство и ме ђу на род но при ват но 
пра во, Ха шке кон вен ци је: збор ник ра до ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бео-
град 2007, стр. 60-61; Бер на дет Бор даш, Двој но др жа вљан ство у кон тек сту пра ва Европ ске 
уни је, Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске уни је: те мат ски збор-
ник, књи га IV, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад 2016, стр. 222-224; Јeлена Бе ло вић, 
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Бел ги је до би ли су дво је де це, Есме рал ду и Ди је га, ро ђе не у Бел ги ји. Де ца 
су упи са на у бел гиј ске ма тич не књи ге са пре зи ме ном оца: „Гар си ја Абе љо“ 
(Gar cia Avel lo). Мај ка се пре зи ва ла „Ве бер“ (We ber). Та ко ђе су упи са на у 
шпан ском кон зу ла ту у Бри се лу са пре зи ме ном од ре ђе ним на шпан ски на чин: 
„Гар си ја Ве бер“. Шпан ски на чин од ре ђи ва ња пре зи ме на под ра зу ме ва да де те 
до би ја пре зи ме ко је се са сто ји од пр вог де ла пре зи ме на оца и пр вог де ла пре-
зи ме на мај ке. По сле не ко ли ко го ди на, ро ди те љи су под не ли зах тев за про ме ну 
пре зи ме на де це над ле жном бел гиј ском ор га ну. Де ца су би ла двој ни др жа вља-
ни – др жа вља ни Бел ги је и Шпа ни је. У Бел ги ји се на про ме ну лич ног име на 
при ме њу је пра во др жа вљан ства. У слу ча ју да ли це има два др жа вљан ства 
од ко јег је јед но бел гиј ско, сма тра се да је (са мо) др жа вља нин Бел ги је.44 Исту 
та кву нор му са др жи и шпан ско пра во, а она по ти че из чла на 3 Ха шке кон вен-
ци је о ре гу ли са њу из ве сних пи та ња су ко ба за ко на о др жа вљан ству45 ко ји 
пред ви ђа: „Под ре зер вом од ре да ба ове кон вен ци је, сва ка од др жа ва чи је др жа-
вљан ство има јед но ли це ко је има два или ви ше др жа вљан ста ва, мо же сма-
тра ти то ли це соп стве ним др жа вља ни ном.“ Тре ба ис та ћи да је кон вен циј ска 
нор ма пер ми сив на, док су ко ли зи о не нор ме о су ко бу др жа вљан ста ва у на-
ци о нал ним пра ви ма као што су бел гиј ско, шпан ско и срп ско, им пе ра тив не. 
Дру гим ре чи ма, екс клу зив ност до ма ћег др жа вљан ства је оба ве зна за ор ган 
ко ји ре ша ва о пра ви ма по је дин ца. 

У обра зло же њу зах те ва ко ји су под не ли ро ди те љи Ди је га и Есме рал де 
на ве де но је не ко ли ко раз ло га за про ме ну пре зи ме на: шпан ски си стем пре-
зи ме на ду бо ко je уко ре њен у шпан ском пра ву, тра ди ци ји и оби ча ји ма са 
ко ји ма де ца осе ћа ју ја чу ве зу не го са пра вом Бел ги је. У том си сте му, ако би 
де ца но си ла пре зи ме Гар си ја Абе љо, мо гло би се по ми сли ти да су брат и се-
стра свог оца. Ако би има ла са мо пре зи ме оца, де ца би у пот пу но сти би ла 
ли ше на ве зе са сво јом мај ком по пре зи ме ну. На кра ју, ре зул тат про ме не би 
био да де ца мо гу да но се исто пре зи ме у Бел ги ји као и у Шпа ни ји. По што је 
пр во по ну ди ло да де ца но се са мо пре зи ме Гар си ја, што су ро ди те љи од би ли, 
бел гиј ско Ми ни стар ство прав де уру чи ло је ро ди те љи ма де пе шу сле де ће 
са др жи не: „Вла да сма тра да не по сто је до вољ ни раз ло зи да се ње го вом ве-
ли чан ству, Кра љу Бел ги је, пред ло жи да вам одо бри при ви ле ги ју да про ме-
ни те пре зи ме де це у „Гар си ја Ве бер.“ Сва ки зах тев да се пре зи ме ну оца 

Ме ро дав но пра во за лич но име – дис кри ми на ци ја на осно ву др жа вљан ства, Прав ни си стем 
и за шти та од дис кри ми на ци је: збор ник ра до ва, св. 1, 2015, стр. 227-236. 

44 По сле од лу ке Су да ЕУ у на ве де ном пред ме ту, бел гиј ске нор ме о су ко бу др жа вљан-
ства су до не кле ко ри го ва не ка да је у пи та њу при зна ње про ме не пре зи ме на ли ца ко је је др жа-
вља нин Бел ги је и др жа вља нин не ке дру ге др жа ве чла ни це ЕУ. Вид. члан 39 бел гиј ског ЗМПП. 

45 Con ven tion on Cer tain Qu e sti ons re la ting to the Con flict of Na ti o na lity Laws, 12 April 
1930, 179 L. N. T. S. 89 (LoN-4137) (en te red in to for ce 1 July 1937). 

https://tre a ti es. un. org /Pa ges/show De ta ils. aspx?ob jid=0800000280046354
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до да пре зи ме мај ке, ре дов но се од би ја ка да је у пи та њу пре зи ме де це, јер у 
Бел ги ји, де ца но се пре зи ме сво га оца.“ У управ ном спо ру ко ји су ро ди те љи 
по кре ну ли про тив ове од лу ке, бел гиј ски суд се обра тио Су ду уни је за ми-
шље ње о прет ход ном пи та њу да ли је ова ква прак са ор га на упра ве у скла ду 
са пра вом Уни је, а по себ но са за бра ном дис кри ми на ци је по осно ву др жа вљан-
ства и сло бо дом кре та ња и бо рав ка др жа вља на Уни је ко је су га ран то ва не 
осни вач ким уго во ри ма.46 Суд уни је је од лу чио да бел гиј ски ор га ни не ма ју 
пра во да од би ју зах тев за про ме ну пре зи ме на под нет у име ма ло лет не де це 
ко ја по ред др жа вљан ства Бел ги је има ју и др жа вљан ство дру ге др жа ве чла-
ни це уко ли ко је свр ха зах те ва да се омо гу ћи де ци да но се пре зи ме ко је им 
при па да по пра ву и оби ча ји ма дру ге др жа ве чла ни це. Реч је о дис кри ми на-
ци ји: ли ца ко ја има ју двој но др жа вљан ство тре ти ра ју се на исти на чин као 
ли ца ко ја има ју са мо бел гиј ско др жа вљан ство. Ме ђу тим, та ли ца ни су у 
ис тој си ту а ци ји. Двој ни др жа вља ни има ју раз ли чи та пре зи ме на у два на ци-
о нал на си сте ма пра ва. Од би ја њем зах те ва за про ме ну за њих мо гу на ста ти 
ве ли ке при ват не и про фе си о нал не те шко ће. Као та кве те шко ће, Суд је по-
себ но ис та као не мо гућ ност ко ри шће ња иден ти фи ка ци о них ис пра ва и ди-
пло ма сте че них у јед ној зе мљи чла ни ци Уни је у дру гој зе мљи чла ни ци.47 
Овом од лу ком у Европ ској уни ји је до ве де но у пи та ње тра ди ци о нал но пра-
ви ло ме ђу на род ног при ват ног пра ва о за не ма ри ва њу дру гог др жа вљан ства 
до ма ћих др жа вља на. Пре ма ми шље њу оп штег пра во бра ни о ца, иг но ри са ње 
дру гог др жа вљан ства је по гре шно: не мо же се при хва ти ти да јед но др жа-
вљан ство пот пу но за се њу је дру го.48

На ме ће се пи та ње да ли би по на шем пра ву де ца рођена у Србији у ана лог-
ном слу ча ју мо гла да до би ју пре зи ме Гар си ја Пе тро вић (ако се мај ка пре зи ва 
Пе тро вић, а отац Гар си ја Абе љо)? Ро ди те љи по на шем пра ву ни су пот пу но 
сло бод ни у из бо ру лич ног име на сво је де це. Члан 345 По ро дич ног за ко на их 
огра ни ча ва две ма им пе ра тив ним нор ма ма: пр во, пре зи ме се од ре ђу је пре ма 
пре зи ме ну јед ног или оба ро ди те ља и дру го, они не мо гу за јед нич кој де ци 
од ре ди ти раз ли чи та пре зи ме на.49 Бу ду ћи да пре зи ме „Гар си ја Пе тро вић“ 
ни је пре зи ме ни оца ни мај ке, усу ди ће мо се да прет по ста ви мо да би и до ма ћи 
ма ти чар сле де ћи на лог за ко но дав ца, од био да упи ше то пре зи ме при ро ђе њу 
јер ни је у скла ду са до ма ћим за ко ном. У слу ча ју да је пре зи ме пр во, при ро ђе њу, 

46 Пред мет С-148/02 Car los Gar cia Avel lo v. État bel ge, пре су да oд 2. ок то бра 2003, па суси 
13–19.

47 Пред мет С-148/02 Car los Gar cia Avel lo v. État bel ge, пре су да oд 2. ок то бра 2003, па сус 36. 
48 Пред мет С-148/02 Car los Gar cia Avel lo v. État bel ge, пре су да oд 2. ок то бра 2003, па сус 52. 
49 По ро дич ни за кон, члан 345, став 1 и став 2. Да ље огра ни че ње са др жи члан 343 о 

скра ће ном лич ном име ну ко ји од ре ђу је да је ли це чи је име или пре зи ме, од но сно и име и 
пре зи ме, са др жи ви ше од три ре чи ду жно да се у прав ном са о бра ћа ју слу жи скра ће ним 
лич ним име ном. 
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упи са но у на ше књи ге као „Гар си ја Абе љо“, а у шпан ске књи ге као „Гар си ја 
Пе тро вић“, па се тек ка сни је пред на шим ор га ном тра жи про ме на пре зи ме на 
од но сно ускла ђи ва ње са ње го вом шпан ском фор мом, још је лак ше по го ди ти 
да наш ор ган то не би до зво лио, јер члан 349 По ро дич ног за ко на не пред ви ђа 
про ме ну пре зи ме на по во љи и же љи ро ди те ља. 

У На цр ту ЗМПП, ко ри сти се ко ли зи о но прав ни ме тод ка ко би се омо-
гу ћи ло над ле жном ор га ну упра ве да ува жи ре ше ње шпан ског пра ва, ка ко 
ка да је у пи та њу од ре ђи ва ње пре зи ме на, та ко и ње го ва про ме на. У оба слу-
ча ја, по ред срп ског пра ва, мо же би ти ме ро дав но и пра во Шпа ни је (пра во 
дру гог др жа вљан ства де те та), а пра ви ло о ис кљу чи во сти до ма ћег др жа вљан-
ства се не при ме њу је.50 Применом наведених колизионих норми и меродавног 
шпанског права, родитељи би могли да при упису рођења детета у домаћу 
матичну књигу одреде детету презиме Гарсија Петровић с позивом на шпан-
ско право. Међутим, ако је дете првобитно уписано у нашу матичну књигу 
са презименом Гарсија Абељо, као деца у белгијском случају, није уопште 
си гурно да би алтернатива примена српског и шпанског права на основу чла-
на 58 ЗМПП, довела до жељеног резултата, тј. до остваривања могућности 
за промену презимена. То би зависило од разлога које шпанско право пред-
виђа за промену презимена детета, који могу бити исто тако ограничени као 
и разлози из члана 349 нашег Породичног закона. Шта ако су и по шпанском 
праву једино усвојење и утврђивање очинства валидни разлози за промену 
презимена детета? Наведена колизиона норма би морала да се допуни мате-
ријалноправном нормом међународног приватног права која би гласила: 
„Поред разлога предвиђених у меродавном праву, промена личног имена де-
тета може се извршити и да би се лично име детета ускладило са једним од 
наведених права. Све и да шпанско право предвиђа могућност промене пре-
зимена због тога што није одређено у складу са шпанским правом“, оста је 
ди ле ма да ли је нај по год ни је ре ше ње да се ма ти чар и други надлежни орган 
упу ти да мо же, пре ма из бо ру ро ди те ља, да при ме ни шпан ско пра во при упи-
су и од лу чи ва њу о про ме ни пре зи ме на де те та ко је је и до ма ћи др жа вља нин. 
С об зи ром на са да шње ста ње у до ма ћим ор га ни ма упра ве, чи ни се да је илу-
зор но оче ки ва ти да се ма ти чар при упи су пре зи ме на упу шта у сло жен по сту-
пак утвр ђи ва ња са др жи не стра ног пра ва и ње го ве при ме не. Зар не би би ло 
бо ље и јед но став ни је пред ви де ти суп стан ци јал ну нор му о при зна њу пре зи-
ме на де те та ко је по ред до ма ћег др жа вљан ства има и др жа вљан ство не ке дру-
ге зе мље ка да је то пре зи ме од ре ђе но у ино стран ству по пра ви ли ма стра ног 
пра ва? „Пре зи ме од ре ђе но у ино стран ству“ укљу чу је и си ту а ци ју ка да је 
пре зи ме упи са но у књи ге стра ног ди пло мат ско-кон зу лар ног пред став ни штва 
у на шој зе мљи, као што је то био слу чај у пред ме ту Гар си ја Абе љо. На при мер, 

50 Вид. по но во члан 58, ст. 1, 3 и 4 На цр та ЗМПП. 
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мо гло би се пред ви де ти сле де ће: „Ако је лич но име де те та упи са но у ино стра-
ни из вод из ма тич не књи ге ро ђе них од ре ђе но у скла ду са страним про пи си ма 
о лич ном име ну, ма ти чар на зах тев ро ди те ља упи су је лич но име у об ли ку у 
ко ме је оно од ре ђе но или упи са но у ино стра ни из вод, ако де те по ред др жа-
вљан ства Ре пу бли ке Ср би је има и др жа вљан ство др жа ве у ко јој је упи са но. 
При упи су, сход но се при ме њу ју од ред бе за ко на о упи су лич ног име на стра-
ног др жа вља ни на.51“ Ова ква ма те ри јал но прав на нор ма о при зна њу стра ног 
лич ног име на ис кљу чи ла би при ме ну јед но стра не ко ли зи о не нор ме из чла-
на 78 За ко на о ма тич ним књи га ма на де цу ко ја по ред срп ског има ју и дру го 
др жа вљан ство.

6. ПРИ ЗНА ЊЕ ЛИЧ НОГ ИМЕ НА ДЕ ТЕ ТА ОД РЕ ЂЕ НОГ ПО  
СТРА НОМ ПРА ВУ – ПРЕД МЕТ ЈА НА ТОУ И ГРУН КИН-ПА УЛ

По тре ба за при зна ва њем лич ног име на од ре ђе ног по стра ном пра ву 
ја вља се не са мо ка да је де те ро ђе но на на шој те ри то ри ји др жа вља нин до ма ће 
и не ке стра не др жа ве као што је то био слу чај у пред ме ту Гар си ја Абе љо, 
не го и у слу ча ју ка да је де те ро ђе но у ино стран ству и упи са но у стра не ма-
тич не књи ге, или ка да је у ино стран ству из вр ше на про ме на пр во бит но упи-
са ног лич ног име на де те та до ма ћег др жа вљан ства. 

Је дан ова кав слу чај ве зан за Грч ку по ми ње се у до ма ћој ли те ра ту ри.52 
Грч ка пре зи ме на су обич но па тро ни ми ци као што је нај че шће слу чај и код 
нас. Ме ђу тим, жен ски об лик грч ких пре зи ме на раз ли ку је се од му шког об ли-
ка. Пре зи ме де те та жен ског по ла од ре ђу је се као ге ни тив оче вог пре зи ме на 
(слич но по сту па ју Ма ке дон ци, Бу га ри и Ру си). На при мер ћер ку г. Ја на то са 
на зва ће мо Еле на Ја на тоу. Го ди не 2015, ма ти чар у Ни шу је за тра жио од мај ке, 
срп ске др жа вљан ке да про ме ни пре зи ме ко је је сте кла скла па њем бра ка са 
грч ким др жа вља ни ном, ка ко би ћер ка мо гла да стек не срп ско др жа вљан ство. 
Брак је скло пљен у Ни шу. Мај ка је при скла па њу бра ка до да ла пре зи ме сво га 
му жа (Ја на тос)53 свом де во јач ком пре зи ме ну у скла ду са срп ским По ро дич-
ним за ко ном. Да је пре зи ме од ре ђе но по грч ком пра ву, мај ка би има ла са мо 
пре зи ме Ја на тоу. Ћер ка је ро ђе на у Грч кој, ме сту ре дов ног бо ра ви шта по ро-
ди це и до би ла је пре зи ме по пра ви ли ма грч ког пра ва, као жен ски об лик оче вог 

51 Ми сли се на од ред бе чла на 17, став 3 За ко на о ма тич ним књи га ма: „Лич но име 
стра ног др жа вља ни на, по ред упи са на срп ском је зи ку, ћи ри лич ким пи смом, упи су је се у 
ма тич ну књи гу вен ча них, од но сно ма тич ну књи гу умр лих и пре ма пра ви ли ма је зи ка и пи-
сма др жа ве чи ји је др жа вља нин, у об ли ку са др жа ном у из во ду из ма тич не књи ге ро ђе них 
ино стра ног ор га на.“

52 S. Mar ja no vić, 106. 
53 Пре зи ме стра на ка је ов де хи по те тич ки од ре ђе но. 
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пре зи ме на (Ја на тоу). Де вој чи ца је ро ђе њем сте кла и грч ко др жа вљан ство. Ка да 
је мај ка под не ла зах тев за до би ја ње срп ског др жа вљан ства за Еле ну, ма ти чар 
је зах те вао да мај ка про ме ни пре зи ме.54 Ма ти чар је у слу жбе ној бе ле шци на-
вео да је ова про ме на би ла из вр ше на по мај чи ном зах те ву. Циљ про ме не је 
био да ћер ка и мај ка има ју исто пре зи ме, да би се ис пу нио зах тев при нуд не 
нор ме из чла на 345, став 1 По ро дич ног за ко на. Очи глед но је да је из ви ше 
раз ло га ма ти чар не пра вил но по сту пио да ју ћи упут ство мај ци да из вр ши про-
ме ну сопственог пре зи ме на. Не са мо што је на ру шио ње но устав но пра во на 
сло бо дан из бор и ко ри шће ње лич ног име на,55 већ је погрешно применио ма-
теријално право, бу ду ћи да је по ва же ћим нор ма ма тре ба ло да при ме ни члан 
78 и да од мај ке тра жи да де вој чи ци од ре ди исто пре зи ме ко је има је дан или 
оба ро ди те ља. На рав но, по сле ди ца тог зах те ва би би ла да де вој чи ца у на шој 
зе мљи има јед но, а у Грч кој дру го пре зи ме, али та не по год ност за стран ке део 
је ва же ћег прав ног ре жи ма у Ср би ји. Мо же мо се да ље за пи та ти шта ће се де-
си ти у сле де ћем ко ра ку, ако де вој чи ца из ове при че ка сни је до би је бра та, па 
мај ка, др жа вљан ка Ср би је, по же ли да и ње га упи ше у књи гу др жа вља на. Да ли 
ће ма ти чар по но во тра жи ти од мај ке да да је из ја ве о про ме ни свог и ћер ки ног 
пре зи ме на, ка ко би се ис пу нио зах тев По ро дич ног за ко на да „(2) Ро ди те љи не 
мо гу за јед нич кој де ци од ре ди ти раз ли чи та пре зи ме на“, јер де чак по грч ком 
пра ву до би ја пре зи ме оца56? 

Ако се исти слу чај раз мо три у све тлу од ре да ба На цр та ЗМПП, кон ста-
ту је се да ни је пред ви ђе но ре ше ње за ову си ту а ци ју. По сто је од ред бе о при-
зна њу про ме не лич ног име на из вр ше не у ино стран ству,57 али не и од ред бе 
о при зна њу лич ног име на од ре ђе ног у ино стран ству, по пра ви ли ма стра ног 
пра ва. Из не на ђу ју ћа пра зни на, с об зи ром на чи ње ни цу да је реч о ти пич ној 
си ту а ци ји, ко ја ће се нај че шће ја вља ти пред на шим ор га ни ма. Ме ђу тим, 
суп стан ци јал на нор ма ме ђу на род ног при ват ног пра ва ко ју смо прет ход но 
пред ло жи ли ре ша ва про блем. Ако би та нор ма би ла уне та у бу ду ћи ЗМПП, 
ма ти чар би мо гао да упи ше лич но име Еле не Ја на тоу у об ли ку у ко ме је оно 
од ре ђе но и упи са но у Грч кој, јер она по ред др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је 
има и др жа вљан ство Грч ке. 

54 Закон о држављанству Републике Србије предвиђа у члану 6: „Пореклом и рођењем 
на територији Републике Србије држављанство Републике Србије стиче се на основу уписа 
чињенице држављанства у матичну књигу рођених.“

55 Устав, члан 37, став 3. 
56 По ро дич ни за кон, члан 345 став 2. 
57 На црт ЗМПП, члан 61, став 2: „2. Про ме на лич ног име на др жа вља ни на Ре пу бли ке 

Ср би је из вр ше на у ино стран ству не за ви сно од про ме на брач ног или по ро дич ног ста ту са 
при зна је се у Ре пу бли ци Ср би ји ако је ли це у тре нут ку про ме не лич ног име на има ло уо би-
ча је но бо ра ви ште у тра ја њу од нај ма ње 5 го ди на у др жа ви у ко јој је про ме на из вр ше на и ако 
су ис пу ње ни усло ви ко је за та кву про ме ну пред ви ђа пра во Ре пу бли ке Ср би је.“
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У пред ме ту Грун кин-Па ул (Grun kin-Paul),58 Суд уни је по но во је од лу-
чи вао о пра ву де те та на лич но име. Mалолетни Ле о нард Ма ти јас (Le on hard 
Mat thi as), син Ште фа на Грун ки на (Ste fan Grun kin) и До ро те је Па ул (Do rot hee 
Paul), ро ђен je у Дан ској где су ње го ви ро ди те љи има ли за јед нич ко пре би ва-
ли ште. Ро ди те љи су не мач ки др жа вља ни, исто као и Ле о нард. Пре ма дан ским 
ко ли зи о ним нор ма ма, за сва пи та ња лич ног ста ту са, укљу чу ју ћи и лич но 
име, ме ро дав но је пра во пре би ва ли шта ли ца о чи јем ста ту су је реч. Ка да је 
пре би ва ли ште ли ца у вре ме ро ђе ња у Дан ској, при ме њу је се дан ско пра во. 
По дан ском пра ву, ако ро ди те љи ко ри сте исто пре зи ме, то пре зи ме да је се 
и де те ту. Уко ли ко не ко ри сте исто пре зи ме, ро ди те љи мо гу иза бра ти јед но од 
сво јих пре зи ме на. Та ко ђе, мо гу се опре де ли ти да де те ту да ју пре зи ме ко је 
је са ста вље но из пре зи ме на оба ро ди те ља, али са мо ако се по ве жу цр ти цом. 
Ма да је де чак пр во бит но упи сан са пре зи ме ном Па ул, по сле не ко ли ко ме-
се ци, ро ди те љи су за тра жи ли про ме ну, те је дан ски над ле жни ор ган из дао 
из вод из ма тич не књи ге са пре зи ме ном „Грун кин-Па ул“. 

Не ко ли ко го ди на ка сни је, кад су се ро ди те љи раз ве ли, отац се пре се лио 
у јед но ма ло ме сто у Не мач кој, у бли зи ни дан ске гра ни це. Де чак је жи вео са 
мај ком, али је ре дов но по се ћи вао и оца. Отац се обра тио не мач кој слу жби 
ма ти ча ра са зах те вом да упи ше де ча ка у не мач ке ма тич не књи ге са пре зи-
ме ном ко је су му ро ди те љи ода бра ли. Зах тев је од би јен, уз обра зло же ње да 
пре зи ме ни је у скла ду са до ма ћим пра вом. На осно ву не мач ких ко ли зи о них 
нор ми, о име ну ли ца од лу чу је се по пра ву ње го вог др жа вљан ства. Ако ро-
ди те љи не ма ју исто пре зи ме, не мач ко ма те ри јал но пра во до зво ља ва из бор 
би ло оче вог, би ло мај чи ног пре зи ме на, али не и ком би на ци ју ова два. Ако 
ро ди те љи не мо гу да се до го во ре у ро ку од ме сец да на од ро ђе ња де те та, По-
ро дич ни суд од лу чу је ко ји ће од ро ди те ља има ти пра во да од ре ди пре зи ме. 
Ако тај ро ди тељ то пра во не ис ко ри сти у ро ку ко ји је суд од ре дио, де те ће 
до би ти пре зи ме тог ро ди те ља. По ро дич ни суд се обра тио Су ду уни је са 
прет ход ним пи та њем да ли члан 18 Уго во ра о осни ва њу ЕЗ (о сло бо ди кре-
та ња и бо рав ка др жа вља на Уни је) за бра њу је над ле жним ор га ни ма др жа ве 
чла ни це (Не мач ке) да при ме не на ци о нал но пра во та ко што ће од би ти да 
при зна ју пре зи ме де те та ко је је њен др жа вља ни исто као и ро ди те љи, ако је 
пре зи ме од ре ђе но и упи са но у дру гој др жа ви чла ни ци у ко јој је то де те ро-
ђе но и у ко јој има пре би ва ли ште од ро ђе ња. Од лу ка Су да уни је би ла је ја сна: 
чак и ка да де те има са мо јед но др жа вљан ство, ње го ва на ци о нал на др жа ва 
мо ра да при зна про ме ну лич ног име на из вр ше ну у др жа ви чла ни ци у ко јој 
је ли це (де те) ро ђе но и има пре би ва ли ште. Суд се по но во по звао на ве ли ке 
те шко ће ко је би де те тр пе ло услед то га што би има ло раз ли чи та пре зи ме на 

58 Пред мет Ste fan Grun kin, Do rot hee Re gi na Paul, С-353/06 Пре су да су да од 14. ок то бра 
2008. го ди не.
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у две др жа ве чла ни це Уни је.59 Не ва жно је да ли се до раз ли чи тих име на до-
ла зи услед двој ног др жа вљан ства или услед чи ње ни це да зе мља у ко јој је де те 
ро ђе но при ме њу је до ма ће пра во на од ре ђи ва ње лич ног име на де те та стра ног 
др жа вљан ства ко је је ро ђе но на ње ној те ри то ри ји. Ар гу мент Не мач ке да су 
удво је на пре зи ме на за бра ње на из прак тич них раз ло га, да би се огра ни чи ла 
ду жи на пре зи ме на ни је при хва ћен. Не мач ком за ко но дав цу је би ло бит но да 
обез бе ди да бу ду ћа ге не ра ци ја у по ро ди ци не бу де при си ље на да од у ста не 
од де ла по ро дич ног пре зи ме на. Оно што би јед на ге не ра ци ја до би ла ко ри шће-
њем сло бо де да од ре ди удво је но пре зи ме де те ту, сле де ћа ге не ра ци ја би гу-
би ла, јер не би има ла мо гућ ност да ком би ну је пре зи ме на на исти на чин као 
прет ход на ге не ра ци ја.60 Суд уни је је сма трао да је реч о ар гу мен ту управ но-
прав не по год но сти ко ји не мо же да оправ да по ста вља ње пре пре ке сло бо ди 
кре та ња др жа вља на Уни је.61

Питање је да ли би до ма ћи ор га ни упра ве при зна ли про ме ну име на из-
вр ше ну у Дан ској пре ма ко јој де те срп ских др жа вља на но си пре зи ме оба ро-
ди те ља по ве за но цр ти цом у слу ча ју ка да то пре зи ме ни је за јед нич ко пре зи ме 
ро ди те ља. Пре пар го ди на Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња по сла ло је ми шље ње оп штин ским ор га ни ма упра ве у ко ме 
је на ве де но да ро ди те љи мо гу да од ре де пре зи ме де те ту пре ма пре зи ме ну 
јед ног ро ди те ља, а пре ма пре зи ме ну оба ро ди те ља са мо уко ли ко ро ди те љи 
има ју иста пре зи ме на, а не и у си ту а ци ја ма ка да ро ди те љи има ју раз ли чи та 
пре зи ме на. Овим ми шље њем Ми ни стар ство је у ства ри да ло сво је ту ма че ње 
чла на 345, став 1 По ро дич ног за ко на.62 У ве зи са тим, по ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти пре по ру чи ла је Ми ни стар ству да пре ду зме без од ла га ња, све 
нео п ход не рад ње и ме ре ко је ће омо гу ћи ти да оп штин ски и град ски ор га ни 
упра ве, при ли ком упи са пре зи ме на де те та у ма тич ну књи гу ро ђе них омо гу ће 
упис пре зи ме на де те та пре ма раз ли чи тим пре зи ме ни ма оца и мај ке, уко ли ко 
ро ди те љи та кво пре зи ме од ре де и да убу ду ће во ди ра чу на да у окви ру оба-
вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти не вр ши дис кри ми на ци ју.63 На ве де ни 
пред мет ни је био са ино стра ним еле мен том, али на го ве шта ва ка кво би ту ма-
че ње ор га ни мо гли при хва ти ти у пред ме ти ма по пут слу ча ја Грун кин-Па ул. 

59 Пред мет Ste fan Grun kin, Do rot hee Re gi na Paul, С-353/06 Пре су да су да од 14. ок то бра 
2008. го ди не, па сус 23. 

60 Пред мет Ste fan Grun kin, Do rot hee Re gi na Paul, С-353/06 Пре су да су да од 14. ок то бра 
2008. го ди не, па сус 35. 

61 Пред мет Ste fan Grun kin, Do rot hee Re gi na Paul, С-353/06 Пре су да су да од 14. ок то бра 
2008. го ди не, па сус 36. 

62 Mишљење Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Оде-
ље ња за управ но над зор не по сло ве у обла сти по ро дич не за шти те бр. 200-00-8/2014-14 од 
18. мар та 2014. го ди не, по во дом ту ма че ња чл. 345. ст. 1. По ро дич ног за ко на. 

63 http://rav no prav nost.gov .rs/rs/pri tu zba-f-m-pro tiv-mi ni star stva-za -ra d-zbog-dis kri mi na-
ci je-na-osno vu-po ro dic nog-sta tu sa-u-po stup ku-pred-or ga ni ma-jav ne-vla sti/ [страница је по се-
ће на 15. фе бру а ра 2017. године]. 
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Освр том на На црт ЗМПП кон ста ту је мо да ни ова си ту а ци ја ни је на нај-
бо љи на чин об у хва ће на ње го вим нор ма ма. Бу ду ћи да је ов де би ла реч о 
про ме ни лич ног име на де те та, др жа вља ни на зе мље при зна ња, из вр ше ној у 
ино стран ству не за ви сно од про ме не по ро дич ног ста ту са, та ква про ме на 
при зна ла би се у Ре пу бли ци Ср би ји ако је ли це (де те) у тре нут ку про ме не 
има ло уо би ча је но бо ра ви ште у тра ја њу од нај ма ње 5 го ди на у др жа ви у ко јој 
је про ме на из вр ше на и ако су ис пу ње ни усло ви ко је за та кву про ме ну пред-
ви ђа пра во Ре пу бли ке Ср би је.64 Бу ду ћи да је де те би ло мла ђе од 5 го ди на у 
тре нут ку из вр ше не про ме не пре зи ме на и да ни су ис пу ње ни усло ви за про-
ме ну пре зи ме на ко је пред ви ђа пра во Ре пу бли ке Ср би је, про ме на пре зи ме на 
де те та на на чин на ко ји је из вр ше на у Дан ској, у пред ме ту Грун кин-Па ул не 
би би ла при зна та да су де те и ро ди те љи на ши др жа вља ни, ни по од ред ба ма 
На цр та ЗМПП. Ка ко би смо има ли при пре мље ну нор му и за ова кве си ту а ци је, 
ко је не мо ра ју би ти рет ке,65 тре ба ло би до пу ни ти ра ни је пред ло же ну ма те ри-
јал ну нор му о при зна њу на сле де ћи на чин:

„Ако је лич но име де те та упи са но у ино стра ни из вод из ма тич не књи ге 
ро ђе них од ре ђе но у скла ду с страним про пи си ма о лич ном име ну, ма ти чар 
на зах тев ро ди те ља упи су је лич но име у об ли ку у ко ме је оно од ре ђе но или 
упи са но у ино стра ни из вод уко ли ко де те по ред др жа вљан ства Ре пу бли ке 
Ср би је има и др жа вљан ство др жа ве у ко јој је де те упи са но или је ро ђе но у 
да тој др жа ви и у њој има ре дов но бо ра ви ште. При упи су, сход но се при ме-
њу ју од ред бе за ко на о упи су лич ног име на стра ног др жа вља ни на.“ Та ква ма-
те ри јал но прав на нор ма би омо гу ћи ла да де те на шег др жа вљан ства ро ђе но у 
ино стран ству има исто лич но име и у на шој зе мљи као што га но си у стра ној 
зе мљи у ко јој жи ви (из у зев тран скрип ци је), те би му, као што је то кон ста то вао 
Суд уни је, олак ша ло ка сни је ко ри шће ње ис пра ва и ди пло ма сте че них у ино-
стран ству, у слу ча ју да јед ног да на од лу чи да се вра ти у зе мљу свог по ре кла. 

7. ЗА КЉУ ЧАК

У ра ду су раз мо тре не са да шње и бу ду ће нор ме срп ског ме ђу на род ног 
при ват ног пра ва ко је се од но се на лич но име де те та. Је дан од нај ва жни јих 
про бле ма ка да је у пи та њу лич но име де те та са ино стра ним еле мен том је сте 
ка ко уре ди ти при зна ње име на и пре зи ме на де те та срп ског др жа вљан ства 
ко је је од ре ђе но и упи са но у ма тич ну књи гу у ино стран ству. Тре нут но је на 

64 На црт ЗМПП, члан 61, став 2. 
65 Пре ма јед ном члан ку у По ли ти ци, по да ци го во ре да др жа вљан ство Ср би је има две 

тре ћи не по пи са них исе ље ни ка, док тре ћи на има двој но др жа вљан ство или са мо др жа вљан-
ство зе мље у ко ју су се исе ли ли. Ка та ри на Ђор ђе вић, Ср би раз ве ја ни у 159 зе ма ља све та, 
По ли ти ка, 25. мај 2015. го ди не.
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сна зи јед но стра на ко ли зи о на нор ма ко ја упу ћу је на при ме ну до ма ћих при нуд-
них про пи са (нор ми не по сред не при ме не). То зна чи да ва же ће срп ско пра во 
не то ле ри ше од ре ђи ва ње име на и пре зи ме на нашег држављанина у ино стран-
ству по пра ви ли ма стра ног пра ва ако се та пра ви ла не укла па ју у зах те ве По-
ро дич ног за ко на. За кон о ма тич ним књи га ма упу ћу је ма ти ча ра да при упи су 
лич ног име на на осно ву ис пра ва ино стра них ор га на зах те ва од ро ди те ља да 
при ла го де име де те та зах те ви ма на шег пра ва, без об зи ра на то што ће на тај 
на чин де те би ти до ве де но у си ту а ци ју да у на шој зе мљи има друк чи је лич но 
име не го у дру гој зе мљи чи ји је та ко ђе др жа вља нин или у ко јој има ре дов но 
бо ра ви ште. На црт ЗМПП, ма да са др жи зна чај не но ви не, не пру жа ре ше ње за 
овај про блем и због то га не успе ва да при ла го ди на ше ме ђу на род но при ват но 
пра во у обла сти лич ног име на, зах те ви ма евен ту ал ног бу ду ћег члан ства у 
Европ ској уни ји, ни ти успе ва да оства ри циљ ме ђу на род ног при ват ног пра ва 
ко ји се са сто ји у прав ној си гур но сти и за шти ти ле ги тим них ин те ре са стра-
на ка, у овом слу ча ју на ших др жа вља на. Ау тор пред ла же да се у бу ду ћи За кон 
о ме ђу на род ном при ват ном пра ву увр сти ма те ри јал но прав на нор ма о при-
зна њу лич ног име на де те та од ре ђе ног у ино стран ству ко ја ће во ди ти ра чу на 
о ин те ре си ма до ма ћих др жа вља на ко ји жи ве у ино стран ству да се њи хо во 
лич но име при зна у истом об ли ку у ко ме је оно од ре ђе но у ино стран ству.
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Na me of the Child in Ser bian Pri va te In ter na ti o nal Law 

Abstract: Ru les of Ser bian Pri va te In ter na ti o nal Law per ta i ning to the na me 
of the child, both tho se cur rently in for ce, and tho se that are pro po sed in the Draft 
Pri va te In ter na ti o nal Law Co de (2004) are di scus sed in this ar tic le in the light of 
the de ci si ons of the Co urt of the EU in Gar cia Avel lo and Grun kin-Paul. The main 
is sue re la ted to the na me of the child with an in ter na ti o nal ele ment is how to re-
gu la te the re cog ni tion of first and last na mes of Ser bian na ti o nals de ter mi ned 
abroad. Cur rently, the re is a uni la te ral con flict ru le pro vi ding for ap pli ca tion of 
man da tory norms of Ser bian fa mily law. That me ans that the cur rent Ser bian law 
do es not al low re cog ni tion of the na me of the Ser bian child de ter mi ned ac cor ding 
to fo re ign law if the fo re ign ru les are dif fe rent than the Ser bian ap pli ca ble ru les. 
The re gi strar is di rec ted to re qu est the pa rents to adapt the child’s na me to re qu-
i re ments of Ser bian law, ir re spec ti ve of the con se qu en ces, i. e. the pos si bi lity that 
the child will be ar dif fe rent na mes in dif fe rent co un tri es. The fact that the child 
may al so be a na ti o nal of that ot her co un try and ha bi tu ally re si dent the re, is of 
no con se qu en ce. The Draft PIL Act in tro du ces sig ni fi cant chan ges by: pro vi ding 
for a pos si bi lity for pa rents to cho o se the ap pli ca ble law in ca se of chan ge of na me 
so that they can cho o se bet we en the laws of the child’s va ri o us na ti o na li ti es, and 
by pro vi ding for re cog ni tion of chan ges of na me con duc ted in a fo re ign co un try 
if the child has been a ha bi tual re si dent of that co un try for at le ast fi ve years. The 
aut hor ar gu es for in tro duc tion of sub stan ti ve ru les in to the fu tu re PIL Co de, which 
wo uld pro vi de for a pos si bi lity of re cog ni tion of child’s na me de ter mi ned in the 
co un try оf his ot her na ti o na lity or of his ha bi tual re si den ce. 
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