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СА ВРЕ МЕ НА ЕВРОП СКА ПРАВ НА ТЕ О РИ ЈА 
О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ФУНК ЦИ ЈИ ПРА ВА СВО ЈИ НЕ:  

НЕ МАЧ КА ДОК ТРИ НА1

Сажетак:У Евро пи је од сре ди не XIX ве ка по че ла да се раз ви ја те о-
ри ја о со ци јал ној функ ци ји пра ва сво ји не. Пле  ја да чу ве них европ ских ми сли-
ла ца ко јој су при па да ли Гир ке, Је ринг, Ди ги, Хе де ман, Мен гер и Ре нер ука за ла 
је на по тре бу да се по је ди ни при ват но прав ни ин сти ту ти огра ни че у јав ном 
ин те ре су. Не ке од тих иде ја су на кон Пр вог свет ског ра та при хва ти ли креа-
то ри прав них си сте ма у ви ше зе ма ља. Те о ри ја о со ци јал ној функ ци ји пра ва 
сво ји не је та ко до би ла од је ка и у чу ве ном Вај мар ском уста ву из 1919. го ди не.

Огра ни че ња пра ва сво ји не у оп штем ин те ре су по сто је у свим са вре ме-
ним прав ним си сте ми ма. Она су уста но вље на за ко ном, а у не ким др жа ва-
ма и уста вом, као нај ви шим прав ним ак том. Та чи ње ни ца ука зу је на зна чај 
со ци јал не функ ци је пра ва сво ји не. Са исто риј ског али и по зи тив но прав ног 
ста но ви шта по себ ну па жњу из и ску ју прав ни си стем и прав на док три на 
Не мач ке. По ла зи ште за ре гу ли са ње со ци јал не функ ци је пра ва сво ји не у тој 
зе мљи пред ста вља члан 14 Основ ног за ко на (Grund ge setz) из 1949. У пр вом 

1 Чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“, чи ји 
је но си лац Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Проф. др Ду шан Ни ко лић је на-
пи сао сле де ће одељ ке: 1. Увод; 2. Уте ме ље ње и раз вој те о ри је о со ци јал ној функ ци ји пра ва 
сво ји не; 6. Стра ти фи ка ци ја не мач ког дру штва и со ци јал на функ ци ја пра ва сво ји не. Сло бо да 
Ми до ро вић је на пи са ла сле де ће одељ ке: 3. За ко но дав на ре флек си ја те о ри је о со ци јал ној 
функ ци ји пра ва сво ји не; 4. Со ци јал на функ ци ја пра ва сво ји не у не мач кој прав ној те о ри ји и 
5. Со ци јал на функ ци ја пра ва сво ји не у не мач кој суд ској прак си. 
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ста ву су за га ран то ва ни пра во сво ји не и пра во на сле ђи ва ња, али је за ко но дав-
цу да то и овла шће ње да про пи ше њи хо ву са др жи ну и огра ни че ња. У дру гом 
ста ву пи ше да пра во сво ји не оба ве зу је и да ње го во вр ше ње тре ба да бу де на 
до бро бит за јед ни це. Ба ри је ру на ме та њу сво јин ских огра ни че ња по ста вља ју 
две основ не Уста вом за га ран то ва не вред но сти: људ ско до сто јан ство (die 
Würde des Men schen) и пра во на сло бо дан раз вој лич но сти (die fre ie Ent fal tung 
der Persönlichkeit). Не мач ки су до ви шти те пра во сво ји не као ин стру мент за 
оства ре ње до сто јан ства, лич не ау то но ми је, при ват но сти и као прет по-
став ку за сло бо дан раз вој лич но сти. Са дру ге стра не, по сто ји тзв. ин сти-
ту ци о нал на га ран ти ја (In sti tu ti on sga ran tie) ко ја под ра зу ме ва пра во др жа ве 
да уре ди и огра ни чи не ки ин сти тут у јав ном ин те ре су. Та ко је у слу ча ју 
Naßau ski e sung Са ве зни устав ни суд (Bun de sver fas sung sge richt) на шао да је 
по гре шна пре ми са Вр хов ног су да прав де (Bun des ge richtshof) да вла сни ку зе-
мљи шта у скла ду са § 905 Не мач ког гра ђан ског за ко ни ка при па да пра во на 
ко ри шће ње из во ра во де ко је се на ла зе на тој пар це ли. Параграфом 905 је про-
пи са но „пра во вла сни ка зе мљи шта про сти ре се и на про стор из над и ис под 
по вр ши не зе мље. Вла сник ме ђу тим не мо же за бра ни ти ути ца је на тим ви си-
на ма или ду би на ма, уко ли ко не ма ин те ре са за њи хо во ис кљу че ње.“ У ве зи са 
овим ар гу мен том Устав ни суд је из нео став да не по сто ји по ду дар ност из ме-
ђу гра ђан ско прав ног и устав но прав ног пој ма сво ји не. Осим то га, ис та као је 
да по ре ђе ње ни је при ме ре но јер у вре ме до но ше ња Не мач ког гра ђан ског за ко-
ни ка ни је по сто ја ла по тре ба да се вла сни ци ма зе мљи шта огра ни чи ко ри шће ње 
под зем них во да. У ме ђу вре ме ну су на ра сле по тре бе ин ду стри је усло ви ле зна-
чај не про ме не ко је су до ве ле до из ме не прав не ре гу ла ти ве. Са ве зни устав ни суд 
је оспо ре ну ме ру сма трао до зво ље ним огра ни че њем пра ва сво ји не у јав ном 
ин те ре су. У ра ду су на ве де ни и дру ги при ме ри из прак се су до ва Не мач ке 
ко ји се од но се на раз ли чи те аспек те со ци јал не функ ци је пра ва сво ји не.

Да би се сте кла ре ал на и пот пу на пред ста ва о со ци јал ној функ ци ји 
пра ва сво ји не у Не мач кој, тре ба има ти у ви ду и по је ди не ин сти ту те при-
ват ног пра ва, по пут фи де и ко ми са и по ро дич них за ду жби на, ко је омо гу ћу ју 
да се ве ли ки део на ци о нал ног бо гат ства из дво ји из прав ног про ме та у ко-
рист од ре ђе них сло је ва ста нов ни штва и пре тво ри у сво је вр сна до бра мр тве 
ру ке. Тој про бле ма ти ци је по све ћен за вр шни део овог ра да. 

Кључнеречи:пра во сво ји не; со ци јал на функ ци ја; не мач ко пра во

1. УВОД

На кон го то во по ла ве ка до ми на ци је дог ма ти ке, у са вре ме ној ци ви ли-
сти ци су по но во за по че те ком плек сне рас пра ве у ко ји ма се нај че шће су че-
ља ва ју и про жи ма ју ста во ви за сно ва ни на по став ка ма фи ло зо фи је пра ва, 

Др Ду шан Ж. Ни ко лић, Сло бо да Д. Ми до ро вић, Савремена европска правна... (стр. 65–78)



67

со ци о ло ги је, еко но ми је и прав не по ли ти ке. Та ква ли та тив на про ме на је не-
сум њи во од раз зби ва ња у дру штву. Ком плек сни је при ли ке из и ску ју ком-
плек сни ји при ступ. Осим то га, до шло је до про ме на и у по гле ду те ма ти ке 
ко ја за о ку пља па жњу прав нич ке и ши ре јав но сти. У сре ди ште ин те ре со ва-
ња су по но во до спе ле не ке те ме о ко ји ма се ду го ни је раз го ва ра ло. Јед на од 
њих је со ци јал на функ ци ја пра ва сво ји не2. Кључ но пи та ње је ка ка ву уло гу 
у прав ном си сте му има тај ин сти тут, ка кве ефек те про из во ди и ка кве ефек-
те би тре ба ло да про из во ди у од ре ђе ном дру штву, вре ме ну и про сто ру. У 
усло ви ма дра стич не имо вин ске ра сло је но сти по је ди них дру шта ва и чо ве-
чан ства у це ли ни, тре ба пре и спи та ти до ми нант ни нео ли бе ра ла ни кон цепт 
пра ва сво ји не и ус по ста ви ти ба ланс из ме ђу при ват них и јав них ин те ре са. 
При том тре ба има ти у ви ду ис ку ства из про шло сти, као и ис ку ства из упо-
ред ног пра ва, ме ђу ко ји ма су по себ но ва жна она ко ја има ју раз ви је не, ста-
бил не и до бро ор га ни зо ва не др жа ве, по пут Не мач ке. 

2. УТЕ МЕ ЉЕ ЊЕ И РАЗ ВОЈ ТЕ О РИ ЈЕ О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ  
ФУНК ЦИ ЈИ ПРА ВА СВО ЈИ НЕ3 

У Евро пи се, од Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је ци клич но сме њу ју 
два мо де ла сво јин ских од но са. Је дан ка рак те ри шу прав ни и еко ном ски ли-
бе ра ли зам, а дру ги, на гла ше ни др жав ни ин тер вен ци о ни зам.

Ли бе рал ни кон цепт пра ва сво ји не је озва ни чен фран цу ском Де кла ра-
ци јом о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на (Décla ra tion des dro its de l’hom me et du 
ci toyen ) из 1789. го ди не, а по том пре ци зни је уре ђен Фран цу ским гра ђан ским 
за ко ни ком (Co de ci vil des Français) из 1804. го ди не. Ње го ву су шти ну од ре-
ђу ју две нор ме На по ле но вог за ко ни ка. Чу ве ним чла ном 544 утвр ђе но је да 
је сво ји на пра во ужи ва ња и рас по ла га ња ства ри ма на нај ап со лут ни ји на чин, 
у гра ни ца ма од ре ђе ним за ко ни ма и про пи си ма.4 У сле де ћем, 545. чла ну ре-
че но je да ни ко не мо же би ти при мо ран да се од рек не свог вла сни штва, 

2 Mаја 2011. го ди не на Уни вер зи те ту Ford ham (САД), одр жан је сим по зи јум под на-
зи вом So cial Fun ction of Pro perty: A Com pa ra ti ve Per spec ti ve. Сеп тем бра 2013, го ди не у 
Кон гре сном цен тру Сло вач ке ака де ми је на у ка у Смо ле ни ца ма, одр жан је ме ђу на род ни на-
уч ни скуп We a ker Party Pro tec tion in Pri va te law. Сеп тем бра 2017. го ди не, на истом ме сту, 
одр жа на је ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја XI II Di es Luby Iu ri spru den ti ae: So cial Fun ction 
of Law and Gro wing We alth Ine qu a lity, под уред ни штвом проф. др Ја на Ла за ра (Ján La zar), 
не ка да шњег пред сед ни ка рад не гру пе за из ра ду на цр та но вог Гра ђан ског за ко ни ка Сло вач ке. 

3 Текст овог одељ ка је ве ћим де лом пре у зет из: Ду шан Ни ко лић, „Кли мат ске про ме-
не и гра ђан ско пра во – еле мен ти за стра те ги ју при ла го ђа ва ња“, Збо р ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду 4-2013, 69-70. 

4 „La pro priété est le dro it de jo u ir et dis po ser des cho ses de la ma niè re la plus ab so lue, 
po u r vu qu’on n’en fas se pas un usa ge pro hibé par les lo is ou par les rè gle ments“.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2018
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из у зев због оп ште ко ри сти и уз прет ход ну пра вич ну на кна ду.5 Под ути ца-
јем фран цу ске док три не, у Евро пи је ду го вла да ло ми шље ње да вла сник има 
пу ну сло бо ду у по гле ду ко ри шће ња ства ри и да је у оства ри ва њу свог пра ва 
огра ни чен ис кљу чи во пра ви ма дру гих ли ца. Ме ђу тим, на раз ме ђи XIX и 
XX ве ка по ја ви ла се но ва стру ја у прав ној на у ци, чи ји су при пад ни ци сма-
тра ли да пра во сво ји не тре ба схва ти ти на дру га чи ји на чин. Је дан од глав них 
про та го ни ста но вог при сту па био је не мач ки прав ни те о ре ти чар Ото фон 
Гир ке (Ot to von Gi er ke) ко ји је 1889. го ди не об ја вио сту ди ју о со ци јал ној 
уло зи при ват ног пра ва.6 По себ ну па жњу на међунарoдном пла ну иза зва ли 
су ра до ви фран цу ског те о ре ти ча ра Ле о на Ди ги ја (Léon Di gu it). Он је у окви-
ру шест пре да ва ња одр жа них у Бу е нос Аи ре су 1911. го ди не из нео ми шље ње 
да сво ји на ни је пра во у кла сич ном сми слу, већ со ци јал на функ ци ја (théorie 
de la fon ction so ci a le du dro it de la pro priété). Јед на од основ них те за је би ла 
да вла сник не тре ба да има пу ну сло бо ду у по гле ду ко ри шће ња ства ри. По 
Ди ги ју, пред мет пра ва сво ји не тре ба ко ри сти ти не са мо у при ват ном, већ и 
у јав ном ин те ре су. Др жа ва има пра во (и за да так) да вла сни ка у то ме охра бри, 
а по по тре би и да га ка зни због за не ма ри ва ња та кве ду жно сти. Осим то га, 
ор га ни др жав не вла сти тре ба да од ре де и на чин на ко ји ће пра во би ти оства-
ри ва но у јав ном ин те ре су. То под ра зу ме ва од ре ђи ва ње усло ва за ко ри шће ње 
од ре ђе них до ба ра и про пи си ва ње од го ва ра ју ћих ме ра. Со ци јал ном функ ци-
јом пра ва сво ји не и дру гих при ват но прав них ин сти ту та ба вио се и ау стриј-
ски прав ни те о ре ти чар и по ли ти чар Карл Ре нер (Karl Re ner).7 На ве де на раз-
ми шља ња ни су оста ла на те о риј ској рав ни. Она су би ла идеј на (и иде о ло шка) 
под ло га за раз вој прав не ре гу ла ти ве у ве ћем бро ју зе ма ља, а у зна чај ној ме ри 
су ути ца ла и на кре и ра ње суд ске прак се.8 

3. ЗА КО НО ДАВ НА РЕ ФЛЕК СИ ЈА ТЕ О РИ ЈЕ О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ  
ФУНК ЦИ ЈИ ПРА ВА СВО ЈИ НЕ

Увек ка да за ко но да вац вла сни ку на ла же од ре ђе но по на ша ње или уз др жа-
ва ње од од ре ђе ног понaшања у од но су на ствар, до из ра жа ја до ла зе на ро чи ти 
ин те ре си дру штве не за јед ни це и на ро чи та со ци јал на функ ци ја пра ва сво ји не. 

Огра ни че ња пра ва сво ји не у оп штем ин те ре су по сто је у свим са вре ме-
ним прав ним си сте ми ма. Она су уста но вље на за ко ном, а у не ким др жа ва ма 

5 „Nul ne pe ut être con tra int de céder sa pro priété, si ce n’est po ur ca u se d’uti lité pu bli que, 
et moyen nant une ju ste et préala ble in dem nité“.

6 Ot to von Gi er ke, Die so zi a le Auf ga be des Pri va trechts, Ber lin1889.
7 Вид. Карл Ре нер, Со ци јал на функ ци ја прав них ин сти ту та, Бе о град 1960.
8 Вид. нпр. Од лу ку Су да прав де Европ ских за јед ни ца (ЕУ) C-347/03, Тocai – Re gi o ne 

au to no ma Fri u li-Ve ne zia Gi u lia v. Agen zia re gi o na le per lo svi lup po ru ra le. 
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и уста вом, као нај ви шим прав ним ак том. Та чи ње ни ца ука зу је на зна чај 
ко ји се при да је пра ву сво ји не и ње го вој со ци јал ној функ ци ји. Са исто риј ског 
али и по зи тив но прав ног ста но ви шта по себ ну па жњу из и ску је прав ни си стем 
Не мач ке. 

У на став ку ра да ана ли зи ра не су од ред бе не мач ког Уста ва (Grund ge setz) 
из 1949. го ди не ко је пред ста вља ју прав ни основ за на ме та ње вла сни ци ма 
со ци јал них ду жно сти (So zi al pflic hten). По себ на па жња по све ће на је од но су 
со ци јал не оба ве зе и екс про при ја ци је, те гра ни ца ма до ко јих је до зво ље но 
огра ни ча ва ти пра во сво ји не у ин те ре су дру штве не за јед ни це. На ве де на про-
бле ма ти ка је са гле да на са ста но ви шта ва же ће прав не ре гу ла ти ве, ак ту ел них 
те о риј ских по став ки и ре пре зен та тив не суд ске прак се. У том кон тек сту 
из ло же на је ар гу мен та ци ја Са ве зног устав ног су да Не мач ке (Bun de sver fas-
sung sge richt) из два слу ча ја ко ја су се ти ца ла до зво ље но сти на ме та ња со ци-
јал них оба ве за вла сни ци ма. У за вр шном де лу ра да отво ре на су не ка пи та ња 
ко ја се ти чу со ци јал не функ ци је пра ва сво ји не и ин стру ме на та при ват ног 
пра ва, по пут фи де и ко ми са и по ро дич них за ду жби на, ко ји омо гу ћу ју из у зи-
ма ње зна чај ног де ла дру штве ног бо гат ства из прав ног про ме та и ње го во 
пре тва ра ње у сво је вр сна до бра мр тве ру ке. 

4. СО ЦИ ЈАЛ НА ФУНК ЦИ ЈА ПРА ВА СВО ЈИ НЕ  
У НЕ МАЧ КОЈ ПРАВ НОЈ ТЕ О РИ ЈИ 

У овом кон тек сту по себ но је зна ча јан члан 14 не мач ког Уста ва.9 Ње го вим 
пр вим ста вом се га ран ту је пра во сво ји не и пра во на сле ђи ва ња и ујед но се 
да је ман дат за ко но дав цу да про пи ше њи хо ву са др жи ну и огра ни че ња. Већ из 
овог пр вог ста ва про из ла зи да се, с јед не стра не пра во сво ји не га ран ту је, али 
да, исто та ко та га ран ти ја не пред ста вља пре пре ку за за ко но дав ца да пред ви-
ди из ве сна огра ни че ња сво јин ских овла шће ња. Дру ги став чл. 14 пред ста вља 
ди рек тан од раз иде је о со ци јал ној функ ци ји сво ји не. Њи ме је пред ви ђе но да 
сво ји на оба ве зу је и да ње на упо тре ба исто вре ме но тре ба да бу де на до бро бит 
за јед ни це. У по след њем, тре ћем ста ву чл. 14 до зво ље на је екс про при ја ци ја у 
јав ном ин те ре су, с тим да се она мо же спро ве сти са мо на осно ву за ко на ко ји 
про пи су је вр сту и обим на кна де. Ци ти ра ни члан пред ста вља део ши рег окви-
ра ко ји је био за ми шљен у ци љу да се Не мач ка дис тан ци ра од де ша ва ња то ком 
Дру гог свет ског ра та. У том сми слу, со ци јал на оба ве за вла сни ка мо же се 
схва ти ти као сво је вр сна кон кре ти за ци ја прин ци па прав не др жа ве (Rechtssta at) 
и др жа ве бла го ста ња (So zi al sta at) из чл. 20 и 28(1) Уста ва. 

9 Вид. https://www.bun de stag.de/par la ment/auf ga ben/rechtsgrun dla gen/grund ge setz/
gg_01/245122, 20. де цем бар 2017.
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Сва ки од на ве де них ста во ва ци ти ра ног чла на је би тан за ана ли зу прак-
се Са ве зног устав ног су да Не мач ке, а на ро чи то за опре де љи ва ње гра ни це 
из ме ђу со ци јал не оба ве зе ко ја се вла сни ку на ме ће и за ко ју му, по пра ви лу, 
не при па да пра во да по тра жу је на кна ду и екс про при ја ци је, ко ја увек по вла чи 
пра во на на кна ду. Иден ти фи ко ва ње ове гра ни це је на ро чи то те шко у гра нич-
ним слу ча је ви ма, на ро чи то он да ка да се не ра ди ди рект но о ек пр о при ја ци ји, 
не го о ме ра ма ко је се у ефек ти ма прак тич но из јед на ча ва ју са њом.10 

Као што је ре че но, не мач ки Устав под вр га ва пра во сво ји не тзв. со ци јал-
ној оба ве зи. То зна чи да сва ко од сво јин ских овла шће ња мо же би ти огра ни-
че но у ин те ре су дру штве не за јед ни це. Из ме ђу ме ра ко је има ју за по сле ди цу 
огра ни че ња пра ва сво ји не на име со ци јал не оба ве зе и екс про при ја ци је не ма 
зна ка јед на ко сти. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва вла сник тр пи огра ни че ња сво-
ји не на име со ци јал не оба ве зе „на сво ју ште ту“. То зна чи да он нај че шће сам 
сно си тро шко ве ме ра ко је му у јав ном ин те ре су на ме ће за ко но да вац. Из у-
зет но, огра ни че ња сво јин ско прав них овла шће ња на име со ци јал не оба ве зе мо-
гу да до ве ду до при ме не из ве сних ме ра ра ди њи хо вог убла жа ва ња (Au sgle ic hs-
be stim mun gen). То ће би ти слу чај са мо у си ту а ци ји ка да да та оба ве за, од но-
сно огра ни че ње оп те ре ћу је кон крет ног вла сни ка пре ко ра зум не ме ре.11 Из 
тог про из ла зи да при ли ком про пи си ва ња со ци јал не оба ве зе тре ба во ди ти 
ра чу на о прин ци пу сра змер но сти (Verhältnismäßig ke it). Исто вре ме но, при ли-
ком на ме та ња кон крет не оба ве зе мо ра се во ди ти ра чу на и о на че лу прав не 
јед на ко сти (der Gle ic hhe its satz)12 као и о по тре би да се при ват ни ин те ре си 
вла сни ка до ве ду у рав но те жу са ин те ре си ма дру штве не за јед ни це.13 

Има ју ћи у ви ду да се пр вим ста вом чл. 14 га ран ту је пра во сво ји не уз 
исто вре ме но пред ви ђа ње мо гућ но сти ње ног огра ни че ње, по ста вља се пи та ње 
где се на ла зи праг ко ји за ко но да вац не сме да пре ђе ка да про пи су је огра ни-
че ња пра ва сво ји не. Ба ри је ру у на ме та њу сво јин ских огра ни че ња по ста вља ју 
две основ не Уста вом за га ран то ва не вред но сти: људ ско до сто јан ство (die Würde 
des Men schen)14 и пра во на сло бо дан раз вој лич но сти (die fre ie Ent fal tung der 
Persönlichkeit)15. Док год се не до ве ду у пи та ње ова два, из угла не мач ког 
Уста ва основ на људ ска пра ва, за ко но да вац мо же да про пи су је огра ни че ња 
пра ва сво ји не по зи ва ју ћи се на то да она под ра зу ме ва оба ве зе ко је вла сник 
тре ба да ис пу ни пре ма дру штву.16 Не мач ки су до ви, да кле, шти те пра во сво ји не 

10 Wol fgang Lüke, Sac hen recht, 3. Au fla ge, C.H.Beck, München 2014, 48, 49. 
11 Ibid, 48; BVer fGE 58, 137 Pflic hte xem plar, па сус 50, http://www.ser vat.uni be.ch/dfr /

bv058137.html, 27. де цем бра 2017.
12 BVe rf GE 58, 137, па сус 50.
13 Ibid, па сус 57.
14 Вид. чл. 1 Уста ва Не мач ке.
15 Вид. чл. 2 Уста ва Не мач ке. 
16 Re bec ca Lu bens, „The So cial Obli ga tion of Pro perty Ow ner ship: A Com pa ri son of Ger man 

and U.S. Law“, Ari zo na Jo u r nal of In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve Law Vol. 24, No. 2/2007, 389, 390. 
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као ин стру мент за оства ре ње до сто јан ства, лич не ау то но ми је, при ват но сти 
и као прет по став ку за сло бо дан раз вој лич но сти.17 „Сво ји на је основ но људ-
ско пра во ко је је те сно по ве за но са га ран ти јом лич не сло бо де. Ње на свр ха 
се огле да у јем че њу сло бо де у имо вин ско прав ној сфе ри ка ко би вла сник 
мо гао са мо стал но да ор га ни зу је свој жи вот.“18 

Бу ду ћи да пра во сво ји не, с јед не стра не, тре ба да оси гу ра оп ста нак по-
је дин ца, а да исто вре ме но слу жи и оства ре њу оп штих ин те ре са, у не мач кој 
ли те ра ту ри, а че сто и у обра зло же њи ма од лу ка су до ва, сво ји на се по сма тра 
кроз при зму две га ран ти је. Пр ва је тзв. ин ди ви ду ал на га ран ти ја (Bes tand-
sga ran tie) ко јом се га ран ту ју овла шће ња ко ја при па да ју по је дин цу у кон-
крет ном слу ча ју. Дру га је тзв. ин сти ту ци о нал на га ран ти ја (In sti tu ti on sga ran-
tie) ко ја под ра зу ме ва пра во др жа ве да уре ди и огра ни чи не ки ин сти тут, с 
тим да огра ни че ња не сме ју да за ди ру у са му срж ин сти ту та (Ker nbe stand), 
од но сно не сме ју да га ли ше свр хе ње го вог по сто ја ња.19 Од нос ин ди ви ду-
ал не и ин сти ту ци о нал не га ран ти је од ре ђу је ме ру пре ко ко је за ко но да вац не 
мо же огра ни ча ва ти пра во сво ји не, јер би у су прот ном оно би ло у пот пу но-
сти обе сми шље но.20 При ли ком про це не ко ја овла шће ња ула зе у не по вре-
ди во је згро пра ва сво ји не узи ма ју се у об зир окол но сти кон крет ног слу ча ја 
као и су бјек тив на свој ства и по тре бе сва ког вла сни ка по на о соб.21

5. СО ЦИ ЈАЛ НА ФУНК ЦИ ЈА ПРА ВА СВО ЈИ НЕ  
У НЕ МАЧ КОЈ СУД СКОЈ ПРАК СИ 

У до са да шњој прак си не мач ких су до ва зна ча јан број по сту па ка ко ји се 
ти чу пра ва сво ји не во ђе ни су са ци љем да се утвр ди да ли је за ко но да вац 
пре ко ра чио сво ја овла шће ња из чла на 14 став 1 и 2. За ве ћи ну слу ча је ва за-
јед нич ко је пи та ње да ли за ко ном на мет ну то огра ни че ње сво ји не за ди ре у 
срж сво јин ских овла шће ња, или је, пак, реч о огра ни че њу ко је је вла сник 
ду жан да под не се као сво је вр сну жр тву за рад оства ре ња оп штих ин те ре са. 
У нај и стак ну ти јим слу ча је ви ма об ра ђе на су пи та ња ко ја се ти чу: огра ни че ња 
пра ва сво ји не ра ди оси гу ра ња не сме та ног во до снаб де ва ња,22 спро во ђе ња 
ме ре кон со ли да ци је зе мљи шта,23 одр жа ва ња и очу ва ња кул тур них до ба ра 

17 Gre gory Ale xan der, „Pro perty as a Fun da men tal Con sti tu ti o nal Right? The Ger man 
Exam ple“, Cor nell Law Re vi ew Vol. 88/2003, 739.

18 BVe rf GE 24, 367 – Ham bur gisches De ic hord nung sge setz, па сус 94, http://www.ser vat.
uni be.ch/dfr /bv024367.html, 26. де цем бар 2017. 

19 http://www.le xe xakt.de /glos sar/in sti tu ti o nel le ga ran tie.ph p.
20 R. Lu bens, 408.
21 Ibid; BVer fGE 68, 361.
22 BVe rf GE 1981, 58.
23 BVe rf GE 2001, 104.



од стра не вла сни ка,24 за штит ног за ко но дав ства на ме ње ног за куп ци ма ко је се 
од но си на ли ми ти ра ње из но са за куп ни на25 и на ре стрик тив но по ста вље ну 
мо гућ ност от ка за уго во ра о за ку пу од стра не за ку по дав ца.26 Због огра ни че-
но сти про сто ра, ов де ће би ти из ло же на са мо два слу ча ја о ко ји ма се из ја снио 
Са ве зни устав ни суд Не мач ке и у ко ји ма је за у зео зна чај не ста во ве по пи та њу 
гра ни ца за шти те сво ји не. 

У слу ча ју Naßau ski e sung (у пре во ду: ва ђе ње шљун ка)27 по ста ви ло се пи-
та ње да ли су од ред бе За ко на о во да ма (Was ser ha us halt sge setz), ко је пред ви ђа ју 
под во ђе ње под зем них во да под јав но прав ни ре жим и са мим тим њи хо во ис-
кљу че ње из кор пу са вла снич ких овла шће ња без ис пла те на кна де вла сни ци ма, 
у скла ду са чл. 14 не мач ког Уста ва. На осно ву спо р ног За ко на од би јен је зах тев 
ту жи о ца ко јим је тра же но из да ва ње до зво ле за ва ђе ње шљун ка и пе ска са ње-
го ве пар це ле.28 Ра ди ло се о при вред ној де лат но сти ко ју је ту жи лац оба вљао 
де це ни ја ма уна зад и ко ја ну жно под ра зу ме ва за ди ра ње у под зем не во де. Оспо-
ре ним За ко ном је би ло пред ви ђе но да тре ба од би ти из да ва ње до зво ле уко ли ко 
на ме ра ва ни на чин цр пље ља во де мо же угр о зи ти бла го ста ње це ло куп не дру-
штве не за јед ни це, а на ро чи то јав но снаб де ва ње во дом. У кон крет ном слу ча ју 
про блем се са сто јао у то ме што су се пар це ле са ко јих је ту жи лац ва дио шљу-
нак на ла зи ле у не по сред ној бли зи ни зо не за шти те око пред у зе ћа за снаб де ва-
ње ста нов ни штва во дом. У бо ја зни да ће на ста вак оба вља ња ту жи о че ве де лат-
но сти до ве сти до кон та ми на ци је обли жњег из во ри шта за снаб де ва ње во дом, 
над ле жни ор ган од био је да из да тра же ну до зво лу.29 Ре а гу ју ћи на ову ме ру, 
ту жи лац је под нео ту жбу про тив над ле жне по кра ји не тра же ћи ис пла ту од го-
ва ра ју ће на кна де, твр де ћи да за бра на из да ва ња до зво ле за ва ђе ње шљун ка 
пред ста вља ме ру ко јом је екс про при са на ње го ва не по крет ност.30 

У по ступ ку за оце ну устав но сти кључ но је би ло пи та ње да ли се за кон-
ско из у зи ма ње мо гућ но сти за ди ра ња у под зем не во де сма тра ме ром про пи-
си ва ња са др жи не и огра ни че ња пра ва сво ји не или, пак, ме ром екс про при-
ја ци је. Од ове ква ли фи ка ци је за ви си ло је пи та ње да ли ту жи о цу тре ба да 
при пад не пра во на на кна ду, јер се она мо же ис пла ти ти са мо у слу ча ју екс-
про при ја ци је, под усло вом да је за ко ном пред ви ђе на ње на вр ста и ви си на. 
У то ку по ступ ка Са ве зни устав ни суд је на шао да је по гре шна пре ми са 
Вр хов ног су да прав де (Bun des ge richtshof ) да вла сни ку зе мљи шта у скла ду 
са § 905 Не мач ког гра ђан ског за ко ни ка при па да пра во на ко ри шће ње из во ра 

24 BVe rf GE 1999, 100.
25 BVe rf GE 1974, 37.
26 BVe rf GE 68, 361.
27 BVer fGE 58, 300, http://www.ser vat.uni be.ch/dfr /bv058300.html, 4.1.2017. 
28 Ibid, па сус 1. 
29 Ibid, па су си 65-67. 
30 Ibid, па сус 68.
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во де ко је се на ла зе на тој пар це ли.31 На и ме, пре ма § 905 „пра во вла сни ка 
зе мљи шта про сти ре се и на про стор из над и ис под по вр ши не зе мље. Вла сник 
ме ђу тим не мо же за бра ни ти ути ца је на тим ви си на ма или ду би на ма, уко ли-
ко не ма ин те ре са за њи хо во ис кљу че ње.“32 У ве зи са овим ар гу мен том Устав-
ни суд је из нео став да не по сто ји по ду да р ност из ме ђу гра ђан ско прав ног и 
устав но прав ног пој ма сво ји не.33 Осим то га, Устав ни суд је ис та као да по ре-
ђе ње ни је при ме ре но јер у вре ме до но ше ња Не мач ког гра ђан ског за ко ни ка 
ни је по сто ја ла по тре ба да се вла сни ци ма зе мљи шта огра ни чи ко ри шће ње 
под зем них во да. У ме ђу вре ме ну су на ра сле по тре бе ин ду стри је усло ви ле 
зна чај не про ме не ко је су до ве ле до из ме не прав не ре гу ла ти ве.34 Са ве зни 
устав ни суд је оспо ре ну ме ру сма трао до зво ље ним огра ни че њем пра ва сво-
ји не у јав ном ин те ре су. Ис та као је да спо р на ме ра не пред ста вља екс про при-
ја ци ју бу ду ћи да вла сник зе мљи шта и да ље мо же да га ко ри сти на све дру ге 
на чи не ко ји не под ра зу ме ва ју за ди ра ње у под зем не во де.35 Суд је под ву као да 
чл. 14 ст. 1 Уста ва Не мач ке га ран ту је са мо је згро, од но сно срж (Ke rn be stand) 
сво јин ских овла шће ња, и да у то је згро не ула зе овла шће ња ко ја пре ма § 905 
Не мач ког гра ђан ског за ко ни ка при па да ју вла сни ку зе мљи шта.36 С об зи ром 
на зна чај под зем них во да у си сте му јав ног снаб де ва ња не би би ло оправ да но 
пре пу сти ти њи хо ву упо тре бу сло бод ном на хо ђе њу по је дин ца. Због то га се 
из угла устав ног пра ва не мо же оспо ри ти мо гућ ност за ко но дав ца да под ве де 
под зем не во де под јав но прав ни ре жим.37 „Из устав но прав не га ран ти је пра-
ва сво ји не не про ис ти че пра во на онај вид упо тре бе ства ри ко ји вла сни ку 
омо гу ћа ва да оства ри нај ве ћу мо гу ћу еко ном ску ко рист.“38 Уко ли ко је у не-
ком мо мен ту ту жи о цу и при па да ло пра во на упо тре бу под зем них во да, то не 
зна чи да му је то пра во веч но за га ран то ва но. За ко но да вац у скла ду са чл. 14 
ст. 1 Уста ва мо же ре де фи ни са ти прав ну по зи ци ју вла сни ка уко ли ко то на-
ла жу ин те ре си за јед ни це. Ипак, у том слу ча ју, за ко ном тре ба пред ви де ти 
од го ва ра ју ће тран зи ци о не ме ре ка ко би се спре чи ло уру ша ва ње по ве ре ња у 
ста бил ност прав ног си сте ма.39

Дру ги слу чај се ти цао За ко на о за шти ти спо ме ни ка кул ту ре по кра ји не 
Rhe in land-Pfаlz.40 У то ку по ступ ка се по ста ви ло пи та ње да ли је у скла ду са 

31 Ibid, па сус 85.
32 Вид. W. Lüke, 47, па сус 128. 
33 BVe rf GE 58, 300, па су си 162.
34 BVe rf GE 58, 300, па су си 176, 178. 
35 Ibid, па сус 87.
36 Ibid, па сус 94.
37 Ibid, па сус 189. 
38 Ibid, па сус 191. 
39 Ibid, па сус 212. 
40 BVer fGE, 1999, 100, 226 – 248. http://www.bverfg.de/e/ls19990302_1bvl000791.html, 29. 
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устав ном га ран ти јом сво ји не од ред ба ко ја пред ви ђа да се укла ња ње спо ме-
ни ка кул ту ре у при ват ном вла сни штву мо же до зво ли ти ако је то у јав ном 
ин те ре су, при че му За кон ни је пред ви део да при ли ком од лу чи ва ња тре ба 
ува жи ти и ин те ре се са мог вла сни ка.41 Да кле, да би вла сник смео да укло ни 
обје кат ко ји се пре ма За ко ну сма тра спо ме ни ком кул ту ре, по треб на му је 
до зво ла над ле жног ор га на. У кон крет ном слу ча ју у уло зи ту жи о ца се на шла 
фир ма ко ја је би ла вла сник ви ле с кра ја XIX ве ка, ко ри сне по вр ши не пре ко 
950 м2 ко ја је ста ја ла пра зна од 1981. го ди не.42 С об зи ром на то да ту жи лац 
ни је ко ри стио ви лу, те да ни је мо гао ни да на ђе за ин те ре со ва не куп це ни 
за куп це, а да су тро шко ви ње ног одр жа ва ња из но си ли око 300.000 не мач ких 
ма ра ка го ди шње, за ту жи о ца је је ди но ра ци о нал но ре ше ње би ло укла ња ње 
објек та. Ме ђу тим, ње гов зах тев за ру ше ње ви ле био је од би јен.43

О спо р ном пи та њу се из ја снио Са ве зни устав ни су ду са за дат ком да 
оце ни да ли је про тив на Уста ву од ред ба За ко на о одр жа ва њу спо ме ни ка 
кул ту ре ко ја из да ва ње одо бре ња за ру ше ње не по крет но сти под за шти том 
усло вља ва са мо по сто ја њем оп штих ин те ре са уз пот пу но иг но ри са ње при-
ват них ин те ре са вла сни ка спо ме ни ка кул ту ре.44 Суд је на шао да се на овај 
на чин, иза за бра не ру ше ња фак тич ки скри ва ме ра ко ја има упо ре ди ва деј ства 
са екс про при ја ци јом.45 Да ли се у кон крет ном слу ча ју ра ди о огра ни че њи-
ма сво јин ских овла шће ња на име ис пу ње ња со ци јал не оба ве зе или је, пак, 
реч о екс про при ја ци ји за ви си од то га шта је од пра ва сво ји не пре о ста ло.46 
Праг је пре ко ра чен он да ка да услед огра ни че ња ко ри шће ња ви ше не по сто-
ји мо гућ ност упо тре бе објек та у при ват не свр хе. Та да ис па да да вла сник 
одр жа ва спо ме ник кул ту ре ис кљу чи во у оп штем ин те ре су а да сам не ма 
ни ка кве ко ри сти од то га.47 Реч је о ме ри ко јом се то ли ко ду бо ко за ди ре у 
суп стан цу сво ји не, да се прак тич но вла сник ли ша ва мо гућ ност упо тре бе 
објек та у при ват не свр хе. Та кве ме ре пре ла зе праг устав но ком фор них од ре-
да ба ко ји ма се про пи су је са др жај и огра ни че ња пра ва сво ји не.48 Та ква ме ра 
не мо же се „из ле чи ти“ до су ђи ва њем на кна де, јер би у том слу ча ју ин ди ви-
ду ал ни ин те ре си вла сни ка (Bes tand sga ran tie) би ли у пот пу но сти ис ти сну ти 
јав ним ин те ре си ма, ко ји по свом зна ча ју не за вре ђу ју фор мал ну екс про при-
ја ци ју.49 При ли ком про пи си ва ња са др жа ја и огра ни че ња сво ји не у сми слу 
чл. 14 ст. 1 ре че ни ца 2 Уста ва за ко но да вац мо ра да узме у об зир и ин те ре се 

41 Ibid, па сус 2. 
42 Ibid, па сус 45. 
43 Ibid, па сус 47. 
44 Ibid, па сус 53, 54. 
45 Ibid, па сус 56.
46 Ibid, па сус 57.
47 Ibid, па сус 57.
48 Ibid, па сус 69.
49 Ibid, па сус 70.
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вла сни ка ко ји за вре ђу ју за шти ту као и ин те ре се дру штве не за јед ни це и да 
их до ве де у урав но те жен од нос.50 За шти та спо ме ни ка кул ту ре пред ста вља 
ле ги тим ну бри гу за ко но дав ца ра ди њи хо вог очу ва ња ко ји оправ да ва на ме-
та ње огра ни че ња сво ји не у сми слу чл. 14 ст. 1 Уста ва.51 Усло вља ва ње пред-
у зи ма ња зна чај ни јих ме ра у по гле ду спо ме ни ка кул ту ре, укљу чу ју ћи и њи-
хо во ру ше ње оправ да но је под врг ну то из да ва њем одо бре ња и, по пра ви лу, 
ус кра ћи ва ње одо бре ња не пред ста вља не сра змер но оп те ре ће ње за вла сни ка.52 
Ка да су у пи та њу кул тур на до бра, вла сник мо ра да се по ми ри са тим да у 
све тлу чл. 14 ст. 2 Уста ва не ће увек мо ћи да оства ру је пра во сво ји не на рен-
та би лан на чин, тим пре што овај члан не шти ти упо тре бу сво ји не у лу кра тив-
не свр хе.53 Ме ђу тим, уко ли ко услед за шти те спо ме ни ка кул ту ре вла сни ку 
не пре о ста је ни ка ква мо гућ ност сми сле не упо тре бе сво јин ског објек та, уко-
ли ко он не мо же да ис ко ри сти обје кат сво ји не ни на је дан ра зу ман на чин, 
ни ти мо же да га оту ђи, ели ми ни ше се сва ка ње го ва ко ри сност. Ка да се уз 
то узму у об зир и ме ре одр жа ва ња ко је за вла сни ка пред ста вља ју те рет ко ји 
он сно си ис кљу чи во у јав ном ин те ре су, ра ди се о прав ној по зи ци ји ко ја не 
за вре ђу је да бу де на зва на сво ји ном. Та да од би ја ње из да ва ња до зво ле за ру-
ше ње пре ста је да бу де ра зум но. Уко ли ко се, пак, ра ди о објек ти ма из ра зи то 
на гла ше ног кул тур но и сто риј ског зна ча ја, ин те рес за јед ни це за ње ним очу-
ва њем мо же се по сти ћи ње го вом екс про при ја ци јом.54 

6. СТРА ТИ ФИ КА ЦИ ЈА НЕ МАЧ КОГ ДРУ ШТВА И СО ЦИ ЈАЛ НА  
ФУНК ЦИ ЈА ПРА ВА СВО ЈИ НЕ 

У прет ход ним одељ ци ма ово га ра да раз мо тре ни су ре пре зен та тив ни 
при ме ри огра ни ча ва ња пра ва сво ји не у јав ном ин те ре су. Они по твр ђу ју чи-
ње ни цу да су у не мач ком устав ном и при ват ном пра ву раз ви је ни ме ха ни зми 
ко ји омо гу ћу ју др жа ви да ус по ста ви рав но те жу из ме ђу сво јин ских овла шће-
ња ко ја има ју вла сни ци ства ри и оправ да них по тре ба дру штве не за јед ни це. 
У скла ду са на че лом прав не јед на ко сти, пред за ко ном су сви јед на ки. То би 
тре ба ло да зна чи да сви оства ру ју сво јин ска овла шће ња под јед на ким усло-
ви ма. Ме ђу тим, у не мач ком пра ву па ра лел но по сто је ме ха ни зми ко ји омо-
гу ћу ју да се од ре ђе не имо вин ске це ли не, а ти ме и део дру штве ног бо гат ства, 
ду го роч ни је или чак и трај но из у зму из тр жи шне утак ми це, од но сно, прав-
ног про ме та. То за по сле ди цу има одр жа ва ње дру штве не струк ту ре ко ја је 

50 Ibid, па сус 83.
51 Ibid, па сус 88. 
52 Ibid, па сус 90.
53 Ibid, па сус 91.
54 Ibid, па сус 92.
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ка рак те ри стич на по ви со ком сте пе ну со ци јал не ра сло је но сти (стра ти фи ка-
ци је). 

Пре ма Из ве шта ју Цен тра OECD за мо гућ но сти и јед на кост (OECD Cen tre 
for Op por tu nity and Equ a lity) о узр о ци ма не јед на ко сти у Евро пи, из 2017. го-
ди не, на ве де но је да је ка пи тал нај ви ше скон цен три сан на вр ху дру штве не 
струк ту ре, од но сно, ме ђу нај бо га ти ји ма, у Не мач кој, Ау стри ји и Хо лан ди ји.55 

Имо вин ски од но си ни су ста тич ни и не про мен љи ви. У ве ћи ни зе ма ља 
по сто је устав не нор ме ко ји ма се га ран ту ју пра во сво ји не и сло бо да рас по-
ла га ња имо ви ном (прав ним по сло ви ма in ter vi vos и mor tis ca u sa). Та ко је и 
у Не мач кој. Ме ђу тим, у не мач ком прав ном си сте му и да ље по сто ји ин сти тут 
по ро дич ног фи де и ко ми са, ко ји је био ка рак те ри сти чан за фе у дал но дру штве-
но уре ђе ње. Као што је по зна то, он омо гу ћу је оста ви о цу да сво ју имо ви ну 
оста ви у на сле ђе по том ку ко ји сти че огра ни че ну пра во сво ји не на на сле ђе ним 
до бри ма. На след ник не мо же рас по ла га ти на сле ђе ном имо ви ном прав ним 
по сло ви ма in ter vi vos, већ је ду жан да је очу ва и пре не се на свог по том ка 
(нај че шће нај ста ри јег му шког по том ка – прин цип при мо ге ни ту ре). Ње го во 
пра во сво ји не је зна чај но су же но, а пра во рас по ла га ња све де но на ми ни мум. 

Слич ну функ ци ју у не мач ком пра ву има ју по ро дич не за ду жби не. Оне 
се осни ва ју у ко рист са да шњих и бу ду ћих чла но ва од ре ђе не по ро ди це. За 
раз ли ку од по ро дич ног фи де и ко ми са, из дво је на до бра не оста ју у по ро дич-
ном вла сни штву, већ по ста ју имо ви на за ду жби не, као прав ног ли ца. Ме ђу-
тим, она слу же ис кљу чи во за за до во ља ва ње по тре ба и ин те ре са уског кру га 
бе не фи ци ја ра.56 

Очи глед но је да су оп шта пра ви ла ко ји ма је на ди рек тан или ин ди рек-
тан на чин од ре ђе на со ци јал на фун ки ци ја пра ва сво ји не у зна чај ној ме ри 
огра ни че на дру гим прав ним ин сти ту ти ма ко ји омо гу ћу ју уста но вља ва ње 
по себ ног прав ног ре жи ма у ко рист ужих дру штве них гру па. 

55 Вид. Un der stan ding the So cio-eco no mic Di vi de in Eu ro pe Bac kgro und Re port 26 Ja nu-
ary 2017

https://www.oecd.org/els/soc/co pe-di vi de-eu ro pe-2017-bac kgro und-re port.pd f, 26. ја ну ар 
2017. На су прот то ме, у Ве ли кој Бри та ни ји, у ко јој по сто је нај ве ће раз ли ке у за ра да ма, ди-
стри бу ци ја бо гат ства је на ни воу про се ка. 

56 Вид. Ду шан Ни ко лић, „О по ро дич ним за ду жби на ма“, Пра во, те о ри ја и прак са 
12/1997, 65-69; Du šan Ni ko lić, „Pro perty Law in Ser bia: Both Au to no mo us Le gal De ve lop ment 
and Le gal Tran splant“, у: Pri va te Law in Ea stern Eu ro pe, (ed. Chri sta Jes sel Holst, Ra i ner Kulms 
and Ale xan der Trunk), Mo hr Se beck Tu bin gen 2010, 259-267.; Ду шан Ни ко лић, „Ути цај не га-
тив них ка мат них сто па на рад за ду жби на и фон да ци ја“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те-
та у Но вом Са ду 2015/4, 1509-1518.
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Con tem po rary Eu ro pean Le gal The ory of the So cial Fun ction  
of Ow ner ship: Ger man Doc tri ne

Ab stract: Sin ce the mid dle of XIX cen tury the the ory of the so cial fun ction 
of ow ner ship be gan to de ve lop in Eu ro pe. An ar ray of re now ned Eu ro pean thin-
kers such as Gi er ke, Je hring, Du gu it, He de mann, Men ger and Ren ner in di ca ted 
the need to con strain spe ci fic pri va te-law  in sti tu tes in the pu blic in te rest. So me 
of the se ide as we re em bra ced by the cre a tors of the le gal systems of se ve ral co-
un tri es in the af ter math of the First World War. The the ory of the so cial fun ction 
of ow ner ship, thus, was ac cep ted in the fa mo us We i mar Con sti tu tion.

Li mi ta ti ons of ow ner ship right in the pu blic in te rest co uld be tra ced in all 
con tem po rary le gal systems. They ha ve been esta blis hed by laws, whe re as in so-
me co un tri es they ha ve been en vi sa ged in con sti tu ti ons as the most su pre me le gal 
act. This fact un der li nes the im por tan ce of the so cial fun ction of ow ner ship. From 
the hi sto ric, as well as, cur rently ap pli ca ble law po int of vi ew, Ger man le gal 
system and its doc tri ne de ser ve spe cial at ten tion. Star ting po int for so cial fun ction 
of ow ner ship in Ger many pre sents Ar tic le 14 of the Ba sic Law for the Fe de ral 
Re pu blic of Ger many (Grund ge setz) from 1949. In its first pa ra graph the right to 
ow ner ship and in he ri tan ce are gu a ran teed, whe reby at the sa me ti me, the le gi-
sla tor is aut ho ri zed to fo re see the ir con tent and li mits. In the se cond pa ra graph, 
it has been sti pu la ted that the ow ner ship right en ta ils obli ga ti ons and that it shall 
ser ve the pu blic good. Ne vert he less, two fun da men tal va lu es gu a ran teed by the 
Con sti tu tion: hu man dig nity (die Würde des Men schen) and the right to free de-
ve lop ment of per so na lity (die fre ie Ent fal tung der Persönlichkeit) shall be con si-
de red as bar ri ers to the im po si tion of ow ner ship li mi ta ti ons. Ac cor dingly, Ger man 
co urts pro tect the ow ner ship right in as much as it is ne ces sary for the re a li za tion 
of hu man dig nity, per so nal au to nomy, pri vacy and free de ve lop ment of per so na-
lity. On the ot her hand, the so cal led in sti tu ti o nal gu a ran tee  (In sti tu ti on sga ran-
tie) im pli es the right of the sta te to li mit  cer tain in sti tu te in the pu blic in te rest. In 
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that sen se, Fe de ral Con sti tu ti o nal Co u rt (Bun de sver fas sung sge richt) to ok the 
stan ce in the ca se Naßau ski e sung that the Su pre me Co u rt of Ju sti ce (Bun des ge-
richtshof) to ok the wrong vi ew that the land ow ner enjoys, pur su ant to § 905 of the 
Ger man Ci vil Co de, the right to use the wa ter so u r ces wit hin spe ci fic land plot. 
Na mely, § 905 en vi sa ges that “The right of the ow ner of a plot of land ex tends to 
the spa ce abo ve the sur fa ce and to the sub soil un der the sur fa ce. Ho we ver, the 
ow ner may not pro hi bit in flu en ces that are exer ci sed at such a he ight or depth 
that he has no in te rest in ex clu ding them”. Con nec ted the re with, the Con sti tu ti o nal 
Co u rt as ser ted that the re is no co in ci den ce bet we en the ci vil law and con sti tu ti o nal 
law un der stan ding of ow ner ship. It, furt her mo re, con ten ded that the com pa ri son 
is not an ap pro pri a te one, gi ven that, in the ti me when the Ger man Ci vil Co de 
was enac ted the need to li mit the right of the land ow ners to use un der gro und 
wa ter did not exist. Me an whi le, a ra pid growth of in du stry led to the sig ni fi cant 
chan ges which ca u sed al so chan ges of le gal re gu la ti ons. Fe de ral Con sti tu ti o nal 
Co u rt, thus, vi e wed the dis pu ted me a su re as an ac cep ta ble li mi ta tion of ow ner ship 
right in the pu blic in te rest. The pa per al so analyzes ot her exam ples from the Ger-
man ju ri spru den ce which per tain to the va ri o us aspects of the so cial fun ction of 
ow ner ship.

In or der to gain a com ple te in sight in to the so cial fun ction of ow ner ship in 
Ger many, one ne eds to con sult so me pri va te law in sti tu tes such as fi de i com mis sum 
and fa mily en dow ments. They ena ble ex clu si on of lar ge por ti ons of na ti o nal we alth 
from le gal tran sac ti ons in fa vor of cer tain so cial stra ta and tur ning it in to the so 
cal led mort main (dead hand). The last part of the ar tic le is de di ca ted to this mat ter.

Keywords: ow ner ship right; so cial fun ction; Ger man law. 

Да тум при је ма ра да: 21.05.2018. 
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