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РАЗ ВОЈ ПО СЕБ НИХ СВО ЈИН СКО ПРАВ НИХ  
РЕ ЖИ МА*

Сажетак: По след њих го ди на је ин тен зи ви ра но об ли ко ва ње по себ них 
прав них ре жи ма. Они дис крет но ути чу на идеј ну и вред но сну ори јен та ци ју 
гра ђан ског пра ва а у све ве ћој ме ри и на ње го ву струк ту ру. Од сту па ње од 
оп штег прав ног ре жи ма зна чи да се по је дин ци или уже дру штве не гру пе 
до во де или у при ви ле го ван (по вла шћен) или у не по вољ ни ји по ло жај у од но су 
на оста ле су бјек те. Из ра зи ти ја не сра зме ра из ме ђу оп штег и по себ ног мо же 
ути ца ти на ста бил ност дру штва, на ро чи то ка да се ра ди о сег мен ту прав-
ног си сте ма ко јим су уре ђе на пи та ња у ве зи са ди стри бу ци јом и при сва ја њем 
до ба ра у до ме ну ствар ног и на след ног пра ва. Уво ђе ње но вих по себ них прав них 
ре жи ма би тре ба ло да ути че на ши ре ње гра ђан ског пра ва. Ме ђу тим, у ве ћи ни 
прав них си сте ма по сто ји су про тан тренд. Но ви прав ни ин сти ту ти ко ји су 
у функ ци ји спро во ђе ња по себ них прав них ре жи ма уре ђе ни су спе ци јал ним про-
пи си ма и че сто по ста ју део из дво је них, оса мо ста ље них гра на пра ва. Дис пер-
зи ја је по себ но на гла ше на у до ме ну ствар ног пра ва. 

Про блем пред ста вља то што по себ ни прав ни ре жи ми ни су би ли пред-
мет де таљ ни јих из у ча ва ња у до ма ћој ци ви ли сти ци. У овом ра ду су отво ре на 
пи та ња ко ја се ти чу њи хо вог пој мов ног од ре ђе ња, прав не при ро де и прак тич ног 

* Чла нак је ре зул тат ра да на на уч но и стра жи вач ком про јек ту Прав на тра ди ци ја и нови 
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. По јам прав ног ре жи ма; 3. По себ ни 
прав ни ре жи ми и прав на по ли ти ка; 6. За кљу чак. Аси стент Сло бо да Ми до ро вић је на пи са ла 
сле де ће одељ ке: 4. Ус по ста вља ње по себ ног сво јин ско прав ног ре жи ма за кул тур на до бра и 
5. Зна чај ви дљи во сти свој ства кул тур ног до бра и до бра ко је ужи ва прет ход ну за шти ту.
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зна ча ја. У пр вом де лу, ко ји би се услов но мо гао на зва ти оп штим, ана ли зи ра ни 
су ак ту ел ни про бле ми у ве зи са иде о ло шким, идеј ним и прав но си стем ским 
ди ле ма ма. У дру гом, по себ ном, ана ли зи ран је ак ту ел ни кон цепт по себ ног 
сво јин ско прав ног ре жи ма ко ји ва жи за кул тур на до бра. 

Кул тур на до бра пред ста вља ју ма те ри јал не еле мен те кул тур ног на сле-
ђа на ше зе мље. Уста вом Ре пу бли ке Ср би је им је при знат ста тус до ба ра од 
оп штег ин те ре са чи ме је им пли ци ра на по тре ба за њи хо вом по ја ча ном за-
шти том. Она се оства ру је про пи си ва њем ра зних јав но прав них огра ни че ња 
ко ји ма се су жа ва ау то но ми ја во ље вла сни ка. У ра ду су ана ли зи ра на ограни-
че ња сво јин ских овла шће ња за не по крет на и по крет на кул тур на до бра, као 
и за до бра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту. До ма ћа ре гу ла ти ва је у по је дим 
сег мен ти ма не а де кват на јер пред ви ђа пре ко мер на огра ни че ња (нпр. код од-
ре ђи ва ња ка те го ри је до ба ра на ко је се од но си пра во пре че ку по ви не), јер је 
на по је ди ним ме сти ма не до вољ но пре ци зна (у по гле ду од ре ђи ва ња ти ту ла ра 
пра ва пре че ку по ви не), или пак не до вољ но раз ра ђе на (због про пу ста да се 
пред ви ди упис за бе ле жбе свој ства (не по крет ног) до бра ко је ужи ва прет ход-
ну за шти ту у ка та стар не по крет но сти). Ти ме је ис так нут зна чај на сто-
ја ња да се при ли ком про пи си ва ња јав но прав них огра ни че ња пра ва сво ји не 
по стиг не пра вич на рав но те жа из ме ђу оп штег ин те ре са дру штве не за јед-
ни це, с јед не, и ин те ре са при ват них вла сни ка, с дру ге стра не.

Кључнеречи:по се бан прав ни ре жим; прав на по ли ти ка; ствар но пра во; 
кул тур на до бра.

1. УВОД

По след њих го ди на убр за но ра сте број по себ них прав них ре жи ма. Они 
дис крет но ути чу на идеј ну и вред но сну ори јен та ци ју гра ђан ског пра ва а у 
све ве ћој ме ри и на ње го ву струк ту ру. Тра ди ци о нал ни кор пус је ве ко ви ма 
био из ло жен еро зи ји, али се по оби му ни је зна чај ни је ме њао, јер се исто вре-
ме но са оса мо ста љи ва њем не ких сег ме на та ши рио ње гов ре гу ла тив ни до мен. 
На ста ја ли су но ви прав но ре ле вант ни дру штве ни од но си, а са њи ма и но ви 
прав ни ин сти ту ти ко ји су по ста ја ли део те фа ми ли је гра на пра ва. Ме ђу тим, 
од по чет ка тре ћег ми ле ни ју ма је при мет но ње го во убр за но усит ња ва ње и су-
жа ва ње.1 Па ра док сал но је то што су оба про це са пр вен стве но по сле ди ца ра ста 
сло же но сти ма те ри је ко ја тра ди ци о нал но спа да у до мен гра ђан ског пра ва. 
По ло ги ци ства ри, тре ба ло би да број гра ђан ско прав них нор ми и ин сти ту та 

1 На тај тренд је ука за ла Та тја на Јо си по вић у ди ску си ји на Дру гој ре ги о нал ној кон фе-
рен ци ји из обли га ци о ног пра ва, одр жа ној 14. и 15. но вем бра 2019. го ди не на Прав ном фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
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ра сте исто вре ме но са сте пе ном ком плек сно сти и бро јем ре ле вант них од но-
са. Ме ђу тим, сло же ност се на са знај ном и нор ма тив ном пла ну све че шће 
ума њу је фо ку си ра њем на уже про блем ске це ли не и њи хо вим из ме шта њем 
из тра ди ци о нал ног ре гу ла тив ног окви ра. Уста но вља ва ју се по себ ни прав ни ре-
жи ми ко ји ма се мо ди фи ку ју по сто је ћи или об ли ку ју пот пу но но ви прав ни 
ин сти ту ти, из ко јих из ра ста ју но ве гра не пра ва са ме шо ви тим обе леж ји ма,2 
а све че шће и са пред мет ном си сте ма ти ком, ко ја је ка рак те ри стич на за прав не 
си сте ме ан гло а ме рич ког ти па. Они су че сто пред мет по себ не прав не ре гу-
ла ти ве ко ја де ро ги ра или чак чи ни пот пу но не по треб ним оп шта пра ви ла 
гра ђан ског пра ва. У Ре пу бли ци Ср би ји је на нор ма тив ном пла ну дис пер зи-
ја по себ но на гла ше на у ствар ном пра ву. О то ме упе ча тљи во све до чи оно што 
је оста ло од ње го вог основ ног из во ра – За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них 
од но са.3

Фраг мен та ци ја се не од и гра ва са мо на нор ма тив ном, већ и на те о риј-
ском пла ну.4 Мно штво по себ ног из и ску је ви сок сте пен спе ци ја ли за ци је и 
оте жа ва са гле да ва ње и раз у ме ва ње оп штег.5 Тај про блем до ла зи до из ра жа ја 
већ на са мом по чет ку тра га ња за узро ци ма и по сле ди ца ма уво ђе ња и раз во ја 
по себ них прав них ре жи ма ко ји ути чу на струк ту ру гра ђан ског пра ва и ње-
го вих чи ни ла ца, а на ро чи то оног де ла ко ји је по све ћен про бле ма ти ци ди-
стри бу ци је дру штве ног бо гат ства и при сва ја ња до ба ра.6 На и ме, ту још увек 
ни су раз ре ше на не ка пи та ња на пој мов ном ни воу. Стра ни ау то ри ко ји су се 
де таљ ни је ба ви ли том про бле ма ти ком та ко ђе су кон ста то ва ли да се „кон цепт 
прав ног ре жи ма све ви ше ко ри сти у прав ној ли те ра ту ри и све ви ше утвр ђу-
је као јед на од нај ва жни јих ка те го ри ја суд ске прак се. За ко но да вац вр ло че сто 
ко ри сти фра зе [...], без њи хо вог де фи ни са ња. [...] На уч ни и прак тич ни зна чај 
про бле ма од ре ђу је чи ње ни ца да ак ту ел ни усло ви зах те ва ју ажур не прав не 
ре жи ме ко ји од го ва ра ју ду ху вре ме на, по ве за не са фор ми ра њем но вих по-
ли тич ких и др жав них од но са, са по ја вом не тра ди ци о нал них су бје ка та и 

2 Вид: Ду шан Ни ко лић, Увод у си стем гра ђан ског пра ва, XVI из ме ње но и до пу ње но 
из да ње, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, Цен тар за из да вач ку де лат ност, Но ви Сад, 2020, 
161 и др. 

3 Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 6/80, 36/90, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 29/96, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 115/2005.

4 Вид: Ду шан Ни ко лић, „О ши ри ни те ме док тор ске ди сер та ци је из прав них на у ка”, у: 
Li ber ami co rum Vla di mir Vo di ne lić (ur. Mi loš Živ ko vić), Uni ver zi tet u Be o gra du – Prav ni fa kul-
tet, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta Union u Be o gra du, Be o grad, 2019, 213-225 и та мо на ве де ну 
ли те ра ту ру. 

5 Ibid.
6 Оп шир ни је: Ду шан Ни ко лић, „Со ци јал ни екви ли бри јум и пра вед но при ват но пра во”, 

у: 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 V, Прав ни фа ку тет у Но вом Са ду, Цен тар за из да вач ку де лат ност, Но ви Сад, 2017, 
207-219. 
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обје ка та пра ва, са ин тен зив ним раз во јем раз ли чи тих об ли ка сво ји не, при ват-
ног пра ва, пред у зет нич ког пра ва, пре о ри јен та ци је на дру ге, мно го на пред-
ни је и сло бод ни је ме то де за кон ске ре гу ла ци је, про ме не при о ри те та у си сте-
му по сто је ћих прав них ми шље ња и вред но сти [италиком ис та као Д.Н.].”7 За то 
је пр ви оде љак ово га ра да по све ћен упра во пој му прав ног ре жи ма.

2. ПО ЈАМ ПРАВ НОГ РЕ ЖИ МА

Име нич ка син таг ма (σύνταγμα) прав ни ре жим по сто ји у прав ној тер ми-
но ло ги ји мно гих зе ма ља (фр. régi me ju ri di que; енгл. le gal re gi me; рус. право
вой ре жим; нем. Rechtsre gi me). Ре ла тив но че сто се ко ри сти у раз ли чи тим 
обла сти ма и гра на ма пра ва. Сре ће мо је у сту ди ја ма и те о риј ским рас пра ва ма 
из јав но прав ног до ме на, у ци ви ли сти ци и што је по себ но зна чај но, у са вре-
ме ним мул ти ди си пли нар ним и ине тр ди сци пли нар ним ис тра жи ва њи ма на 
руб ним под руч ји ма раз ли чи тих гра на пра ва.8 

Не за ви сно од при сут но сти у мно гим сфе ра ма прав ног жи во та, у са вре-
ме ној срп ској прав ној на у ци ни је де таљ ни је ана ли зи ра но ње но зна че ње. Син-
таг ма прав ни ре жим се углав ном ко ри сти ин ту и тив но. Дру гим ре чи ма, са мо 
се на слу ћу је шта она озна ча ва. Осла ња ње на осе ћај, по пра ви лу, пру жа ма њи 
сте пен си гур но сти на те о риј ској рав ни они ма ко ји се упу шта ју у док три нар не 
рас пра ве, а на прак тич ној, они ма ко ји об ли ку ју и при ме њу ју пра во (ор га ни 
др жав не вла сти) и, што је у осно ви нај ва жни је, они ма на ко је се прав не нор ме 
од но се (гра ђа ни). По жељ но је да зна че ње бу де у пот пу но сти раз от кри ве но 
и до кра ја уса гла ше но. Тре ба ло би да крај њи циљ бу де пре ци зно и оп ште при-
хва тљи во пој мов но од ре ђе ње ко је има сва обе леж ја де фи ни ци је. Ме ђу тим, и 
са мо тра га ње за њим мо же би ти ко ри сно. Оно под ра зу ме ва по све ће ност про-
бле ма ти ци, ис тра жи ва ње, про ми шља ње, су че ља ва ње ми шље ња и сл. Ка да 
по сто ји ми шље ње о не че му, по сто ји и пој мов но од ре ђе ње, од но сно, по јам 
(та да је по зна то ка ко не ко по и ма не што). На том са знај ном ни воу се от кри-
ва ју раз ли чи те ве зе са дру гим по ја ва ма, ка те го ри ја ма и про це си ма, њи хо ви 
ме ђу у ти ца ји, као и дру ге ре ле вант не чи ње ни це, ко је се при по вр шном, инту-
и тив ном ко ри шће њу ре чи по пра ви лу не уо ча ва ју или им се не при да је одго-
ва ра ју ћи зна чај. 

7 Vi taly Alek se e vich Iva nov, Eka te ri na Ale xan drov na Ba ra no va, The De fi ni tion of „Spe cial 
Le gal Re gi me”. До ступ но на: https://po ko le niy.ru /en /chto-znac hit-pra vo voi-rez him-pon yatie-pra-
vovyh-rez hi mov-chast noe-i-pu blic hnoe/

8 Рат ко Ра до ше вић, Прав на при ро да управ ног уго во ра, док тор ска ди сер та ци ја, Уни вер-
зи тет у Но вом Са ду, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад, 2018. До ступ но на: https://nar dus.mpn .gov .
rs/bit stre am/id/36785/Di ser ta ci ja.pd f 
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Прав ни ре жим се зна чењ ски нај че шће по и сто ве ћу је са прав ном ре гу ла-
ти вом.9 У том сми слу, он пред ста вља скуп прав них нор ми ко ји ма је ре гу ли-
са на од ре ђе на ма те ри ја. Та кво пој мов но од ре ђе ње је на рав ни прав ног по зи-
ти ви зма и дог ма ти ке. Не ки те о ре ти ча ри, пак, прав ни ре жим из јед на ча ва ју са 
прав ним ин сти ту том – ма њом, си стем ски уре ђе ном, ко хе рент ном ре гу ла-
тив ном це ли ном. Иа ко је због ста вља ња у пр ви план си стем ских ре ла ци ја 
на пред ни је у од но су на прет ход но, и то пој мов но од ре ђе ње је у осно ви нор-
ма ти ви стич ко и као та кво пре у ско. По је ди ни ау то ри су на пра ви ли до дат не 
ис ко ра ке, ана ли зи ра ју ћи пој мов на обе леж ја (ти по ло шке ка рак те ри сти ке) 
прав них ре жи ма у ко је су увр сти ли: нор ма тив но-прав ну осно ву, спе ци фич ни 
циљ, осо бен по ре дак ре гу ли са ња, ком плек сни ка рак тер, ства ра ње оп ти мал них 
и фа во ри зу ју ћих усло ва за су бјек те пра ва, си стем ски ка рак тер и од го ва ра ју ћу 
струк ту ру.10 У са вре ме ној ру ској на у ци, ко ја се из два ја у упо ред ном пра ву 
по бро ју и ана ли тич но сти ра до ва по све ће них пој му и вр ста ма прав них режи-
ма, ука за но је на по тре бу за још мно го ши рим екс пли ка тив ним при сту пом,11 
ко ји под ра зу ме ва за ла же ње у дру ге, ван прав не сфе ре. Пре ма јед ном од че шће 
на во ђе них пој мов них од ре ђе ња у ан га ло а ме рич кој ли те ра ту ри, „прав ни ре-
жим је си стем на че ла и пра ви ла ко јим се упра вља не чим и ко ји је кре и ран 
за ко ном. То је оквир прав них пра ви ла.”12 Тај нор ма ти ви стич ки при ступ је 
ко ри го ван у за кључ ним раз ма тра њи ма на ве де ног ра да. Ау тор је кон ста то вао 
„[н]а кра ју, прав ни ре жи ми су окви ри од но са из ме ђу ин сти ту ци ја и ак те ра 
ко ји струк ту ри ра ју по ли ти ку при ме не прав них пра ви ла и со ци јал не ефек те 
те при ме не. Прав ни ре жи ми су де фи ни са ни две ма кључ ним ди мен зи ја ма 
по ли ти ке, а не би ло ко јим од ред ба ма фор мал ног или ма те ри јал ног пра ва.”13

3. ПО СЕБ НИ ПРАВ НИ РЕ ЖИ МИ И ПРАВ НА ПО ЛИ ТИ КА

По себ ни прав ни ре жи ми су из у зе так. Per de fi ni ti o nem, oни пред ста вља-
ју од сту па ње од оп штег, од не чег што је прав ним нор ма ма уста но вље но за 

9 Вид.: Большаяюридическаяэнциклопедия (ур. А.Б. Ба ри хин), Книжный мир, Кра-
сноярск , 2010, 640. 

10 Га ли на Беляева Се ра фи мов на, Правовойрежим:копределениюпонятия, Ис точ ник 
Исто ри че ские, фи ло соф ские, по ли ти че ские и юри ди че ские на у ки, культу ро ло гия и ис кус-
ство ве де ние – Гра мо та, 3/2012, стр. 33-35.

11 Вид: С.А. Ко ма ров, Общаятеориягосударстваиправа, Санкт Пе тер бург, 2001, 323; 
Dmi trii Ki ric hen ko, Doc tri nal Ap pro ac hes of Rus sian Lawyers in Re spect of the De fi ni tion of 
No tion „Le gal Re gi me”, Stu dii Ju ri di ce Uni ver si ta re, 2010, 111. 

12 Wil li am Hurst, Ru ling be fo re the Law, On li ne pu bli ca tion da te: April 2018, Pu blis her: Cam-
brid ge Uni ver sity Press, 13-47. Do stup no na: https://www.cam brid ge.org /co re/bo oks/ru ling-be fo re-
th e-la w/un der stan ding-le gal-re gi mes/ B6AA2C460B4ED7EA0BAB6F6A73314DDA/co re-re a der 

13 Ibid, 47.
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сва ли ца и/или за све исто вр сне си ту а ци је у ко ји ма се мо гу на ћи сви су бјек ти 
пра ва. Они до во де по је дин це или уже дру штве не гру пе у при ви ле го ван или 
у оте жан по ло жај14 у од но су на дру ге и по то ме се раз ли ку ју ка ко од оп штих, 
та ко и од оста лих по себ них прав них ре жи ма. По себ ност је и у овом кон тек-
сту ре ла циј ска и по ред бе на ка те го ри ја. Она озна ча ва из два ја ње, ди фе рен ци-
ја ци ју. 

По себ но и оп ште су ну жно ко ег зи стент ни пој мо ви, са ста но ви шта по-
себ но сти, али не и обрат но. Не што је оп ште ако по сто ји (ва жи) за све и он да 
ка да не ма по себ ног са ко јим би би ло по ре ђе но. По ло ги ци ства ри, мо гло би 
се чак по ста ви ти пи та ње да ли је не што за и ста оп ште, ако по сто ји по себ но. 
На и ме, оно та да не ва жи за све, већ са мо за по је ди на ли ца или за по је ди не 
си ту а ци је. Та да је то са мо пи та ње ме ре (број ча ног од но са). Ди фе рен ци ра но 
оп ште је, за пра во, са мо ма ње по себ но од дру гог (по себ ног прав ног ре жи ма), 
ко ји се од но си на ма њи број по је ди на ца, уже дру штве не гру пе и/или ма њи 
број исто вр сних си ту а ци ја у ко ји ма они мо гу да се на ђу. По себ ност у пра ву 
озна ча ва су прот ност, а у ре ла циј ском кон тек сту, су прот ста вље ност. Ти 
тер ми ни асо ци ра ју на по сто је ћу или по тен ци јал ну кон фрон та ци ју (ин те ре-
са, по је ди на ца и гру па). За то је та ква си ту а ци ја че сто при кри ве на дру гим, 
по на зи ву ма ње ири тант ним пој мо ви ма и ка те го ри ја ма, ко ји су уста ље ни у 
прав ној тер ми но ло ги ји и сва ко днев ном, на род ном, го во ру. Нај че шће се го-
во ри о од сту па њи ма, а не што ре ђе и о из у зе ци ма. Од сту пи ти зна чи по ву ћи 
се или по ву ћи не што по сто је ће. По вла че њем се ства ра сло бо дан про стор за 
не ког дру гог или за не што дру го. Од сту па ју ћи од оп штег, др жа ва као ре пре-
зент дру штва, омо гу ћу је на ста нак спе ци фич них ре ла ци ја, по зи ци ја и дру штве-
них од но са. Тре ба ло би да то увек бу де у јав ном ин те ре су и ра ди очу ва ња 
ста бил но сти дру штве не за јед ни це. У прав ним си сте ми ма др жав не ре гу ла-
ти ве европ ског кон ти нен тал ног и ан гло а ме рич ког ти па,15 пра во, а ти ме и 
прав ни ре жим, об ли ку ју ор га ни др жав не вла сти. Пре ма тра ди ци о нал ном 
уче њу, они су у то ме су ве ре ни и има ју ре гу ла тив ни мо но пол. То зна чи да 
не ма или да не би тре ба ло да бу де смет њи да пр вен стве но, на од го ва ра ју ћи 
на чин и у пу ној ме ри шти те ин те ре се дру штве не за јед ни це. Ме ђу тим, по след-
њих не ко ли ко де це ни ја мно ге др жа ве су огра ни ча ва ле свој су ве ре ни тет у 
прав но ства ра лач кој сфе ри, при хва та ју ћи као ме ро дав не прав не стан дар де и 
по себ не прав не ре жи ме ко је су од ре ди ле ме ђу на род не ор га ни за ци је и/или 
над на ци о нал не ин сти ту ци је раз ли чи тих ин те гра ци ја, по пут Са ве та Евро пе 
и Европ ске уни је.16 Као што је кон ста то вао Карл Шмит (Carl Schmitt) „Су ве рен 

14 Дру га чи је: Г. Б. Се ра фи мов на, 33-35.
15 Вид: Ду шан Ни ко лић, Увод у си стем гра ђан ског пра ва (2020), 29. 
16 О то ме, као и o кре и ра њу и по сто ја но сти прав не по ли ти ке Европ ске уни је Вид: Du šan 

Ni ko lić, O prav noj po li ti ci Evrop ske uni je u obla sti pri vat nog pra va, u: Iza zo vi u me đu na rod nom 
po slov nom pra vu i pra vu Evrop ske uni je – Li ber ami co rum in ho no ur Ra do van D. Vu ka di no vić, 
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је онај ко ји од лу чу је о из у зет ку.”17 Не ка да је пре у зи ма ње стра ног (по себ ног), 
а ти ме и од сту па ње од оп штег, по сле ди ца ра зно вр сних при ти са ка и ди рект них 
усло вља ва ња, а не ка да сво је вољ но ис ка зи ва ње спрем но сти вла да по је ди них 
др жа ва да учи не све што је по треб но да би по ка за ле и до ка за ле ко о пе ра тив-
ност, чи не ћи чак и оно што од њих ни ко не тра жи, ни ти оче ку је. 

Упе ча тљи ви при ме ри за оба раз вој на прав ца по сто је и у прав ном си сте-
му Ре пу бли ке Ср би је. Не ки су по сле ви ше де це ниј ских идеј них и иде о ло шких 
лу та ња до би ли по зи ти ван епи лог. Та ко је по сле че тврт ве ка из пра ва ин те-
лек ту ал не сво ји не, а ти ме и из прав ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је, го то во у 
пот пу но сти од стра њен ин сти тут тро стру ке (ка зне не) на кна де ште те ко ји је 
де ве де се тих го ди на XX ве ка пре у зет из ан гло а ме рич ког пра ва, де ли мич но 
под ути ца јем (при ти ском) Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је кроз Спо ра зум 
о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не сво ји не (TRIPS), а де лом 
због не до вољ но до бре про це не у до ме ну прав не по ли ти ке, као и због већ 
спо ми ња не ко о пе ра тив но сти ор га на др жав не вла сти у ме ри ко ја ни је би ла 
нео п ход на. Исто вре ме но, уки нут је и по се бан прав ни ре жим свој ствен том 
прав ном ин сти ту ту.18 У обла сти пра ва ин те лек ту ал не сво ји не су оста ле само 

(ured ni ci: Al lan F. Tat ham, Vi to mir Po po vić i Je le na Vu ka di no vić Mar ko vić), Aka de mi ja na u ka 
Re pu bli ke Srp ske, Ba nja Lu ka, Udru že nje za evrop sko pra vo, Kra gu je vac, 2020, str. 357-368. 

17 Carl Schmitt, Po li ti cal The o logy: Fo ur Chap ters on the Con cept of So ve re ignty, 2005, 5. 
На ве де но пре ма: Wil li am Hurst (2018), 23. 

18 По узо ру на ан гло а ме рич ки ин сти тут еxem plary (pu ni ti ve) da ma ges, у одељ ци ма о 
Гра ђан ско прав ној за шти ти са др жа ним у За ко ну о па тен ти ма, За ко ну о жи го ви ма, За ко ну 
о мо де ли ма и узор ци ма и За ко ну о ге о граф ским озна ка ма по ре кла би ло је про пи са но да се у 
слу ча ју на мер ног про у зро ко ва ња ште те „мо же зах те ва ти ње на на кна да до тро стру ког из-
но са обич не ште те и из ма кле ко ри сти.” У кри тич ки ин то ни ра ним ра до ви ма по све ће ним тој 
про бле ма ти ци кон ста то ва но је да на ве де но нор ма тив но ре ше ње у су прот но сти са ло ги ком 
на шег прав ног си сте ма, да је про тив у став но и прав но по ли тич ки нео др жи во. У при лог то ме 
на ве де ни су сле де ћи ар гу мен ти: 1. На кна да ште те тре ба да омо гу ћи да се оште ће ни на ђе у 
по зи ци ји у ко јој би био да ште та ни је на ста ла. То је јед но од основ них на че ла са вре ме ног 
од штет ног пра ва. Оно на ла же да обе ште ће ње бу де сра змер но пре тр пље ној ште ти и ис кљу-
чу је мо гућ ност да се оште ће ник бо га ти на ра чун штет ни ка. На кна дом ште те у тро стру ком 
из но су, оште ће ни се нео прав да но до во ди у по вољ ни ју имо вин ску по зи ци ју од оне у ко јој би 
био да ште та ни је на ста ла. 2. Обе ште ће ње ко је пре ва зи ла зи ште ту пред ста вља ка зну за пре-
ду зе ту штет ну рад њу и ње ну по сле ди цу, ко ју из ри че суд у пар нич ном по ступ ку. Реч је о 
тзв. при ват ној ка зни. Ако штет на рад ња има обе леж ја кри вич ног де ла, мо же се до го ди ти 
да штет ни ку бу де из ре че на и ка зна у кри вич ном по ступ ку. Он ће та да би ти два пу та ка жњен 
за исто по сту па ње, а то је у ди рект ној су прот но сти са од ред бом Уста ва по ко јој ни ко не 
мо же би ти по но во осу ђен ни ка жњен за кри вич но де ло за ко је је по сту пак про тив ње га 
прав но сна жно од би јен, или је прав но сна жном од лу ком осло бо ђен или осу ђен. 3. Дво стру ко 
ка жња ва ње оне мо гу ћу је ин ди ву да ли за ци ју ка зне, оте жа ва по сти за ње ци ље ва спе ци јал не и 
ге не рал не пре вен ци је и при ме ну дру гих са вре ме них пе но ло шких на че ла. На и ме, ако суд у 
кри вич номн по ступ ку про це ни да не што пред ста вља до вољ ну ка зну за по чи ни о ца, не ло-
гич но је да пар нич ни суд из ри че до дат не ка зне не санк ци је, на ро чи то ка да се има у ви ду да 
ни је спе ци ја ли зо ван (а че сто ни ком пе тен тан) за ка жња ва ње. 4. Кон цеп ци ја при ват не ка зне 
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ма ње спе ци фич но сти ко је не дoводе у пи та ње тра ди ци о нал ни кон цепт од штет-
ног пра ва свој ствен прав ним си сте ми ма европ ског кон ти нен тал ног ти па. 

У де лу прав не ре гу ла ти ве ко јом су уре ђе ни ди стри бу ци ја и при сва ја ње 
до ба ра (ствар но и на след но пра во) и да ље по сто је по себ ни прав ни ре жи ми 
ко ји по мно го че му пред ста вља ју за ка сне ли од јек не чег што је у ве ћи ни са-
вре ме них прав них си сте ма одав но пре ва зи ђе но и што је у су прот но сти са 
ин те ре си ма дру штве не за јед ни це. Раз ло зи су пр вен стве но иде о ло шке при-
ро де и по ве за ни су са тзв. ис ка зи ва њем ко о пе ра тив но сти. Еви дент но је да 
су ор га ни све три др жав не вла сти (за ко но дав не, из вр шне и суд ске), уче ству-
ју ћи у об ли ко ва њу по је ди них по себ них прав них ре жи ма, у дру ги план ста-
ви ли не по сред не имо вин ске ин те ре се дру штве не за јед ни це, ве ро ват но с 
на ме ром да ство ре усло ве за по сти за ње (ви ших) по ли тич ких ци ље ва и са 
њи ма по ве за них ин те ре са. Све до чан ство о то ме пред ста вља по се бан (сво-
јин ско)прав ни ре жим ко ји за др жа ву ва жи у на след ном пра ву.19 

За ко ном о на сле ђи ва њу из 1995. го ди не20 од ре ђе но је да Ре пу бли ка Ср бија 
мо же да на сле ди за о став шти ну умр лог ли ца по оп штим пра ви ли ма ко ја важе 

се сма тра за ста ре лом. У на шој ци ви ли сти ци је од ба ци ва на још кра јем XIX ве ка, а са тим је 
са гла сна и ве ћи на са вре ме них прав них те о ре ти ча ра. Сам ин сти тут еxеmplary da ma ges, који 
је по слу жио као узор за уво ђе ње тро стру ке на кна де ште те у наш си стем пра ва, че сто је оспо-
ра ван у ма тич ном ан гло а ме рич ком прав ном под руч ју. 5. У са вре ме ном од штет ном пра ву, 
обим и вр ста обе ште ће ња ви ше не за ви се од сте пе на кри ви це. Ре гу ла о на кна ди ште те у 
тро стру ком из но су се и у том сми слу мо же сма тра ти ана хро ном, јер про пи су је да се та ква 
од ште та мо же зах те ва ти са мо ако је ште та про у зро ко ва на на мер но. 6. Од ред бе о на кна ди 
ште те у тро стру ком из но су фа во ри зу ју но си о це пра ва ин ду стриј ске сво ји не у од но су на 
ти ту ла ре оста лих пра ва. Они ужи ва ју ве ћу прав ну за шти ту не го ли ца ко ји ма је, на при мер, 
оште ће но не ко ма те ри јал но до бро, на ру шен те ле сни или пси хич ки ин те гри тет, углед, част 
и сл. 7. Исто вре ме но и ли ца ко ја су ду жна да на док на де ште ту у тро стру ком из но су, до ла зе 
у не рав но пра ван по ло жај у од но су на оста ле штет ни ке. Та ко се мо же до го ди ти да за по вре-
ду пра ва ин ду стриј ске сво ји не бу де из ре че на те жа санк ци ја не го за по вре ду дру гих, знат но 
ви ших вред но сти, по пут до бра лич но сти. Кон ста то ва но је да су у том сми слу од ред бе о 
на кна ди ште те у тро стру ком из но су у су прот но сти са чла ном 20. став 2. Уста ва СРЈ, ко јим 
је би ло про пи са но да су сви пред за ко ном јед на ки. У то вре ме су у ци љу очу ва ња ко хе рент-
но сти прав ног си сте ма учи ње ни и од ре ђе ни ко ра ци на прак тич ном пла ну. Из ме ђу оста лог, 
Устав ном су ду је под нет пред лог за оце ну устав но сти на ве де них за ко на. Ме ђу тим, су ди је 
тог су да су за кљу чи ле да ни су над ле жне за пи та ња ко ја се ти чу це лис ход но сти нор ма тив них 
ре ше ња. Мно го го ди на ка сни је, Устав ни суд је оти шао у дру гу крај ност, за шав ши до не слу-
ће них раз ме ра у до мен гра ђан ског пра ва и у ин ге рен ци је Вр хов ног ка са ци о ног су да. Епи лог 
је по знат. Као што је ре че но, не дав но су из се та за ко на ко ји ре гу ли шу ма те ри ју пра ва ин ду-
стриј ске сво ји не укло ње не од ред бе о тро стру кој на кна ди ште те. Из у зе так пред ста вља 
је ди но За кон о озна ка ма ге о граф ског по ре кла, али се с раз ло гом мо же оче ки ва ти да ће и тај 
нор ма тив ни акт би ти из ме њен на од го ва ра ју ћи на чин. Оп шир ни је о по је ди ним аспек ти ма: 
Ду шан Ни ко лић, Тро стру ка на кна да ште те у на шем пра ву, Суд ска прак са, 3/1997, 69-71.

19 Оп шир ни је о то ме: Du šan Ni ko lić, „O po lo ža ju dr ža ve u na sled nom pra vu Sr bi je”, Stu dia 
iu ri di ca mon te ne gri na 1/2020, 67–90. 

20 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 46/1995, 101/2003 – Од лу ка УСРС и 6/2015.
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за те ста мен тал но (за ве штај но) на сле ђи ва ње и по по себ ним пра ви ли ма о за-
кон ском на сле ђи ва њу. Удру гом слу ча ју, реч је о по себ ном прав ном ре жи му. 
За ко ном је про пи са но да је др жа ва по след њи за кон ски на след ник.21 Ње на 
прав на по зи ци ја у том свој ству са же то је по ја шње на у по себ ном одељ ку под 
на зи вом Ре пу бли ка Ср би ја као за кон ски на след ник: 1. др жа ва на сле ђу је ако 
оста ви лац не ма дру гих за кон ских на след ни ка; 2. она се не мо же од ре ћи на-
сле ђа и, 3. за о став шти на ко ју др жа ва на сле ди по ста је др жав на имо ви на.22 
На чин на ко ји др жа ва сти че имо ви ну без на след ни ка (лат. bo na va can tia) 
ре гу ли сан је у одељ ку под на зи вом По сту пак са за о став шти ном ако су на-
след ни ци не по зна ти. У том кон тек сту је од ре ђе но да: „[1] Кад се по ис те ку 
ро ка од јед не го ди не од да на нај ка сни је об ја вље ног огла са не при ја ви ни је дан 
на след ник, суд ће до не ти ре ше ње ко јим за о став шти ну пре да је на ужи ва ње 
Ре пу бли ци Ср би ји [италиком ис та као Д.Н.]. [2] Ре пу бли ка Ср би ја сти че сво-
ји ну на пре да тим ства ри ма у ро ку од три го ди не за по крет не, а де сет го ди на 
за не по крет не ства ри, по чев од отва ра ња на сле ђа.”23 Очи глед но је да по сто ји 
не склад из ме ђу по ла зног ста ва за ко но дав ца да др жа ва на сле ђу је за о став шти ну 
као по след њи за кон ски на след ник и на ве де ног нор ма тив ног ре ше ња. На и ме, 
пре ма оп штим пра ви ли ма на след ног пра ва, за о став шти на пре ла зи на на след-
ни ке у тре нут ку оста ви о че ве смр ти.24 За др жа ву ва же по себ на пра ви ла. 
Ка да про тек не рок од го ди ну да на од по след њег об ја вље ног огла са, суд до-
но си ре ше ње ко јим за о став шти ну пре да је Ре пу бли ци Ср би ји на ужи ва ње, 
а не у сво ји ну. Др жа ва у том тре нут ку не на сле ђу је, већ са мо сти че мо гућ ност 
да за сну је фак тич ку власт на ства ри. Од тре нут ка сти ца ња др жа ви не, ус по ста-
вља се по себ но прав но ста ње. Ре пу бли ка Ср би ја је in con di ti o ne usu ca pi en di, 
од но сно, на ла зи у по зи ци ји узу ка пи о ног др жа о ца. На осно ву тер ми но ло ги-
је ко јом се слу жио за ко но пи сац и на ве де ног нор ма тив ног ре ше ња, мо же се 
за кљу чи ти да се ту не ра ди о на сле ђи ва њу, већ о сти ца њу пра ва сво ји не на 
осно ву одр жа ја и да је то, за пра во, дис ло ци ра ни ин сти тут ствар ног пра ва25 
ко ји је тран спо но ван у За кон о на сле ђи ва њу. У овом кон тек сту је зна чај но 
то да се др жа ва не мо же од ре ћи на сле ђа (јер га ни је мо гла ни сте ћи) и да се не 
мо же од ре ћи ни по зи ци је при ви ле го ва ног узу ка пи јен та, чак и ако је умр ли 
(или про гла ше ни за умр лог) био пре за ду жен. Еви дент но је да је ор ган за ко-
но дав не вла сти (на пред лог ор га на из вр шне вла сти) уста но вио по се бан прав ни 

21 Вид: члан 8, став 4 За ко на о на сле ђи ва њу.
22 Вид: члан 21 За ко на о на сле ђи ва њу.
23 Члан 209 За ко на о на сле ђи ва њу.
24 Вид: члан 211 За ко на о на сле ђи ва њу.
25 Оп шир ни је о то ме: Ду шан Ни ко лић, О дис ло ци ра ним ин сти ту ти ма у гра ђан ском 

пра ву Ре пу бли ке Ср би је, у: Ода бра не те ме обли га ци о ног пра ва, (Ур. Ма ри ја Ка ра ни кић Ми-
рић и Мар ко Ђур ђе вић), Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Прав ни фа кул тет – Цен тар за из да ва штво 
и ин фор ми са ње, Бе о град 2020, 270–293. 
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ре жим ко ји до во ди др жа ву у не по вољ ну по зи ци ју. Пре ма по сто је ћем кон цеп-
ту, ор га ни др жав не вла сти не мо гу да оту ђе оста ви о че ве по крет не ства ри у 
пе ри о ду од три го ди не, а не по крет но сти, у пе ри о ду од де сет го ди на. За све 
то вре ме, др жа ва је ду жна је да се ста ра о имо ви ни оста ви о ца и да за те по-
тре бе из два ја фи нан сиј ска сред ства из бу џе та, на те рет по ре ских об ве зни ка. 
У Ср би ји то пред ста вља ве лик про блем јер по сто ји не ма ли број ста рач ких 
до ма ћин ста ва (по тен ци јал них оста ви ла ца) у чи јој сво ји ни су че сто нео др жа-
ва ни, тро шни, ру и ни ра ни или чак пот пу но на пу ште ни објек ти. Са дру ге стра-
не, од ред ба ма За ко на о обли га ци о ним од но си ма из 1978. го ди не26 о пре вен-
тив ном де ло ва њу у обла сти од штет ног пра ва, про пи са но је да „[с]вако мо же 
зах те ва ти од дру го га да укло ни из вор опа сно сти од ко га пре ти знат ни ја 
ште та ње му или нео д ре ђе ном бро ју ли ца [...]” и да ће „[с]уд на зах тев за ин-
те ре со ва ног ли ца на ре ди ти да се пре ду зму од го ва ра ју ће ме ре за спре ча ва ње 
на стан ка ште те или уз не ми ра ва ња, или да се от кло ни из вор опа сно сти, на 
тро шак др жа о ца из во ра опа сно сти [италиком ис та као Д.Н.], ако овај сам 
то не учи ни.”27 

Опи са ни прав ни ре жим, ко ји је уста но вио за ко но да вац на пред лог Вла де, 
по др жао је и кре а тив но про ту ма чио нај ви ши ор ган суд ске вла сти – Вр хов ни 
ка са ци о ни суд. У мно штву не у те ме ље них и по гре шних за кљу ча ка из ре че них 
у од лу ци у ве зи са том про бле ма ти ком,28 по себ но до ла зи до из ра жа ја ми-
шље ње да се „пра во др жа ве да на сле ђу је мо ра ре стрик тив но ту ма чи ти 
[италиком ис та као Д.Н.] и то на тај на чин да она на сле ђу је са мо ка да за кон-
ског на след ни ка за и ста не ма.” Став Су да је за сно ван на ана хро ним по став-
ка ма пре ва зи ђе не нео ли бе рал не иде о ло ги је о нео п ход но сти ја ча ња при ват-
ног сек то ра и по тре би да се огра ни чи еко ном ски ути цај др жа ве.29 Он ни је 
про бле ма ти чан са мо због по гре шне иде о ло шке, већ и због по гре шне идеј не 
ори јен та ци је. Суд је за не ма рио чи ње ни цу да је ор ган за ко но дав не вла сти 
од ре дио да су сви уче сни ци гра ђан ско прав них од но са рав но прав ни, укљу-
чу ју ћи и др жа ву. Она не тре ба да бу де у по вла шће ном по ло жа ју, јер би ти ме 
би ла до ве де на у пи та ње рав но прав ност дру гих су бје ка та. Ме ђу тим, уста но-
вља ва ње по себ ног прав ног ре жи ма не тре ба да оте жа по зи ци ју др жа ве у 
од но су на оста ле су бјек те гра ђан ског пра ва, јер би ти ме би ла до ве де на у 
пи та ње ње на рав но прав ност и ле ги тим ни ин те ре си дру штве не за јед ни це у 
сфе ри при ват ног пра ва. 

На ве де ни при мер ука зу је на то да од ступ ње од оп штег, на ро чи то ако 
се ра ди о ра ди кал ном за о кре ту у прав ном си сте му, тре ба да бу де раз мо тре но 

26 Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 31/93, 
(Уред ба – за вре ме рат ног ста ња: 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2020. 

27 Члан 156, став 1 и 2 За ко на о обли га ци о ним од но си ма. 
28 Вид.: Пре су ду Вр хов ног ка са ци о ног су да, Рев. 402/2016, од 15.12.2016. го ди не
29 Оп шир ни је: Ni ko lić Du šan, „O po lo ža ju dr ža ve u na sled nom pra vu Sr bi je”, 68.
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си стем ски, кроз пре ци зну про це ну мо гу ћих ефе ка та прав ног ин сти ту та и 
уз са гле да ва ње прав но по ли тич ког окви ра ко ји је од ре дио ор ган др жав не 
вла сти у чи јој је над ле жно сти кре и ра ње прав не по ли ти ке и прав них ин стру-
ме на та за ње но спо ро во ђе ње. У прав ним си сте ми ма евр оп ског кон ти нен тал-
ног ти па об ли ко ва ње по себ них прав них ре жи ма је (још увек) у ком пе тен-
ци ји за ко но дав ца, а не су да.30 За ко но дав на власт об ли ку је прав ни си стем у 
це ли ни, од ре ђу је на ко јим идо ло шким и идеј ним осно ва ма (на че ли ма) ће он 
би ти за сно ван, од ре ђу је ме ру из ме ђу оп штег и по себ ног од ко је за ви си ста-
бил ност дру штва и од лу чу је о ре цеп ци ји прав них стан дар да и кон крет них 
нор ма тив них ре ше ња из стра ног (над на ци о нал ног) пра ва. 

Још пре два де се так го ди на смо кон ста то ва ли да је „При бли жа ва ње 
свет ским и ре ги о нал ним прав ним стан дар ди ма не ми нов но. Ме ђу тим, оно 
мо ра би ти по ступ но и до бро осми шље но. Уво ђе њу но вог нор ма тив ног кон-
цеп та или но вог прав ног ин сти ту та мо ра ју прет хо ди ти те мељ не ана ли зе. 
Пре но што се нор ма на ђе у прав ном си сте му, мо ра се зна ти да ли је пред-
ло же но ре ше ње у скла ду са основ ним прин ци пи ма и уну тра шњом ло ги ком 
до ма ћег пра ва и ка кве ће по сле ди це про ис те ћи из ње го вог уво ђе ња. Уко ли-
ко се по ка же да је од ре ђе ни прав ни стан дард нео ства рив, при ла го ђа ва ње до-
ма ћег за ко но дав ства тре ба од ло жи ти, док се не ство ре од го ва ра ју ћи усло ви 
за про ме ну прав ног ре жи ма.”31

Да је мо гу ће бит но дру га чи је при сту пи ти кре и ра њу и раз во ју прав них 
ре жи ма и прав них ин сти ту та у обла сти гра ђан ског пра ва и обез бе ди ти аде-
кват ну за шти ту јав них ин те ре са, мо же се за кљу чи ти на осно ву јав но до ступ-
них до ку ме на та из ар хи ве Вла де Ре пу бли ке Фран цу ске ко ји све до че о на чели-
ма и прав но по ли тич ким оре де ље њи ма на ко ји ма је би ла за сно ва на ре фор ма 
обли га ци о ног пра ва спро ве де на 2016. го ди не: „Ми ни стар прав де, пред ста вио 
је Пред лог за ко на ко јим се по твр ђу је Ор до нан са бр. 2016-131 од 10. фе бру а-
ра 2016. го ди не о ре фор ми уго вор ног пра ва, оп штег ре жи ма [régi me général] 
[...] Ино ви ра ју ћи део Гра ђан ског за ко ни ка ко ји је го то во не про ме њен од 1804. 
го ди не, она по ја шња ва оп ште уго вор но пра во и при ла го ђа ва га еко ном ском 
и со ци јал ном кон тек сту 21. ве ка, уз очу ва ње ње го вих глав них прин ци па. 

30 Оп шир ни је: Du šan Ni ko lić, Ele ments of Jud ge-ma de Law in the Ser bian Le gal System 
na ti o nal re port, у: Pre ce dent and the Law, (Ed.: E. Hon di us), Brus sels, Bruylant, 2007, 437-467; 
Du šan Ni ko lić, The In de pen den ce and So cial In flu en ce of a Me ri to ri o us Le gal Eli te in Ser bia, у: 
Fa ir Re flec tion of So ci ety in Ju di cial Systems. A Com pa ra ti ve Study, (ed. Sop hie Tu ren ne), Edi tion: Ius 
Com pa ra tum – Glo bal Stu di es in Com pa ra ti ve Law, Sprin ger, Ber lin – He i del berg, 2015, 187-204. 

31 Du šan Ni ko lić, Har mo ni za ci ja stvar nog pra va na pro sto ru ju go i stoč ne Evro pe, po gla vlje 
u knji zi: Beiträge zur Re form des Sac hen rechts in den Sta a ten Südo ste u ro pas, Edi tion Tem men, 
Bre men, 2002, str. 212; Исти став је из ло жен и у: Du šan Ni ko lić, De ve lop ment of the Pro perty 
Law in Ser bia – Both Au to no mo us Le gal De ve lop ment and Le gal tran splan ta tion, po gla vlje u 
knji zi: Pri va te Law in Ea stern Eu ro pe – Au to no mo us De ve lop ments or Le gal Tran splants? (eds.: 
C. Jes sel-Holst, R. Kulms, A.Trunk), Tübin gen, Mo hr Si e beck, 2010, 237-267.
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Ре фор ма чи ни пра во пред ви дљи ви јим за све и од го ва ра на прак тич не по-
тре бе по је ди на ца и пред у зе ћа, [испуњујући] три ци ља: јед но став ност, ефи-
ка сност и за шти ту. Пре пи са но у Гра ђан ски за ко ник пре ма хро но ло шком 
ре до сле ду и у мо дер ни зо ва ном сти лу, уго вор но пра во ће са да би ти до ступ-
ни је по је дин ци ма и про фе си о нал ци ма, чак и не прав ни ци ма, ко ји ће мо ћи 
бо ље да раз у ме ју све фа зе у жи во ту уго во ра, од ње го вог са чи ња ва ња до 
из вр ше ња. Ус по ста вља њем ефи ка сних ала та, по пут усту па ња уго во ра или 
[преузимања] ду га, мо гућ но сти јед но стра ног рас ки да уго во ра у слу ча ју 
озбиљ ног не ис пу ње ња уго во ра или чак ди ги тал ног до ка за, но во уго вор но 
пра во ће би ти ефи ка сни је. Ко нач но, ре фор ма до но си не ке ве ли ке ино ва ци је 
у за шти ти сла би је стра не у уго во ру, по пут при ме не те о ри је не пред ви ди во-
сти [théorie de l’im prévi si on] или санк ци о ни са ња зло у по тре бе за ви сно сти или 
абу зив них кла у зу ла у оп штем уго вор ном пра ву.”32 Очи глед но је да је во ђе но 
ра чу на о то ме да се очу ва кон ти ну и тет и да, у ду ху фран цу ске тра ди ци је, 
по себ но бу де за сту пље но у од го ва ра ју ћој ме ри у од но су на оп ште.33 

На ве де ни при мер би мо гао да бу де до бар ори јен тир за об ли ко ва ње 
прав не по ли ти ке и прав ног си сте ма у на шој зе мљи, у пе ри о ду у ком ће на ста-
ја ти по себ ни сво јин ско прав ни ре жи ми на до бри ма ко ја има ју ег зи стен цијал-
ни зна чај за по је дин це и дру штве ну за јед ни цу као што су зе мљи ште, во да, 
из во ри енер ги је, хра на, про стор за ста но ва ње и сл. или она од иден ти те ског 
зна ча ја, по пут кул тур них до бра о коjима ће би ти ре чи у на став ку овог ра да. 

4. УС ПО СТА ВЉА ЊЕ ПО СЕБ НОГ СВО ЈИН СКО ПРАВ НОГ  
РЕ ЖИ МА ЗА КУЛ ТУР НА ДО БРА

Ме ђу ства ри на којe се од но се спе ци јал ни прав ни ре жи ми, тра ди ци о нал-
но спа да ју и до бра ко ја се сма тра ју кру ци јал ним за очу ва ње кул тур ног на-
сле ђа јед не зе мље ко је се ре дов но пер ци пи ра као кон сти ту тив но обе леж је 
ње ног на ци о нал ног иден ти те та. Сто га, сва ка др жа ва про пи су је кри те ри ју ме 
на осно ву ко јих ће се иден ти фи ко ва ти круг ма те ри јал них тво ре ви на ко ји ма 
ће се при зна ти ста тус кул тур них до ба ра, као и ме ре ко је ће за рад њи хо вог 
очу ва ња те ре ти ти њи хо ве вла сни ке. Реч је о раз ли чи тим јав но прав ним огра-
ни че њи ма пра ва сво ји не ко ја се уста но вља ва ју за ко ном и то, по при ро ди 

32 Con seil des mi ni stres du 6 ju il let 2016. Réfor me du dro it des con trats, du régi me général 
et de la pre u ve d‘obli ga ti ons. До ступ но на: https://www.go u ver ne ment.fr /con seil-des -mi ni-
stres/2016-07-06/re for me-du -dro it-des -con trats-du-re gi me-ge ne ral-et -de -la -pr e

33 Оп шир ни је о ре фор ми Фран цу ског уго вор ног пра ва: Bénédic te Fa u var que-Cos son, 
„Re ko di fi ka ci ja gra đan skog pra va u Evro pi i re for ma fran cu skog ugo vor nog pra va”, Eu ro pean 
Lawyer Jo ur nal / Evrop ski prav nik 2/2015, 29-47. 
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ства ри, од ред ба ма им пе ра тив не на ра ви.34 У њи хо вом од су ству би се „сва ка 
ини ци ја ти ва за за шти ту кул тур них до ба ра раз би ла о зид при ват не сво ји не,”35 
јер би њи хо ва суд би на би ла пре пу ште на (са мо)во љи вла сни ка, што би, с об зи-
ром на њи хо ву не за мен љи вост, би ло не при хва тљи во.36

Прав ни основ за ус по ста вља ње спе ци јал ног сво јин ско прав ног ре жи ма 
на кул тур ним до бри ма у Ре пу бли ци Ср би ји са др жан је у чл. 89 Уста ва.37 У 
ње му је пред ви ђе на оба ве за сва ког да чу ва „кул тур но и исто риј ско на сле ђе, 
као до бра од оп штег ин те ре са, у скла ду са за ко ном.” Иа ко се ова од ред ба 
од но си на кул тур но на сле ђе уоп ште, на овом ме сту из ла га ње ће би ти огра-
ни че но на прав ни ре жим ње го вих ма те ри јал них еле ме на та, тј. кул тур них 
до ба ра и то са мо оних ко ја су у при ват ној сво ји ни.38 По се бан сво јин ско прав ни 
ре жим ко ји ва жи за кул тур на до бра у Ср би ји про ис ти че из од ред би За ко на 
о кул тур ним до бри ма (у да љем тек сту: ЗКД)39, ко ји, као lex spe ci a lis, ис кљу-
чу је при ме ну оп штих ствар но прав них пра ви ла из За ко на о осно ва ма сво-
јин ско прав них од но са.

У на став ку ра да ће би ти са гле дан спе ци фи чан по ло жај вла сни ка40 кул-
тур них до ба ра у при ват ној сво ји ни из угла огра ни че ња ње го вих овла шће ња, 
те оба ве за ко је му прав ни по ре дак на ме ће. На чел но, би ће ре чи о рад ња ма 
ко је вла сник не сме да пред у зи ма у по гле ду свог кул тур ног до бра; о рад ња-
ма ко је вла сник тре ба да пре ду зме ка ко би сво је кул тур но до бро са чу вао у 
нео кр ње ном об ли ку; о спе ци фич ним оба ве за ма да ва ња ко је у не ким си ту а-
ци ја ма те ре те вла сни ке ових до ба ра; о огра ни че њи ма ко ја ре ла ти ви зу ју 
мо гућ ност вла сни ка да ис кљу чи тре ћа ли ца од ути ца ја на ње го во кул тур но 
до бро, и ко нач но, о огра ни че њи ма мо гућ но сти дис по ни ра ња кул тур ним 
до бром.41 Не ка од ових огра ни че ња су при ме њи ва на сва кул тур на до бра, 

34 Dra go ljub Sto ja no vić, „Ogra ni če nje pri vat ne svo ji ne”, Ar hiv za prav ne i druš tve ne na u ke 
4/1963, 556.

35 Mi ha i lo Kon stan ti no vić, „Zaš ti ta isto rij skih spo me ni ka”, Druš tve ni ži vot, ča so pis za poli-
tič ke i so ci jal ne na u ke 2/1930. Нав. пре ма: Вла ди мир Бр гу љан, Спо ме нич ко пра во, Ре пу блич ки 
за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Бе о град 2006, 146.

36 Du brav ka Kla si ček, „Ne ka pi ta nja zaš ti te kul tur nih do ba ra s osvr tom na ogra ni če nja vla-
sniš tva”, у: Du brav ka Hra bar (ur.), Oda bra ne te me iz gra đan skog i obi telj skog pra va, Prav ni fa-
kul tet Sve u či liš ta u Za gre bu, Za greb, 2008. 134.

37 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/2006.
38 Ово је бит но на гла си ти јер по сто ји чи тав низ за кон ских огра ни че ња ко ја се од но се 

на кул тур на до бра у ре жи му јав не сво ји не, а чи ји су адре са ти уста но ве за шти те, а не фи-
зич ка ли ца и прав на ли ца при ват ног пра ва.

39 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 71/94, 52/2011 (дру ги за ко ни), 99/2011 (дру ги за кон), 6/2020 
(дру ги за кон).

40 Јав но прав на огра ни че ња се не од но се са мо на вла сни ке кул тур них до ба ра, не го и 
на све њи хо ве др жа о це, без об зи ра по ком прав ном осно ву их др же (чл. 18 ЗКД).

41 Иа ко би ло ги ка на ла га ла да се огра ни че ња сво јин ских овла шће ња об ра де пре ма 
ре до сле ду ко јим су она на бро ја на у За ко ну о осно ва ма сво јин ско прав них од но са (чл. 3, ст. 1), 
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не по крет на и по крет на, док су дру га пак при ла го ђе на свој стви ма од ре ђе не 
вр сте кул тур них до ба ра (чл. 2 ЗКД). Од сту па ња од оп штих сво јин ско прав-
них овла шће ња су осим за кул тур на до бра пред ви ђе на и за тзв. до бра ко ја 
ужи ва ју прет ход ну за шти ту (чл. 4 ЗКД). Њи хо ва за шти та је про ви зор ног 
ка рак те ра, јер је пред ви ђе но да нај ду же мо же да тра је три го ди не уну тар 
ко јих ће кон крет на ствар или сте ћи ста тус кул тур ног до бра, или ће, у су прот-
ном, пре ћи у оп шти сво јин ско прав ни ре жим. 

4.1. Огра ни че ња овла шће ња ко ри шће ња кул тур них до ба ра

Гра ни це до ко јих се мо гу вр ши ти сво јин ска овла шће ња на кул тур ним 
до бри ма у пр вом ре ду до ла зе до из ра жа ја у по гле ду фак тич ког од но са вла-
сни ка пре ма њи ма.42 За раз ли ку од ства ри ко је не ужи ва ју ста тус до ба ра од 
оп штег ин те ре са, пре ма ко ји ма вла сник на чел но мо же да се оп хо ди пре ма 
свом на хо ђе њу, ау то но ми ја во ље у окви ру ко је вла сник мо же да од лу чи како 
ће ко ри сти ти сво је кул тур но до бро зна чај но је су же на. Та ко, вла сник је ду-
жан да сво је кул тур но до бро ко ри сти у скла ду са ње го вом при ро дом, на ме-
ном, зна ча јем и на на чин ко ји га не ће до ве сти у опа сност од оште ће ња или 
уни ште ња (чл. 32, ст. 1, тач. 1) ЗКД). Да би се спре чи ло оште ће ње кул тур ног 
до бра, од вла сни ка се оче ку је да га чу ва, одр жа ва и да спро во ди утвр ђе не 
ме ре за шти те,43 те да, без од ла га ња, оба ве сти над ле жну уста но ву за шти те о 
свим про ме на ма на ста лим у ве зи са њим (чл. 31, ст. 1, тач. 2) ЗКД).44 Уко лико 

из кон цеп циј ских раз ло га ће се нај пре кре ну ти од огра ни че ња ко ја се ти чу овла шће ња ко-
ри шће ња кул тур ног до бра. 

42 D. Sto ja no vić, 558.
43 У ве зи са овим оба ве за ма се осно ва но мо же по ста ви ти пи та ње о чи јем тро шку су 

вла сни ци ду жни да пред у зи ма ју ове рад ње: о свом тро шку или о тро шку др жа ве ко ја има 
оп шти ин те рес да се ова до бра са чу ва ју. Ту ма че њем ре ле вант них од ред би ЗКД мо же се до-
ћи до за кључ ка да ће на бро ја не рад ње вла сник би ти ду жан да пре ду зме о свом тро шку са мо 
ако оства ру је при хо де од свог кул тур ног до бра, и то до ви си не ре а ли зо ва них при хо да (чл. 
31, ст. 1, тач. 1) ЗКД). У ве зи са тим, оста је отво ре но пи та ње на ко ји на чин ће се при ба ви ти 
сред ства за пред у зи ма ње по треб них ме ра за шти те у си ту а ци ји да вла сник не оства ру је 
при хо де од свог кул тур ног до бра (нпр. ако жи ви у ку ћи ко ја је утвр ђе на за кул тур но до бро 
и ко ја се ис кљу чи во ко ри сти за стам бе не по тре бе ње га и ње го ве по ро ди це). Ка да се ова од-
ред ба до ве де у ве зу са од ред бом ко ја про пи су је да се сред ства за оства ри ва ње за шти те и 
ко ри шће ње кул тур них до ба ра обез бе ђу ју у бу џе ту (чл. 9 ЗКД), мо гао би се из ве сти за кљу-
чак да је др жа ва ду жна да обез бе ди сред ства за пред у зи ма ње ме ра за шти те, не за ви сно од 
њи хо вог сво јин ског об ли ка. Иа ко ово ре ше ње мо же де ло ва ти пра вич но, јер се на ро чи те 
оба ве зе вла сни ци ма кул тур них до ба ра пр вен стве но на ме ћу у оп штем ин те ре су, де лу је да 
би ње го ва при хва тљи вост би ла упит на и у да ле ко раз ви је ни јим зе мља ма од на ше. Сто га би 
ово ре ше ње ва ља ло пре и спи та ти.

44 Ова оба ве за је са свим ра зу мљи ва јер омо гу ћу је над ле жним уста но ва ма за шти те да 
пра те ста ње кул тур них до ба ра из сво је ју рис дик ци је и да, по по тре би, пред у зи ма ју аде кват-
не за штит не ме ре. Но, де лу је да је ова оба ве за, фор му ли са на као оба ве за оба ве шта ва ња 
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би вла сник же лео да пре ду зме не ку рад њу ко ја би за по сле ди цу ре дов но 
има ла из ме ну из гле да, свој ства или на ме не кул тур ног до бра (чл. 7 ЗКД), он 
то не би смео без прет ход ног при ба вља ња по треб не са гла сно сти над ле жног 
ор га на (чл. 101 ЗКД). У ве зи са овом уоп ште ном за бра ном ре ла тив ног ка рак-
те ра, за ко но да вац exem pli ca u sa на во ди рад ње чи је би пред у зи ма ње има ло за 
по сле ди цу из ме ну из гле да, свој ства или на ме не не ког кул тур ног до бра. При-
ме ра ра ди, вла сник не по крет ног кул тур ног до бра без по себ ног одо бре ња не 
сме да га ру ши, рас ко па ва и пре зи ђу је, док се за бра на пре ра де и пре прав ке 
од но си и на по крет на и не по крет на кул тур на до бра (чл. 32, ст. 1, тач. 2) ЗКД).

У слу ча ју за не ма ри ва ња на бро ја них ду жно сти, вла сник, с јед не стра не, 
мо же би ти при вре ме но ли шен др жа ви не свог кул тур ног до бра,45 док, с дру ге 
стра не, у дра стич ним слу ча је ви ма, мо же из гу би ти пра во сво ји не на свом 
кул тур ном до бру. У по то њем слу ча ју, пре ста нак пра ва сво ји не је усло вљен 
спро во ђе њем по ступ ка екс про при ја ци је, ко ји се по при ро ди ства ри, од но си 
са мо на не по крет на кул тур на до ба ра, под усло вом да не пред у зи ма ње за штит-
них ме ра мо же ре зул ти ра ти њи хо вим уни ште њем (чл. 121, ст. 1, тач. 1) ЗК-
Д).46

4.2. Огра ни че ња овла шће ња др жа ња кул тур них до ба ра

Иа ко je већ спо ме нут слу чај у ко ме вла сник мо же би ти ли шен др жа ви-
не свог кул тур ног до бра, ов де ће мо на ве сти још је дан ко ји ни је мо ти ви сан 
по тре бом ње го вог очу ва ња, не го по бу дом да се јав но сти омо гу ћи ужи ва ње 
у кул тур ним до бри ма ко ја су јој ина че, као део при ват них ко лек ци ја, не до-
ступ на. На и ме, ка да ово огра ни че ње не би по сто ја ло, мо гућ ност ужи ва ња у 

ex post fac to, по ста вље на уже не го што би тре ба ло, јер би над ле жна уста но ва за шти те да ле-
ко де ло твор ни је мо гла да ре а гу је у слу ча ју да је a pri o ri би ла ин фор ми са на о мо гућ но сти 
на сту па ња про ме не.

45 Чл. 33 ЗКД. У за ко ни ма не ких зе ма ља се про пи су ју усло ви под ко ји ма ће вла сник 
мо ћи да зах те ва да му кул тур но до бро бу де вра ће но у др жа ви ну (ако, на при мер, на кна ди 
из нос сред ста ва ко ја су уло же на за рад ње го вог очу ва ња, од но сно ако до ка же да је ство рио 
усло ве за аде кват но чу ва ње кон крет ног до бра). Ви ше о то ме вид: D. Kla si ček, 118. 

46 За раз ли ку од до ма ће ре гу ла ти ве, по је ди на за ко но дав ства по зна ју јед ну оба ве зу 
ко ја се не од но си ну жно на вла сни ке кул тур них до ба ра, али је те сно по ве за на са њи хо вим 
ко ри шће њем. Она, на и ме, те ре ти има о ца по слов них ак тив но сти ко ји сво ју де лат ност оба вља-
ју у не по крет ним кул тур ним до бри ма или пак у скло пу ком плек са од кул тур но исто риј ског 
зна ча ја. С об зи ром на то да се осно ва но оче ку је да ће, по себ но свој ство не по крет но сти у 
окви ру ко јих се ова де лат ност оба вља омо гу ћи ти оства ри ва ње ве ћих при хо да, по сто ји оба-
ве за има ла ца по слов не де лат но сти на пла ћа ње тзв. спо ме нич ке рен те. Сред ства ко ја се 
при ку пе на овај на чин, пред ста вља ју при ход је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на чи јој се те-
ри то ри ји та де лат ност оба вља и/или др жа ве, и она су за кон ски пре де сти ни ра на за за шти ту 
и очу ва ње кул тур них до ба ра. Вид. нпр. чл. 114 За ко на о за шти ти и очу ва њу кул тур них 
до ба ра, На род не но ви не 69/99; 151/03; 157/03, Ис прав ка, 87/09; 88/10; 61/11; 25/12; 136/12; 
157/13; 152/14; 44/17; 90/18; 32/20; 62/20. D. Kla si ček, 115. 
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сли ка ма чу ве них сли ка ра и дру гим по крет ним кул тур ним до бри ма би би ла 
при ви ле ги ја ма лог бро ја имућ них ко лек ци о на ра, док би јав ност евен ту ал но 
има ла мо гућ ност да ужи ва у њи хо вим ре про дук ци ја ма, што сва ка ко не би 
има ло исти зна чај и те жи ну. Сто га, по сто ји за кон ски основ да вла сник при-
вре ме но, али не ду же од шест ме се ци, бу де ли шен др жа ви не свог кул тур ног 
до бра у свр ху ње го вог из ла га ња на ор га ни зо ва ним из ло жба ма (чл. 35 ЗКД). 
Уко ли ко је у тој си ту а ци ји вла сник са гла сан да ор га ни за то ру из ло жбе по ве ри 
сво је кул тур но до бро, основ за пре да ју др жа ви не на ње му ће ре дов но пред-
ста вља ти од го ва ра ју ћи уго вор у ко ме ће би ти пре ци зи ра не све по је ди но сти 
по пут: по кри ћа тро шко ва па ко ва ња, тран спор та, оси гу ра ња од оште ће ња, 
уни ште ња и кра ђе, као и евен ту ал на ис пла та вла сни ку пра вич не на кна де 
(тим пре што се по се те ова квим из ло жба ма од стра не љу би те ља умет но сти 
по пра ви лу на пла ћу ју) (чл. 30, ст. 1, тач. 2) ЗКД). Уко ли ко, ме ђу тим, вла сник 
од би је да сво је по крет но кул тур но до бро сво је вољ но по ве ри ор га ни за то ру 
из ло жбе, пре да ја ње го ве др жа ви не се мо же из деј ство ва ти у ван пар нич ном 
по ступ ку.47

4.3. Огра ни че ња овла шће ња рас по ла га ња кул тур ним до бри ма

Кул тур на до бра у при ват ној сво ји ни на чел но су оту ђи ва. Ипак, мо гућ-
ност њи хо вим рас по ла га њем у прав но-по слов ном сми слу48 огра ни че но је, 
или је у нај ма њу ру ку оте жа но, на ви ше на чи на. У по је ди ним слу ча је ви ма, 
упр кос фор мал ној оту ђи во сти, вла сни ци мо гу да се су о че са про бле мом на-
ла же ња куп ца ко ји би био спре ман да осим број них огра ни че ња са др жи не 
пра ва сво ји не пре у зме и не ма ле тро шко ве одр жа ва ња кон крет ног кул тур ног 
до бра.49 Та да је по треб но ис пи та ти да ли се про пи са ним ме ра ма огра ни че ња 

47 Вид. чл. 35, ст. 3 ЗКД. При од лу чи ва њу о пред ло гу су ди ја мо ра да узме у об зир и це ни 
раз ло ге вла сни ко вог про ти вље ња. Мо гу ће је, на при мер, да вла сник од би ја да пре да сво је 
по крет но кул тур но до бро јер сма тра да ор га ни за тор ни је обез бе дио аде кват не про стор не 
усло ве или ни је при ме нио по треб не си гур но сне ме ре ко је га ран ту ју да ње го во кул тур но 
до бро не ће би ти оште ће но, уни ште но или укра де но. У том слу ча ју суд ће, ако се ис по ста ви 
да су на во ди вла сни ка тач ни, има ти осно ва да од би је пред лог ор га ни за то ра из ло жбе.

48 D. Sto ja no vić, 558.
49 Је дан слу чај из не мач ке суд ске прак се од лич но илу стру је пат по зи ци ју у ко јој се 

вла сни ци по је ди них кул тур них до ба ра мо гу на ћи услед јав но прав них огра ни че ња њи хо вог 
пра ва сво ји не. Ви ше о то ме у: Ду шан Ни ко лић, Сло бо да Ми до ро вић, „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 на”, Збор ник Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду 1/2018, 73-75. С об зи ром на то да се вла сни ци кул тур них до ба ра 
не ка да мо гу на ћи у без из ла зним си ту а ци ја ма, у док три ни се мо гу чу ти и пред ло зи за убла-
жа ва ње њи хо ве не за вид не по зи ци је. Не ки од њих се ти чу при зна ва ња мо гућ но сти вла сни-
ци ма кул тур них до ба ра да их по ну де на от куп др жа ви, уз мо гућ ност да кон крет но до бро 
из гу би ста тус кул тур ног до бра уко ли ко се ис по ста ви да др жа ва не ма ин те рес да га от ку пи. 
Ви ше о то ме вид: D. Kla si ček, op. cit, 136, 137.
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по сти же пра вич на рав но те жа из ме ђу оп штег ин те ре са дру штве не за јед ни це, 
с јед не, и ин те ре са при ват них вла сни ка, с дру ге стра не, од но сно да ли се, 
упр кос огра ни че њи ма, мо же сма тра ти да вла сник ни је де при ви ран сва ке 
мо гућ но сти при сва ја ња ко ри сти од свог пра ва сво ји не. Јер, уко ли ко из о ста не 
сва ка ко ри сност за вла сни ка, пра во сво ји не се фак тич ки обе сми шља ва и та да 
ни је реч о ме ри ко јом се са гла сно уста ву мо же огра ни чи ти ње го ва са др жи на.50

Не ка од огра ни че ња рас по ла га ња од но се се на сва кул тур на до бра у при-
ват ној сво ји ни, док су дру га зна чај на са мо из угла рас по ла га ња по крет ним 
кул тур ним до бри ма. По сред на огра ни че ња до ла зе до из ра жа ја у слу ча ју ка да 
је реч о до бру у чи је су одр жа ва ње и очу ва ње уло же на бу џет ска сред ства. 
Ово огра ни че ње не пред ста вља пре пре ку за са мо рас по ла га ње, већ ства ра 
по себ ну оба ве зу чи ње ња за вла сни ка ко ји на дру го ли це пре но си сво је пра во 
сво ји не на та квом до бру те рет ним прав ним по слом. 

Ра ди очу ва ња на ци о нал ног кул тур ног бо гат ства ве ли ки број за ко но дав-
ста ва уста но вља ва пра во пре че ку по ви не кул тур них до ба ра.51 То је учи нио 
и до ма ћи нор мо тво рац на тај на чин што је огра ни чио ау то но ми ју во ље вла-
сни ка ко ји на ме ра ва да про да сво је кул тур но до бро у по гле ду мо гућ но сти 
сло бод ног из бо ра ње го вог уго вор ног парт не ра. Реч је о за кон ском пра ву пре-
че ку по ви не,52 ко је се од но си на сва кул тур на до ба ра не за ви сно од њи хо ве 
вр сте и ка те го ри је,53 а ко је је уста но вље но у ко рист над ле жне уста но ве за шти те 
(чл. 119 ЗКД). 

Нај и зра же ни ји про блем у ве зи са овим огра ни че њем рас по ла га ња узро-
ко ван је не до вољ но пре ци зним од ре ђе њем ти ту ла ра овог пра ва. На и ме, за ко-
ном је пра во пре че ку по ви не уста но вље но у ко рист уста но ве за шти те (чл. 10 
у ве зи са чл. 70 ЗКД), при че му ни је пре ци зи ра но на ко ју се уста но ву за шти-
те у кон крет ном слу ча ју ми сли.54 Та ко је, при ме ра ра ди, не ја сно да ли пра во 
пре че ку по ви не не по крет них кул тур них до ба ра при па да свим за во ди ма за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре на те ри то ри ји на ше зе мље, са мо под руч ном 
за во ду на чи јој се те ри то ри ји кон крет на не по крет ност на ла зи, или пак Ре-
пу блич ком за во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре као цен трал ној уста но ви 
за шти те не по крет них кул тур них до ба ра (чл. 74, ст. 1 у ве зи са чл. 79 ЗКД). 
Та ко ђе, не ја сно је и ко ме при па да пра во пре че ку по ви не умет нич ко-исто-

50 D. Sto ja no vić, 562, 566; Д. Ни ко лић, С. Ми до ро вић, 75. 
51 Ra den ka Cve tić, Pra vo pre če ku po vi ne, SCI, No vi Sad 2002, 249.
52 Ibid. 92, 93. 
53 У ци љу ус по ста вља ња рав но те же из ме ђу оп штег дру штве ног ин те ре са да се јав но-

сти омо гу ћи до ступ ност кул тур них до ба ра, и при ват них ин те ре са њи хо вих вла сни ка, тре-
ба ло би раз мо три ти сво ђе ње пра ва пре че ку по ви не на кул тур на до бра од ве ли ког и из у зет-
ног зна ча ја. Ка да Ср би ја уве де ли сту на ци о нал ног кул тур ног бла га, што се од ње оче ку је у 
про це су хар мо ни за ци је са пра вом Европ ске уни је, тре ба ло би раз мо три ти сво ђе ње пра ва 
пре че ку по ви не на кул тур на до бра ко ја се на ђу на тој ли сти. 

54 R. Cve tić, 248, 249.
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риј ских де ла: свим му зе ји ма, или са мо На род ном му зе ју у Бе о гра ду. Иста 
при мед ба ва жи и за оста ле вр сте по крет них кул тур них до ба ра.55 Не пре ци зно 
од ре ђи ва ње ти ту ла ра пра ва пре че ку по ви не кул тур них до ба ра не пред ста вља 
про блем са мо за вла сни ке и њи хо ве по тен ци јал не куп це ко ји има ју ин те рес да 
се по у зда ју у сте че но пра во сво ји не, не го и за јав не из вр ши те ље ко ји за кљу чак 
о про да ји, из ме ђу оста лог, тре ба да до ста ве и има о ци ма за кон ског пра ва пре че 
ку по ви не ка ко би се они мо гли из ја сни ти о то ме да ли же ле да ис ко ри сте ово 
сво је пра во под усло ви ма ко је је из ли ци ти рао нај по вољ ни ји по ну ди лац.56

За тим, по сто је два огра ни че ња рас по ла га ња ко ја тан ги ра ју са мо вла-
сни ке по крет них кул тур них до ба ра. У пр вом слу ча ју ра ди се о си ту а ци ји у 
ко јој је вла сник ус пео да про на ђе куп ца за сво је кул тур но до бро али у ино-
стран ству. Та да је за ко ни ти пре нос др жа ви не усло вљен при ба вља њем из во-
зне до зво ле над ле жног ор га на, ко ја се мо же из да ти са мо из у зет но, ако за то 
по сто је оправ да ни раз ло зи. (чл. 15 у ве зи са чл. 118 ЗКД).57 При ли ком про-
це не оправ да но сти из во за, над ле жни ор ган, из ме ђу оста лог, тре ба да во ди 
ра чу на и о то ме да ли про да вац мо же да на ђе куп ца за кон крет но кул тур но 
до бро у зе мљи. Уко ли ко вла сник не би ус пео да про на ђе за ин те ре со ва ног 
куп ца у зе мљи, што ни је не за ми сли во с об зи ром на не до вољ но раз ви је но 
до ма ће тр жи ште умет ни на, а над ле жно ми ни стар ство од би је да му из да одо-
бре ња за из воз, вла сник би прак тич но био оне мо гу ћен да рас по ла же сво јим 

55 Про блем ти ту ла ра мо же би ти ре шен ње го вом цен тра ли за ци јом, тј. пред ви ђа њем 
јед ног ти ту ла ра пра ва пре че ку по ви не кул тур них до ба ра на на ци о нал ном ни воу ко ји би ово 
пра во на пред лог за ин те ре со ва не уста но ве за шти те мо гао да оства ри у сво је или, пак, у име 
не ке уста но ве за шти те. У том сми слу, ти ту лар пра ва пре че ку по ви не у на шој зе мљи би мо-
гла да бу де Ре пу бли ка Ср би ја ко ја би то сво је пра во оства ри ва ла пре ко ми ни стар ства над-
ле жног за по сло ве кул ту ре.

56 Вид. чл. 170 и чл. 174, ст. 4 За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу, Слу жбе ни гла сник РС, 
бр. 106/2015, 106/2016 (Ау тен тич но ту ма че ње), 113/2017 (Ау тен тич но ту ма че ње), 54/2019, 
9/2020 (Ау тен тич но ту ма че ње). Ов де скре ће мо па жњу на то да је у фор му ла ци ји овог ста ва 
учи њен про пуст уто ли ко што се у ње му го во ри о „има о цу уго вор ног и за кон ског пра ва 
пре че ку по ви не ко је је упи са но у ка та стар не по крет но сти”. На и ме, за кон ско пра во пре че 
ку по ви не би тре ба ло да про из во ди деј ство на осно ву са мог за ко на ко јим је уста но вље но, и 
оно се као та кво не упи су је у ка та стар не по крет но сти, што је ње го ва су штин ска dif fe ren tia 
spe ci fi ca у од но су на уго вор но пра во пре че ку по ви не, ко је упра во упи сом у ка та стар не по-
крет но сти би ва снаб де ве но er ga om nes су прот ста вљи во шћу. Про бле ма тич но је и то што се 
ова оба ве за до ста вља ња за кључ ка о про да ји од но си са мо на има о це пра ва пре че ку по ви не 
на не по крет но сти ма, а не и на по крет ним кул тур ним до бри ма, иа ко за кон ско пра во пре че 
ку по ви не по сто ји у по гле ду обе вр сте до ба ра. 

57 На ве де но огра ни че ње по га ђа и вла сни ка до бра ко је ужи ва прет ход ну за шти ту, при 
че му је у том слу ча ју за из да ва ње из во зне до зво ле над ле жан Ре пу блич ки за вод за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре (чл. 80, ст. 2 ЗКД). У ве зи са овим ре ше њем, тре ба кон ста то ва ти да је 
не ја сно за што се за из да ва ње из во зне до зво ле пред ви ђа над ле жност уста но ве ко ја се ина че 
ста ра о не по крет ним кул тур ним до бри ма, ка да се, по при ро ди ства ри, мо гућ ност из во за 
од но си са мо на по крет не ства ри. 
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кул тур ним до бром на за ко нит на чин. Та да би, услед ин тер вен ци о ни стич ких 
ме ра др жа ве, вла сник прак тич но био ли шен сва ке ко ри сно сти од ње го вог пра-
ва сво ји не, што би би ло упо ре ди во са ње го вим раз вла шће њем.58 У дру гом слу-
ча ју, вла сник се огра ни ча ва на тај на чин што не сме да рас по ла же јед ним или 
не ко ли ци ном до ба ра из сво је збир ке или ко лек ци је, не го са мо њи хо вом укуп-
но шћу (чл. 32, ст. 1, тач. 3) ЗКД). Ово огра ни че ње, би мо гло би ти про бле ма тич-
но за вла сни ка збир ке или ко лек ци је ко ји је за пао у ма те ри јал ну оску ди цу ко ју 
би ус пео да пре ва зи ђе про да јом по је ди них до ба ра уме сто це ле збир ке, или пак 
у слу ча ју ка да би вла сник ус пео да на ђе куп ца са мо за по је ди на до бра из са ста-
ва ње го ве збир ке.59 Оба ре ла тив на огра ни че ња ука зу ју на по тре бу над ле жног 
ор га на да па жљи во са гле да све окол но сти слу ча ја и до не се од лу ку ко ја ће под-
јед на ко ува жа ва ти ин те ре се дру штве не за јед ни це, али и ин те ре се вла сни ка. 

Ко нач но, по сто ји и јед но огра ни че ње ко је се не ти че не по сред но са ме 
мо гућ но сти прав ног рас по ла га ња, али је те сно по ве за но са њим. Реч је о оба-
ве зи вла сни ка ко ји про да је сво је кул тур но до бро да на док на ди из нос за који 
се, услед ула га ња бу џет ских сред ста ва, по ве ћа ла ње го ва вред ност. У овом слу-
ча ју се оче ку је да ће од про да је та квог до бра вла сник на тр жи шту оства ри ти 
ви шу це ну, при че му кон крет но по ве ћа ње вред но сти ни је ре зул тат ње го вих 
ула га ња, већ ула га ња јав них сред ста ва.60 Иа ко се у за ко ну не пре ци зи ра ко је 
по ве ри лац у овом слу ча ју, мо же се за кљу чи ти да би то био онај ни во вла сти: 
ре пу блич ки, по кра јин ски, град ских или оп штин ских из чи јег су бу џе та уло-
же на сред ства у очу ва ња кон крет ног кул тур ног до бра. У овом слу ча ју, За кон 
пред ви ђа и обез бе ђе ње по тра жи ва ња на име уло же них сред ста ва у ви ду 
хи по те ке (чл. 34 ЗКД). Реч је о за кон ској хи по те ци, ко ја, да би у скла ду са 
ва же ћим про пи си ма пу но ва жно на ста ла, мо ра да бу де упи са на у ка та стар 
не по крет но сти.61 

58 D. Sto ja no vić, 566.
59 На ро чи то је спор но да ли се и ка ко ово огра ни че ње мо же де ло твор но спро во ди ти у 

прак си, с об зи ром на не по сто ја ње по себ не и пот пу не еви ден ци је по крет них кул тур них до-
ба ра у при ват ној сво ји ни. 

60 Ов де се по тен ци јал но отва ра јед но пи та ње ко је мо же би ти ин те ре сант но из угла 
по ре ског пра ва. На и ме, с об зи ром на то да је вла сник не по крет ног кул тур ног до бра, ко ји је 
фи зич ко ли це, ду жан да из нос уве ћа не вред но сти не по крет но сти вра ти оно ме ко је сво је-
вре ме но ин ве сти рао у њу, упит но је да ли се он, као пре но си лац пра ва сво ји не те рет ним 
прав ним по слом мо же опо ре зо ва ти по ре зом на ка пи тал не до бит ке у скла ду са За ко ном о 
по ре зу на до хо дак гра ђа на, од но сно да ли мо же тра жи ти ума ње ње из но са утвр ђе ног по ре за, 
ако је до по ве ћа ња вред но сти не по крет но сти до шло са деј ством ви ше екс тер них фак то ра, а 
не са мо не по сред ним ула га њем бу џет ских сред ста ва у ње го во очу ва ње (вид. чл. 71-80), 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 
18/2010, 50/2011, 91/2011 (Од лу ка Устав ног су да), 93/2012, 114/2012 (Од лу ка Устав ног су да), 
47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019. 

61 Чл. 8, ст. 1, тач. 3) За ко на о хи по те ци, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015 
(Од лу ка Устав ног су да), 83/2015. Ра ден ка Цве тић, Са вре ме на еви ден ци ја не по крет но сти, 
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5. ЗНА ЧАЈ ВИ ДЉИ ВО СТИ СВОЈ СТВА КУЛ ТУР НОГ ДО БРА  
И ДО БРА КО ЈЕ УЖИ ВА ПРЕТ ХОД НУ ЗА ШТИ ТУ

С об зи ром на то да је по ло жај вла сни ка кул тур них до ба ра бит но раз ли-
чит од вла сни ка ве ћи не дру гих ства ри, од су штин ског је зна ча ја ви дљи вост, 
од но сно са зна тљи вост овог свој ства и то ка ко за ак ту ел не вла сни ке, та ко и 
за њи хо ве по тен ци јал не сти ца о це. На и ме, упра во свој ство кул тур ног до бра, 
ко је за со бом по вла чи мно штво оба ве за и огра ни че ња сво јин ских овла шће-
ња, мо же од вра ти ти по тен ци јал ног сти ца о ца од упу шта ња у тран сак ци ју 
ко ја је усме ре на на пре нос пра ва сво ји не на том до бру.62 О овом аспек ту за ко-
но да вац је во дио ра чу на про пи си ва њем оба ве зе во ђе ња ре ги ста ра кул тур них 
до ба ра (чл. 60-61 ЗКД), те оба ве зе над ле жних уста но ва за шти те да еви ден-
ти ра ју до бра у ре жи му прет ход не за шти те (чл. 29 ЗКД). У по гле ду не по крет них 
кул тур них до ба ра, за ко но да вац је до кра ја обез бе дио по тре бу за из ве сно шћу 
и си гур но шћу прав ног про ме та ти ме што је пред ви део ду жност над ле жних 
за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре да о упи су кул тур ног до бра у од го ва-
ра ју ћи ре ги стар оба ве сте над ле жан ка та стар не по крет но сти ра ди упи са забе-
ле жбе свој ства кул тур ног до бра (чл. 64 ЗКД). На жа лост, за ко но да вац ни је 
до кра ја ство рио усло ве за прав ну из ве сност при про ме ту не по крет но сти ко је 
ужи ва ју прет ход ну за шти ту, упр кос то ме што је њи хов прав ни ре жим прак-
тич но из јед на че не са ре жи мом ко ји ва жи за не по крет на кул тур на до бра. 

Ако би се при хва тио став да за кон ска (јав но прав на) огра ни че ња пра ва 
сво ји не на чел но тре ба да има ју деј ство и без по себ ног упи са у ка та стар не-
по крет но сти, сва огра ни че ња ко ја се од но се на до бра ко ја ужи ва ју прет ход ну 
за шти ту би тре ба ло да про из во де деј ства ex le ge на осно ву са ме чи ње ни це да 
су пред ви ђе на ЗКД. Ка да су ме ђу тим у пи та њу не по крет но сти, ова окол ност 

Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду 2016, 105-107; Ми лош Жив ко вић, Пра во ре ги ста ра не по-
крет но сти – Оп шти део, Уни вер зи тет у Бе о гра ду Прав ни фа кул тет, Бе о град 2020, 151, 155. 
У ве зи са по тра жи ва њем по ве ри о ца на име уло же них бу џет ских сред ста ва мо же на ста ти 
про блем уко ли ко вред ност не по крет но сти, ма ни фе сто ва на кроз це ну ко ју ће ку пац би ти 
спре ман да пла ти, не бу де уве ћа на у тој ме ри да се из ње у це ло сти мо же по кри ти обез бе ђе но 
по тра жи ва ње. Та да се ис по ста вља да би на про дав ца тре ба ло пре ва ли ти на ми ре ње пре о-
ста лог де ла по ве ри о че вог по тра жи ва ња иа ко су сред ства ко ја су уло же на, при ме ра ра ди, у 
сре ђи ва ње ње го ве фа са де уло же на ми мо ње го ве во ље, због по сто ја ња јав ног ин те ре са да се 
уре ди не ка исто риј ско-кул тур на це ли на. Спор но је и да ли би, на осно ву фор му ла ци је од ред-
бе из чл. 34, ст. 1 ЗКД, про да вац мо гао да твр ди да се по тра жи ва ње мо же на ми ри ти са мо из 
де ла це не ко ји од го ва ра уве ћа њу вред но сти не по крет но сти (ра зли ци из ме ђу ње не тр жи шне 
вред но сти по сле и пре ула га ња бу џет ских сред ста ва). Та кво ту ма че ње би би ло не при хва тљи-
во јер би пред ста вља ло од сту па ње од тра ди ци о нал ног на че ла не де љи во сти хи по те ке. О 
на че лу не де љи во сти за ло жног пра ва вид. ви ше у: Ми лош Жив ко вић у: Дра гор Хи бер, Ми-
лош Жив ко вић, Обез бе ђе ње и учвр шће ње по тра жи ва ња, Уни вер зи тет у Бе о гра ду Прав ни 
фа кул тет, Бе о град 2015, 104-108.

62 D. Kla si ček, 137. 
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мо же иза зва ти ве ли ке про бле ме у прак си упр кос то ме што би њи хо ве сти-
ца о це тре ба ло да шти ти на че ло по уз да ња.63 На ве де но из раз ло га што се не 
ра ди о огра ни че њи ма ко ја су „оп ште по зна та” су бјек ти ма ко ји су де лу ју у прав-
ном про ме ту не по крет но сти ма, бу ду ћи да се она не у по ре ди во ре ђе сре ћу у 
прак си од, на при мер, огра ни че ња рас по ла га ња ко је се ак ту е ли зу је про да јом 
по љо при вред ног зе мљи шта у ви ду за кон ског пра во пре че ку по ви не.64 По-
сле дич но, не ви дљи вост свој ства не по крет но сти у ре жи му прет ход не за шти-
те на осно ву до ступ них по да та ка из ка та стра не по крет но сти ума њу је зна чај 
ње го ве упо зо ра ва ју ће функ ци је.65 Реч је о функ ци ји ко ја има за циљ да се 
по тен ци јал ним сти ца о ци ма пра ва сво ји не на не по крет но сти ма пре до че све 
ре ле вант не чи ње ни це од ко јих за ви си њи хо ва од лу ка о то ме да ли ће се уоп ште 
упу сти ти у ова кву тран сак ци ју. Овај не до ста так је већ по ка зао сво је не га тив-
не ефек те на тр жи шту не крет ни на и ство рио про бле ме по је ди ним ин ве сти-
то ри ма упр кос то ме што су се они у прав ном про ме ту по у зда ли у по дат ке из 
ка та стра и у све му по сту па ли са гла сно на че лу са ве сно сти и по ште ња. То што 
се ова до бра во де у еви ден ци ји над ле жног за во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре66, ни је од ве ли ке по мо ћи у кон тек сту њи хо вог про ме та бу ду ћи да 
по зна ва ње про пи са из обла сти за шти те кул тур них до ба ра, као што је већ 
за кљу че но, не спа да у оп шта зна ња ко ја се оче ку ју од прав ни ка прак ти ча ра. 

6. ЗА КЉУ ЧАК

По ја ва но вих, све број ни јих по себ них прав них ре жи ма ути че на проме-
ну струк ту ре гра ђан ског, а у том кон тек сту и ствар ног пра ва, на дис пер зи ју 
прав не ре гу ла ти ве, на ди стри бу ци ју и при сва ја ње до ба ра и, што је по себ но 
ва жно, на овла шће ња ти ту ла ра пра ва сво ји не. Про ме не су дис крет не, али 
то ли ко зна чај не да им је по треб но по све ти ти по себ ну па жњу. Та те ма ти ка 
је до са да би ла на мар ги на ма прав не на у ке. О то ме све до чи чи ње ни ца да у 
до ма ћој ци ви ли сти ци ни су рас пра вље на ни ба зич на пи та ња на ни воу пој-
мов ног од ре ђе ња. Прав ни ре жим се, по пра ви лу, ин ти у тив но сво ди на скуп 
прав них нор ми. По на шем ми шље њу, он је не што мно го ви ше од то га. Син-
таг ма прав ни ре жим пој мов но по ве зу је че ти ри чи ни о ца: 1. иде о ло шку и 
идеј ну осно ву; 2. прав но по ли тич ки оквир; 3. те мељ на на че ла и, 4. прав ни 
ин сти тут, као ре гу ла тив ни сег мент. Сва ки од њих и сви они за јед но, из и ску ју 
про ду бље на ис тра жи ва ња, ко ја су у овом ра ду за по че та ана ли зом по себ ног 

63 М. Жив ко вић (2020), 131-133. 
64 Вид. чл. 6 За ко на о про ме ту не по крет но сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 93/2014, 121/ 

2014, 6/2015.
65 М. Жив ко вић (2020), 136-137. 
66 Ова еви ден ци ја, пре ма на шим са зна њи ма, ни је до ступ на пре ко ин тер не та. 
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прав ног ре жи ма ко ји ва жи за др жа ву у на след ном пра ву и по себ ног прав ног 
ре жи ма ко ји ва жи за кул тур на до бра. 
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De ve lop ment of Spe cial Pro perty Rights Re gi mes

Abstract: In re cent years, the sha ping of spe cial le gal re gi mes has been in-
ten si fied. They di scre etly in flu en ce the ide o lo gi cal and va lue ori en ta tion of the 
Ci vil law and, to an in cre a sing ex tent, its struc tu re. De vi a tion from the ge ne ral 
le gal re gi me me ans that in di vi du als or nar ro wer so cial gro ups are bro ught eit her 
to a pri vi le ged or to a less fa vo ra ble po si tion in re la tion to ot her right hol ders. A 
mo re pro no un ced dis pa rity bet we en the ge ne ral and the spe cial can af fect the 
sta bi lity of so ci ety, espe ci ally when it co mes to the seg ment of the le gal system 
that re gu la tes is su es re la ted to the di stri bu tion and ap pro pri a tion of go ods in the 
do main of Real pro perty law and In he ri tan ce law. The in tro duc tion of new spe cial 
le gal re gi mes sho uld af fect the spread of Ci vil law. Ho we ver, in most le gal systems 
the re is an op po si te trend. New le gal in sti tu tes that are in the fun ction of im ple-
men ting spe cial le gal re gi mes are go ver ned by spe cial re gu la ti ons and of ten 
be co me part of se pa ra te, in de pen dent bran ches of law. Dis per sion is espe ci ally 
emp ha si zed in the do main of Real pro perty law.

The pro blem is that spe cial le gal re gi mes ha ve not been the su bject of mo re 
de ta i led stu di es in do me stic doc tri ne. In this pa per, qu e sti ons con cer ning the ir 
con cep tual de fi ni tion, le gal na tu re and prac ti cal sig ni fi can ce are ope ned. In the 
first part, which co uld be con di ti o nally cal led ge ne ral, the cur rent pro blems re-
la ted to ide o lo gi cal and syste mic di lem mas are analyzed. In the se cond, spe cial, 
the cur rent con cept of a spe cial pro perty re gi me that ap pli es to cul tu ral go ods is 
analyzed.

Cul tu ral go ods are ma te rial ele ments of the cul tu ral he ri ta ge of our co un try. 
The Con sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia re cog ni zes the ir sta tus as go ods of 
pu blic in te rest, which im pli es the need for the ir en han ced pro tec tion. It is ac hi e-
ved by pre scri bing va ri o us pu blic law re stric ti ons that nar row the au to nomy of 
the will of the ow ner. The pa per analyzes the li mi ta ti ons of pro perty en ti tle ments 
for im mo va ble and mo va ble cul tu ral go ods, as well as for the go ods that enjoy 
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pri or pro tec tion. Do me stic re gu la ti ons are ina de qu a te in so me seg ments be ca u-
se they pro vi de for ex ces si ve re stric ti ons (e.g. when de ter mi ning the ca te gory of 
go ods to which the right of pre-emp tion ap pli es), be ca u se in so me pla ces they are 
in suf fi ci ently pre ci se (in terms of de ter mi ning the hol der of the pre-emp tion right), 
or in suf fi ci ently ela bo ra ted (due to the fa i lu re to pro vi de for the no ti fi ca tion (die 
An mer kung) of an (im mo va ble) pro perty that enjoys pri or pro tec tion in the real 
esta te ca da stre). This emp ha si zes the im por tan ce of stri ving to ac hi e ve a fa ir ba lan ce 
bet we en the pu blic in te rest of the com mu nity, on the one hand, and the in te rests 
of ow ners, on the ot her.

Keywords: spe cial le gal re gi me; le gal po licy; real right; cul tu ral go ods
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