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ПРАВ НО И СТО РИЈ СКИ ПО ГЛЕД НА ЗА ШТИ ТУ  
ЗЕ МЉО РАД НИЧ КОГ МИ НИ МУ МА  

У СРП СКОМ ПРА ВУ

Сажетак: У ра ду се ана ли зи ра ин сти тут окућ ја, од но сно ин сти тут 
за шти те зе мљо рад нич ког ми ни му ма, од ње го вог уво ђе ња у срп ско пра во, па све 
до Дру гог свет ског ра та. Ин сти тут окућ ја је уве ден у срп ско пра во по лови ном 
30-их го ди на XIX ве ка. По тре бу про пи си ва ња за шти те зе мљо рад нич ког ми-
ни му ма из и ски ва ло је то што су се зе мљо рад ни ци пре ко мер но за ду жи ва ли 
код зе ле на ша, услед че га су гу би ли и по след њи ко мад зе мље и кров над гла вом. 
Сто га, за ко но да вац је уста но вио ин сти тут окућ ја, ка ко би очу вао ег зи стен-
ци ју зе мљо рад ни ка и ње го ве по ро ди це. Та за шти та зе мљо рад ни ко ве ку ће и 
не ко ли ко да на зе мље по ста ла је са став ни део ср би јан ског прав ног иден ти те-
та. Ме ђу тим, ства ра њем Кра ље ви не СХС тре ба ло је из јед на чи ти пра во свих 
обла сти у но во ство ре ној др жа ви, а ка ко окућ је ни је ва жи ло у свим кра је ви ма, 
на мет ну ло се пи та ње ње го ве да ље одр жи во сти. С тим у ве зи, раз ви ла се 
бо га та пра ва на рас пра ва, ко ја је тра ја ла до пред Дру ги свет ски рат. 

Кључнеречи: за шти та зе мљо рад нич ког ми ни му ма, дуг, из вр ше ње, уни-
фи ка ци ја

1. УВОД

Уки да њем спа хи лу ка, 30-их го ди на XIX ве ка, Ср би ја је по ста ла „пра ва 
се љач ка зе мља ма лих соп стве ни ка”.1 Али, из ла зе ћи из на ту рал не при вре де, 
се љак, ко ји ни је на ви као да ште ди мо рао се за ду жи ва ти, и то код зе ле на ша, 
јер, „уре ђе ног и јав ног кре ди та” ни је би ло.2 У том сми слу, услед нео гра ни-
че ног пра ва сво ји не и про ме та зе мље, „по че ли су се ја вља ти слу ча је ви да се 

1 Је лен ко Пе тро вић, Окућ је или за шти та зе мљо рад нич ког ми ни му ма, Бе о град 1930, 87.
2 Ibid., 91.
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за ду же ни ци ма про да по след њи ко мад зе мље, па и са ма ку ћа”. Сто га, ка ко 
би пред у пре дио „бјед ност и про па сти мно ги фа ми ли ја”, тј. ка ко би „без по-
моћ не же не и дје ца, по упро па стће ни ју све га имје ни ја кров ба рем над гла вом 
има ла”, кнез Ми лош из да је указ (1836. го ди не), ко јим за сни ва уста но ву окућ-
ја, од но сно уста но ву о за шти ти зе мљо рад нич ког ми ни му ма, у Ср би ји.3

При ли ком ре гу ли са ња окућ ја, Ди рек тор Ми ло ше ве кан це ла ри је, Ја ков 
Жи ва но вић, уче ни Ср бин „из пре ка”, угле дао се на за кон Вој не Гра ни це, од 
1807. го ди не.4 Ме ђу тим, ка ко је уре ђе ње Вој не Гра ни це „пред ста вља ло у 
ства ри ко ди фи ка ци ју на че ла за дру жног жи во та и оби чај ног пра ва та мо шњег 
на шег гра ни чар ског жи вља”, то се мо же за кљу чи ти да се срп ски за ко но да вац 
угле дао „не на не што стра но и ту ђе, не го на не што што је у осно ви би ло 
ори ги нал на уста но ва на ше га оби чај ног пра ва”.5 Због то га, али и због сво је 
ду го веч но сти у ср би јан ском пра ву окућ је је по ста ло еле ме нат „ср би јан ског 
прав ног иден ти те та”.6 Ства ра њем Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
раз ви ла се бо га та прав на ди ску си ја по во дом одр жи во сти уста но ве окућ ја у 
но во ство ре ној др жа ви, по што су се Ср би јан ци углав ном из ја шња ва ли за, а 
тзв. пре ча ни про тив окућ ја.

2. ОКУЋ ЈЕ У КНЕ ЖЕ ВИ НИ И КРА ЉЕ ВИ НИ СР БИ ЈИ

У Ср би ји је уста но ва окућ ја пр ви пут про пи са на ука зом кне за Ми ло ша, 
од 29. ма ја 1836. го ди не.7 Пре ма том ука зу у „ва ро ши на ку ћу, у ко јој ко с фа-

3 Ibid., 88.
4 У гра ни чар ском за ко ну је би ло про пи са но: „Ба шти на је, по пра ви лу, нео ту ђи ва, сем 

кад то за кон про пи су је, кад за дру га до би ја дру го се ли ште сра змер но се би, или кад је у дру гу 
гра ни чар ску ку ћу при мље на (§17) (На ве де но пре ма: Ibid., 101); вид. Te me lji te upra ve za kar lo-
vac sku, va ras din sku, ba nov sku, sla von sku i ba nat sku – Voj ne gra ni ce, http://di gi tal.bm s.rs /ebi bli o te-
ka/pa ge Flip/re a der/in dex.ph p?type =pu bli ca ti ons&id =4131&m=2#pa ge/33/mo de/1up , 9. март 2021.

5 Ј. Пе тро вић, 429; Уста но ва слич на окућ ју по ја ви ла се 1839. го ди не у др жа ви Тек сас, 
САД. Тренд за шти те ду жни ка био је при хва ћен и у дру гим аме рич ким др жа ва ма, па је та-
ко у пе ри о ду од 1848. до 1852. го ди не ова уста но ва би ла про пи са на у 18 др жа ва САД-а, да 
би до кра ја XIX ве ка оста ло са мо њих не ко ли ко, ко је ни су про пи са ле ова кав тип за шти те 
ду жни ка (Paul Go od man, „The Emer gen ce of Ho me stead Exemp ti on in the Uni ted Sta tes: Ac-
com mo da tion and Re si stan ce to the Mar ket Re vo lu tion, 1840-1880”, The Jo ur nal of Ame ri can 
Hi story, Vol. 80, 2/1993, 470, 475). О узо ру за про пи си ва ње уста но ве слич не окућ ју и ње ној 
ево лу ци ји у Тек са су, вид. Jo seph W. McKnight, „Pro tec tion of the Fa mily Ho me from Se i zu re 
by Cre di tors: The So ur ces and Evo lu tion of a Le gal Prin ci ple”, The So ut hwe stern Hi sto ri cal Qu-
ar terly, Vol. 86, 3/1983, 369-399.

6 Mar ko Pa vlo vić, „Pro blem iz jed na če nja za ko na u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca/
Ju go sla vi ji”, Zbor nik Prav nog fa kul te ta u Za gre bu (Zbor nik PFZ), 3-4/2018, 507.

7 У на цр ту за ко ни ка о гра ђан ском по ступ ку, ко ји је 1837. го ди не са чи нио Ла зар Зу бан, 
би ло је пред ви ђе но да при нуд ном из вр ше њу не под ле жу са мо ду жни ко ва „ку ћа на ту ђој 
зе мљи или зе мљи ко ја ни је под та пи јом (тј. за ко ју не по сто ји до каз да је ку пље на) и ку ћа 
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ми ли јом жи ви, а у се ли ма на ку ћу, ба шти ну, два во ла и кра ву, ни ко се за ду-
жи ти не мо же”.8 Кнез Ми лош је свој ra tio le gis за за сни ва ње уста но ве окућ ја 
об ја снио у јед ном пи сму (28. ју ла 1837), ре чи ма:”...у ва ро ши ма ку ће над гла вом 
као и по се ли ма ку ће, не што зе мље и кој ко мад сто ке за дуг про да ва ти ја сам 
за бра нио, из узро ка, што тим же лим пред у пре ди ти пи ја ни це, коц ка ро ше и 
лен шти не у рђа вом на ме ре ни ју њи о вом, упро па сти ти ку ће над гла вом, у ком 
слу ча ју же не и де ца њи о ва Пра ви тељ ству на ту жбу и до са ду до ла зе”.9 Дру гим 
ре чи ма, пре за сни ва ња окућ ја, за ду жи ва ње је не рет ко за по сле ди цу има ло 
то да се ду жни ци до ве ду „у ста ње бес кућ ни ка, фу ка ре и па у пе ра”.10

За ко но пи сац Срп ског гра ђан ског за ко ни ка (1844), Јо ван Ха џић, из о ста-
вио је уста но ву окућ ја при ли ком из ра де За ко ни ка, јер је сма трао да она 
иза зи ва број не „не зго де „у прав ном про ме ту.11 Упр кос то ме, 1852/3. го ди не 
до но се се „про пи си о то ме да се се ља ку за дуг не мо гу про да ти ’два во ла или 
те гле ћа ко ла, плуг итд. и хра на за 15 да на’, као и ’два да на ора ће зе мље и 
са бра ни плод са ње’”.12 Ме ђу тим, у пр вом за ко ни ку о гра ђан ском по ступ ку 
за Кне же ви ну Ср би ју (1853), окућ је ни је би ло ре гу ли са но. Та кав по тез ср би-
јан ског за ко но дав ца об ја шња ван је као „пре вид зна ча ја окућ ја”.13 У дру гом 
про це сном За ко ни ку о по ступ ку суд ском у гра ђан ским пар ни ца ма (1860), на 
осно ву §262 се ља ку се ни су мо гла узе ти за дуг „два во ла или те гле ћа ко ња, 
плуг и т. п., и хра на за пет на ест да на”; с тим што се го ди ну да на ка сни је ова 
за шти та про ши ри ла још и на „два да на ора ће зе мље и са бра ни плод са ње, 
што те жак ни је мо гао ни за ду жи ти”.14 Тренд за шти те зе мљо рад нич ког ми-
ни му ма на ста вљен је до но ше њем и тре ћег, ду го веч ног За ко ни ка о по ступ ку 
суд ском у гра ђан ским пар ни ца ма, од 1865. го ди не. Сто га, ду го веч но шћу 
За ко ни ка о гра ђан ском по ступ ку од 1865. го ди не обез бе ђе на је и ду го веч ност 
уста но ви окућ ја, а ва жност те уста но ве до ка зи ва ло је то што је па ра граф, 
ко јим је ре гу ли сан зе мљо рад нич ки ми ни мум, на зи ван „За ко ном о окућ ју „и 
„За ко ном о се љач ком бла го ста њу”.15

нео д ло жно по треб на за ста но ва ње ду жни ка и ње го ве по ро ди це” (Урош Стан ко вић, „Срп ски 
пре вод фран цу ског За ко ни ка о гра ђан ском по ступ ку (1806) из 1837”, Збор ник ра до ва Прав-
ног фа кул те та у Но вом Са ду, 4/2014, 397).

8 На ве де но пре ма: Мар ко Па вло вић, Прав на евро пе и за ци ја Ср би је 1804-1914, Кра гу-
је вац 2008, 223.

9 Ј. Пе тро вић, 88.
10 Ми ха и ло Т. Ар сић, За шти та ми ни му ма зе мљо рад нич ког по се да, Бе о град 1936, 12.
11 Вид. Ва си ли је Ла за ре вић, Јо ван Ха џић, „Ре фе рат од 25. ју ла 1837. го ди не”, Прав да, 

го ди не IV, бр. 76, Бе о град 17. март 1907, 3-4.
12 М. Па вло вић (2008), 223.
13 Ј. Пе тро вић, 90.
14 Ibid., 92.
15 Вид. Мар ко Па вло вић, Срп ска прав на исто ри ја, Кра гу је вац 2005, 434; M. Pa vlo vić 

(2018), 507.
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До трај ни јег уоб ли ча ва ња уста но ве окућ ја до шло је из ме ном и до пу ном 
§471 За ко ни ка о по ступ ку суд ском у гра ђан ским пар ни ца ма (1865), од 24. 
де цем бра 1873. го ди не. На и ме, овом из ме ном „зе мљо рад нич ки ми ни мум је 
по диг нут на пет”, од но сно шест да на зе мље.16 Јер, „ва ља се по бри ну ти да се 
код нас не раз ви је бес кућ ни штво и не ство ри пу ка зе маљ ска си ро ти ња”, 
сма тра ли су не ки од он да шњих по сла ни ка.17 У том сми слу, у §471 тач. 4а 
За ко ни ка о гра ђан ском по ступ ку је ста ја ло да се зе мљо рад ни ку за из вр ше ње 
пре су де не мо гу узе ти у по пис:”... на сва ку по ре ску гла ву, би ла она од дан ка 
осло бо ђе на или не, ако јој је глав но за ни ма ње зе мљо дел ство, жи ве ла она у 
се лу или ва ро ши, пет да на зе мље, ра чу на ју ћи дан на 1.600 кв. хва та, би ла 
чи ста, под го ром, во ћем или ви но гра дом, за јед но са нео бра тим ње ним пло-
дом. Исто та ко и ку ћа са згра да ма и пла цем до јед ног да на ора ња”.18 Ме ђу тим, 
ова за шти та зе мљо рад нич ког ми ни му ма од пет, од но сно шест да на зе мље 
ни је има ла ап сло ту но ва же ње. Та ко, из у зе так у по гле ду окућ ја пред ви ђен је 
за слу ча је ве „на пла те по ре за, при ре за и дру гих оп штин ских тро шко ва, као 
и кри вич них осу да”.19 Да кле, зе мљо рад ник се ни је мо гао „за кло ни ти” за 
окућ је у слу ча ју ду го ва ња „по ре за, при ре за и дру гих оп штин ских тро шко-
ва”, као и у слу ча ју из вр ше ња по кри вич ној пре су ди.

На осно ву из ме на и до пу на од 1873. го ди не, зе мљо рад ник је био за шти-
ћен и од са мо га се бе, с об зи ром да има ње по бро ја но у §471 тач. 4а За ко ни ка 
о гра ђан ском по ступ ку ни је мо гао „про да ти или ма ко јим на чи ном оту ђи ти”. 
Сто га, осим про тив зе ле на ша, „ова за шти та зе мљо рад нич ког по се да уста-
но вље на је исто та ко и про ти ву свих оних зе мљо рад ни ка ко ји су ла ко ми сле ни, 

16 М. Па вло вић (2008), 223.
17 На ве де но пре ма: Ј. Пе тро вић, 97.
18 Пра во на за шти ту зе мљо рад нич ког ми ни му ма, на осно ву §471 тач. 4а За ко ни ка о 

гра ђан ском по ступ ку, имао је онај, ко ме је „глав но за ни ма ље зе мљо дел ство”, тј. зе мљо рад-
ник, „зе мљо де лац”. С тим у ве зи, „под име ном зе мљо де ла ца (...) раз у ме се не са мо онај ко ји 
у се лу жи ви, већ и онај ко ји у ва ро ши жи ви, али би му ипак зе мљо дел ство, би ла глав на 
рад ња, ко јом се бе и по ро ди цу из др жа ва. Ов де на ро чи то до ла зе они, ко ји жи ве ћи у ва ро ши, 
ка кав за нат ра де, но тај им без зе мљо дел ства не до но си та кав при ход да се бе и по ро ди цу 
из др жа ва ти мо гу; та ко ви су ои гла ви то лон ча ри, ужа ри, по кров џи је (му тав џи је), кр па чи ра-
зних за на та, од већ не знат ни ба ка ли, бер бе ри, ра ба џи је и. т. д.” (Гој ко Ни ке тић, Гра ђан ски 
суд ски по сту пак Кра ље ви не Ср би је про ту ма чен од лу ка ма Др жав но га са ве та и оп ште сед-
ни це и оде ље ња Ка са ци о ног су да, Бе о град 1914, 193). Пет да на зе мље на јед ну по ре ску гла ву 
из но си ло је, из ра же но у ме тар ској ме ри, све га 3ха 45 ара 6 кв. мет (Ј. Пе тро вић, 238).

19 Вид. §471 тач. 4а За ко ни ка о гра ђан ском по ступ ку. Из у зе так у по гле ду окућ ја у слу-
ча ју на пла те кри вич них осу да уве ден је но ве лом од 4. де цем бра 1867. го ди не. Јер, „ни од 
зло чин ца, па ли ку ће ло по ва ни је се мо гла на пла ти ти ште та, што ју је он на пра вио сво јим 
кри вич ним де лом, ако ни је имао имо ви не пре ко про пи са ног ми ни му ма”. Сто га, за ко но да вац 
до но си но ве лу, „ко јом се из вр ше ње за на пла ту ште те, учи ње не зло чин ством, на мер ним 
пре сту пље њем и ис ту пље њем из ко ри сто љу бља мо же да во ди на имо ви ни окри вље ног, 
озна че ној у тач ки 4, 5 и 6 §471, без ика квог огра ни че ња „(Sreć ko Zu glia, „Pro ši re nje toč ke 4a 
§471 srp skog gra đan skog sud skog po stup ka na no ve obla sti”, Mje seč nik 4/1924, 162).
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ла ко ум ни, на кло ње ни ра зним дру штве ним по ро ци ма, лен шти на, коц ка ра и 
пи ја ни ца; јер сви они, не во де ћи до вољ но и ни ка ко ра чу на о се би, про да јом 
це ло куп не зе мље ко ју има ју у по сед, мо гу до ве сти и се бе и сво је по ро ди це 
до нај ве ће бе де и до про сјач ког шта па”.20 Ипак, ако би се зе мљо рад ник на-
шао у ну жди, „због ка квог еле мен тар ног слу ча ја, као што су: по пла ва, по жар 
или не ро ди ца, или ако би му сто ка уги ну ла, или би му по тре бо ва ло но ва ца 
да се ме за усев ку пи и т. п., он се мо же за ду жи ти али са мо код јав них ка са, 
но и у овом слу ча ју не мо же за ду жи ва ти два да на зе мље и ку ћу с пла цем”.21 
Пре ма то ме, „овај по сед, из у зет из прав ног про ме та, под се ћао је на оби чај-
но прав ну уста но ву сто же ра у по ро дич ној за дру зи”. Јер, „њи ме се ни је мо гло 
рас по ла га ти осим у слу ча ју ну жде, и он се по пра ви лу нео кр њен пре но сио 
са пре да ка на по том ке”.22

По чет ком XX ве ка по чи њу се чу ти кри ти ке на ра чун окућ ја. Тим по во-
дом, Ј. Пе тро вић, 1907. го ди не при ку пља ми шље ња о окућ ју. Та ко, пре ма 
они ма, ко ји су би ли про тив окућ ја „пет да на ора ња „је би ло „не до вољ но 
јед ној се љач кој по ро ди ци за жи вот. А по ве ћа ти и ту ме ру, зна чи ло би уда-
ри ти мр твач ки ко лац про ме ту не по крет них (...) до ба ра у Ср би ји.” Осим то га, 
„си гу ран у 5 да на ора ња, ку ћу и окућ ни цу, зе мљо рад ник се оле њи и вре ме-
ном ни је ни за шта. Успа вљу је му се дух ра дљи во сти.” Дру гим ре чи ма, §471 
тач. 4а је пред ста вљао „те шко ту тор ство за се ља ка”, сма тра ли су кри ти ча ри 
окућ ја.23 На су прот то ме, би ло је и оних, ко ји су сма тра ли да би би ла „сре ћа, 
кад би се мо гло ре ћи да је он су ви шан и до тра јао”.24 Са гла сно то ме, за ступ-
ни ци окућ ја су ис ти ца ли да „кад би ко по ку шао да се тај за кон уки не био би 
усред срп ског пар ла мен та ис пљу ван од сва ко га”. Јер, „овај је за кон вр ло до-
бар за на род”, по што „кад би се уки нуо, он да би био ве ли ки број бес кућ ни-
ка ко ји би оста ли без кро ва над гла вом, и ка ко је наш свет не спре ман у за-
на ти ма, он би уда рио у кра ђе и от ми цу, и то би тек зло би ло”.25 Пре ваг ну ло 

20 М. Т. Ар сић, 23. По во дом ове из ме не чу ли су се при го во ри, с об зи ром да се њо ме 
огра ни чи ло ап сло ут но пра во сво ји не. Осим то га, то је би ло „су прот но по ли тич ком ста ту су 
се ља ка, са 5-6 да на зе мље, ко ји је мо гао би ти иза бран за по сла ни ка”. Јер, „ис па да ло је да 
оно што да је устав, се ља ку узи ма ’За кон о окућ ју’, и при том му ка же: ’Ти ко ји по уста ву 
имаш власт, да др жа вом упра вљаш, ти не маш до вољ но па ме ти да упра вљаш и сво јом соп-
стве ном ку ћом’ „(М. Па вло вић (2008), 224-225). Али, при го во ри су угу ше ни, по што су из-
ме не би ле у скла ду са чл. 25 На ме снич ког уста ва, у ко ме је би ло про пи са но да „сло бо да 
лич на и пра во соп стве но сти ујем ча ва ју се и не под ле же ни ка квом дру гом огра ни че њу осим 
оно ме, ко је за кон од ре ђу је „(Вид. Ј. Пе тро вић, 186).

21 Вид. §471 тач. 4а За ко ни ка о о по ступ ку суд ском у гра ђан ским пар ни ца ма
22 Ма ша Ку ла у зов, „По ку шај да се за кон ским пу тем убла же по сле ди це зе ле на штва у 

Ср би ји XIX ве ка”, Хар мо ни за ци ја гра ђан ског пра ва у ре ги о ну, ок то бар 2012, Прав ни фа кул-
тет Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, Па ле, 126.

23 Ј. Пе тро вић, 413.
24 Ibid., 410.
25 Ibid., 412.
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је гле ди ште при ста ли ца окућ ја. Шта ви ше, уста но ва окућ ја, у то вре ме (1907), 
не са мо да је по твр ђе на, већ је и про ши ре на пре ма фи ску су. С тим у ве зи, на 
осно ву из ме на, а пре ма чл. 107 За ко на о не по сред ном по ре зу „ку ћа на ме ње на 
ста но ва њу зе мљо рад ни ка са пла цем у ве ли чи ни до 20 ари (2000 ква драт них 
ме та ра), као и је дан пар те гле ће сто ке, два во ла од но сно две те гле ће кра ве, 
два ко ња од но сно две те гле ће ко би ле, два би во ла од но сно две те гле ће би во-
ли це, ко је се за по љо при вред не по сло ве упо тре бља ва ју или га је, не мо же се 
ни у ком слу ча ју узи ма ти у по пис и про да ти за ра чун др жав ног по ре за”.26 
Све у све му, ин сти тут окућ ја је вре ме ном по при мао све ве ћи обим и чвр шће 
уте ме ље ње у на ро ду и ср би јан ском прав ном по рет ку.

3. ОКУЋ ЈЕ У ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОЈ КРА ЉЕ ВИ НИ

Ства ра њем Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ство ре на је по тре ба 
за уни фи ка ци јом пра ва, тј. ели ми на ци јом прав ног пар ти ку ла ри зма у је дин-
стве ној др жа ви. Дру гим ре чи ма, уни фи ка ци ја је би ла сред ство, ко јим је 
тре ба ло „бр же оја ча ти мла до др жав но те ло”.27 Јер, би ло је нео др жи во и про-
тив но на че лу јед на ко сти гра ђа на да уста но ва, као што је окућ је у по је ди ним 
под руч ји ма Кра ље ви не СХС по сто ји, а у дру ги ма не. За шти та зе мљо рад-
нич ког ми ни му ма, осим на про сто ру Ср би је, по сто ја ла је још и у Цр ној 
Го ри, док је у Хр ват ској и Сла во ни ји има ла за дру жни ка рак тер, од но сно 
за шти та је ва жи ла са мо за зе мљо рад ни ка, ко ји је у „за дру жном си сте му”.28 
Због то га, по ста вља ло се пи та ње тре ба ли про ши ри ти ва же ње §471 тач. 4а 
срп ског гра ђан ског суд ског по ступ ка и на но ве обла сти?

26 На ве де но пре ма: Ibid., 132.
27 Lu dvik L. Bo ehm, „O zaš ti ti se lja ka pro tiv ovr he”, Спо ме ни ца че твр тог Кон гре са прав-

ни ка Кра ље ви не Ју го сла ви је одр жа ног у Ско пљу на дан 4, 5 и 6 ок то бра (ур. Сто јан Јо ва но-
вић), Бе о град 1931, 123; „’Упр кос уни тар ном уре ђе њу но ве др жа ве на ста ле 1. де цем бра 1918. 
и устав но кон сти ту и са не 28. ју на 1921, њен прав ни си стем но сио је до кра ја обе леж је пар-
ти ку ла ри зма; др жа ва ни је би ла јед ни стве но прав но под уч је, не го је пред ста вља ла скуп 
по себ них ре ги о нал них пра ва, на сле ђе них из ра ни јих прав них си сте ма по је ди них зе ма ља 
из њи хо вог та да шњег др жав но прав ног окви ра’ „(На ве де но пре ма: Гор да на Дра кић, „Прав-
ни пар ти ку ла ри зам у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и рад на ње го вом пре ва зи ла-
же њу”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2004, 399).

28 У Цр ној Го ри је уста но ва окућ ја би ла ре гу ли са на §256 За ко ни ка о суд ском по ступ-
ку у гра ђан ским пар ни ца ма од 1905. го ди не. Пре ма §256, „из у зе то је од про да је јед но ра ло 
зе мље ду жни ко ве и се о ска ку ћа од вред но сти до 200 кру на”. С дру ге стра не, „у Хр ват ској 
и Сла во ни ји, За ко ни ком о за дру га ма од 1889, про пи са ни за шти ће ни ми ни мум кре тао се од 
’3-8 ју та ра пре ма оби љу или рет ко сти зе мљи шта’ „(M. Pa vlo vić (2018), 508; вид. Sreć ko Zu glia, 
„Tre ba li za jed no s no vim za ko nom o izvše nju uve sti i zaš ti tu ze mljo rad nič kog po sje da slič no kao 
u §471 tač ka 4a) srp. g. s. post.”, Спо ме ни ца че твр тог Кон гре са прав ни ка Кра ље ви не Ју го сла-
ви је одр жа ног у Ско пљу на дан 4, 5 и 6 ок то бра (ур. Сто јан Јо ва но вић), Бе о град 1931, 102).
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У пред рат ној Ср би ји по ло жај се ља ка зе мљо рад ни ка је био не по во љан. 
На и ме, чак и онај се љак ко ји је „умео ’да стег не ка иш’ и да се рас про стре 
’пре ма гу бе ру’”, мо рао је да „при бег не кре ди ту да би ис хра нио се бе и сво ју 
по ро ди цу”. Он је узи мао про из во ђач ки, али и по тро шач ки кре дит. Јер, пре-
ма јед ној ста ти сти ци, ко ја се од но си ла на че тр на ест окру га пред рат не Ср-
би је код „28% се ља ка по чи ње да не ста је хра на још од Ми тров да на. Код 46% 
се ља ка ре дов но се ку пу је хра на по чет ком про ле ћа. Око 60% се ља ка ку пу је 
се ме за се ја ње.” За ту ку по ви ну, они су углав ном узи ма ли кре дит. Али, тај 
кре дит је био и „су ви ше скуп”. Та ко, у „Ср би ји је био по знат се љач ки ин те-
рес: ’цван цик’, доц ни је ’ди нар на бан ку’ за три ме се ца. То је из но си ло 32% 
од но сно 40% ин те ре са на го ди ну.” Шта ви ше, „ни је био ре дак слу чај и ве ће 
ин те ре сне сто пе”.29 Ипак, за хва љу ју ћи уста но ви окућ ја зе мљо рад ни ци су 
мо гли да са чу ва ју кров над гла вом и пар че зе мље. На кон ра та, ста ње у се лу 
је би ло те же. Реч ју, ка да се „зе мљо рад ник из Ср би је и Цр не Го ре (...) по сле 
по бе де вра ћао сво јим до мо ви ма, сво је до мо ве за ти цао је пот пу но пра зне, 
ку ће оште ће не, а мно ги ни су зна ли ни где су им ку ће би ле, за ти цао је де цу 
го лу и глад ну, из ну ре ну и на му че ну, про че вља сво ја ра зо ре на и све те ко ви-
не и ње го вих де до ва и пра де до ва упро па шће не. Сред ства за про из вод њу 
ни је имао. Све је то мо рао да на ба ви и да об но ви ра том пре ки ну ти при вред-
ни жи вот, а то ни је би ло мо гу ће из вр ши ти без зај ма, те се из тих раз ло га 
зе мљо рад ник мо рао за ду жи ти.”30 Том при ли ком, се љак се снаб де вао „зај-
мо ви ма кри шом, јер му је при ступ у со лид не нов ча не за во де и уста но ве био 
за ко ном за бра њен”.31 Тим по во дом, је дан на род ни по сла ник је при ме тио: 
„Ако га пу сти мо, те ње го ви по ве ри о ци бу ду при нуд ним ме ра ма тра жи ли да 
на пла те оно од ње га што су му да ли, ис па шће ста ње ова ко: про да ће му це лу 
имо ви ну, и по крет ну и не по крет ну, из ба ци ће га на ули цу са де цом без игде 
иче га и ми ће мо на пу ни ти др жа ву, у овим те шким вре ме ни ма, у ко ји ма је већ 
је дан ве ли ки део рад ни ка остао без по сла, још ве ћим бро јем не за по сле них 
и на то ва ри ће мо у овом вре ме ну на врат др жа ви и ве ли ку бри гу да се ста ра 
још о јед ној по ло ви ни не за по сле ног се љач ког на ро да на се лу.”32

На осно ву ре ди го ва ног пред ло га јед ног по сла ни ка Кра гу је вач ког Окру-
га, чла ном 43 За ко на о бу џет ским два на е сти на ма за ме сец ју ли – сеп тем бар 
1923. го ди не, би ло је про пи са но да је „Ми ни стар ски са вет овла шћен да сво јом 
од лу ком мо же про ши ри ти на је дан део или на це лу те ри то ри ју Кра ље ви не, 
де ли мич но или у це ли ни, од ред бе тач. 4а §471 Грађ. суд. пост.”. Али, Ми ни-

29 Ни ко ла Кон стан ди но вић, „Пи та ње сит них се о ских га здин ста ва (се љач ко пи та ње)”, 
Ар хив за прав не и дру штве не на у ке 1-2/1935, 108.

30 Ste no graf ske be leš ke Na rod ne skupšti ne Kra lje vi ne Ju go sla vi je, knj. 2, Be o grad 1932, 133.
31 „Пет да на ора ња”, Вре ме, 27. јул 1923, 2.
32 Ste no graf ske be leš ke Na rod ne skupšti ne Kra lje vi ne Ju go sla vi je, knj. 2, Be o grad 1932, 

133-134.
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стар ски са вет се ни је по слу жио тим овла шће њем, јер су у „од бо ру за про у ча-
ве ње (...) пред ло га и у фи нан сиј ском од бо ру па ли при го во ри од прет став ни ка 
из Сло ве нач ке и дру гих кра је ва”. На и ме, они су сма тра ли да о „пред ло гу тре ба 
ви ше раз ми сли ти и да чак §471 ва ља нај пре ре фор ми са ти и за Ср би ју”.33 
Реч ју Стје па на Ју ри ћа, „уста но ва окућ ја при па да кон сер ва тив ној, ста ро мод-
ној стру ји у еко ном ској на у ци”.34 Осим то га, ка ко же ље за про ши ре њем 
окућ ја „ни је из ра зи ла ни јед на по кра ји на, а за дру жне су уста но ве из свих 
по кра ји на уста ле про ти ву про ши ре ња за ко на и на њих, то Ми ни стар ство 
по љо при вре де и во да ни је ни чи ни ло пред лог Ми ни стар ском са ве ту да се 
он ко ри сти за кон ским овла шће њем о рас про сти ра њу окућ ја на но ве по кра-

33 Ј. Пе тро вић, 138-139.
34 Ј. Пе тро вић, 140. На ра чун ср би јан ског окућ ја упу ћи ва не су оштре кри ти ке и то не 

са мо од мах на кон ује ди ње ња, већ и ка сни је, у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Ме ђу тим, и у Евро-
пи су по сто ја ле уста но ве слич не окућ ју. Та ко, окућ ју из срп ског од го ва ра ло је по ро дич но 
до бро из фран цу ског пра ва, ко је је на ста ло 1909. го ди не. Циљ ка ко окућ ја, та ко и по ро дич-
ног до бра био је да „за шти те сред њег ма лог при вред ног чо ве ка са ње го вом по ро ди цом”. 
Сто га, узрок и свр ха до но ше ња За ко на о по ро дич ном до бру (1909) у Фран цу ској би ли су 
исти као и узрок и свр ха за уво ђе ње окућ ја у срп ском пра ву. Ипак, из ме ђу окућ ја и по ро дич-
ног до бра по сто ја ле су и раз ли ке. На и ме, раз ли чи та им је би ла прав на при ро да. Реч ју, по-
ро дич но до бро се схва та ло као „бе не фи ци ја по је дин ца”, док је окућ је пред ста вља ло си стем, 
ко ји тре ба на мет ну ти као оп ште ко ри стан. У том сми слу, „ре жим окућ ја је на је дан го то во 
бру та лан на чин при ки вао се ља ка за зе мљу и то је чи нио баш због ње го ве осо би не зе мљо-
рад ни ка”. Због то га, сма тра ло се да је окућ је „про тив но пој му ин ди ви ду ал не сло бо де и 
сво ји не као и на че лу сло бо де цир ку ла ци је до ба ра”. Уз то, раз ли ка из ме ђу окућ ја и по ро дич-
ног до бра пра ви ла се и с об зи ром на то ко то пра во мо же да ужи ва, па је та ко окућ је има ло 
кла сни ка рак тер, „ис кљу чу ју ћи из ње ног окри ља сва она ли ца ко ја ни су зе мљо рад ни ци, док 
по ро дич но до бро ни је би ло ве за но за ста ње и про фе си ју”. По ред то га, окућ јем се шти ти ла 
од ре ђе на по вр ши на зе мље, а по ро дич ним до бром од ре ђе на вред ност за шти ће ног до бра, с 
тим што је и окућ јем и по ро дич ним до бром би ла за шти ће на ку ћа за ста но ва ње (Рад ми ло 
Бе лић, „Упо ред ни по глед ре жи ма окућ ја у ју го сло вен ском и ре жи ма по ро дич ног до бра у 
фран цу ском за ко но дав ству”, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке 3/1933, 190-198). У Не мач-
кој се при да вао ве ли ки зна чај по љо при вре ди. Јер, „ни је ва жност по љо при вре де са мо у то ме, 
да она обез бе ђу је на род ну ис хра ну, не го је ’се ља штво глав ни но си лац на род ног на след ног 
здра вља, из вор мла до сти и кич ма на род не од бра не’”. Са гла сно то ме, у уво ду За ко на о на след-
ном по се ду (1933) је ста ја ло: „Др жав на вла да хо ће, при др жа ва ју ћи ста ри не мач ки на след ни 
оби чај, да очу ва се ља штво као из вор кр ви не мач ког на ро да. Се љач ки по се ди тре ба ју да 
бу ду очу ва ни од пре за ду же ња или рас ко ма да ња у на сле ђу, да би трај но оста ли као на след-
ство ро да у ру ка ма сло бод них се ља ка. Тре ба да се деј ству је у прав цу здра ве по де ле по љо-
при вред них ве ли чи на по се да, јер ве ли ки број ма лих и сред њих се љач ких по се да спо соб них 
за жи вот, а по мо гућ ству рав но мер но по де ље них по це лу зе мљу, ства ра нај бо љу га ран ти ју 
за одр жа ва ње здра вља на ро да и др жа ве”. Пре ма то ме ова ква за шти та по се да у не мач ком 
пра ву је би ла слич на ср би јан ском окућ ју по то ме што се по сед ни је на чел но мо гао „ни оту-
ђи ти, ни оп те ре ти ти ду гом, ни про да ти за дуг”. Упр кос то ме, по сто ја ле су и од ре ђе не раз-
ли ке, те се ни је мо гло ре ћи да је за шти та по се да у не мач ком пра ву би ла иден тич на оној 
за шти ти зе мљо рад нич ког ми ни му ма у ср би јан ском пра ву (Ми јо Мир ко вић, „Из град ња 
се љач ког по се да у Не мач кој”, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке 1/1934, 18, 20).
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ји не”.35 Пре ма то ме, у Кра ље ви ни СХС, „уста но ва окућ ја на ла зи ла се у јед ном 
вр ло кри тич ном по ло жа ју”.36

О окућ ју се по но во по че ло ин те зив ни је раз ми шља ти 1928. го ди не. Та ко, 
на осно ву За ко на о бив шим кмет ским се ли шти ма и сте че ним бе глу ци ма 
(1928) би ло је уста но вље но окућ је за Бо сну и Хер це го ви ну. Јер, „прак ти ча ри, 
ко ји су ра ди ли овај за кон, по зна ва ју ћи до бро на род и ку пе ћи по дат ке, уста-
но ви ли су жа ло сну чи ње ни цу да се сло бо дан се љак у Бо сни, ко ји је мо гао 
оп те ре ћи ва ти зе мљу, пот пу но ува лио у ду го ве и да је она за бра на ко ја је 
ста ја ла да се не мо гу кмет ске зе мље оп те ре ћи ва ти би ла за до тич ног се ља ка 
спас, јер ни је мо гао зе мљу оп те ре ћи ва ти”.37 Исте го ди не до но си се Уред ба 
о оси гу ра њу, при нуд ној на пла ти и не на пла ти во сти по ре за (1928), ко ја је 
има ла да ва жи у це лој др жа ви. На осно ву ове уред бе, зе мљо рад ни ци су би-
ли у од ре ђе ној ме ри за шти ће ни пре ма фи ску су. Јер, њо ме је би ло про пи са но 
да „за на пла ту по ре за, ка ко др жав них, та ко и са мо у прав них, зе мљо рад ни ку 
не мо же се узе ти у по пис (за пле ни ти) ни про да ти: ку ћа са окућ ни цом, дво-
ри штем до 20 ари зе мљи шта”. Осим то га, „из по пи са се мо рао зе мљо рад ни-
ку из у зе ти је дан пар те гле ће сто ке, јед на ко ла и је дан плуг”.38 Ипак, нај зна-
чај ни ји про пис, ко ји је из ра ђен 1928. го ди не, а ти цао се одр жи во сти и про-
ши ре ња уста но ве окућ ја уоп ште, а не са мо пре ма фи ску су, у ју го сло вен ској 
Кра ље ви ни, био је пр ви на црт За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу. Пре ма том 
на цр ту, у §68 је би ло про пи са но да се „зе мљо рад ни ку из у зи ма од из вр ше ња 
ку ћа са по треб ним згра да ма и окућ ни цом до јед ног да на ора ња и нео п ход но 
по треб на зе мља за из др жа ва ње ње го ве по ро ди це”. С тим у ве зи, „§69 је пред-

35 Ј. Пе тро вић, 142.
36 Р. Бе лић, 191.
37 Ј. Пе тро вић, 147. Окућ је, тј. „ми ни мум ег зи стен ци је „се, на осно ву чл. 28 За ко на о 

бив шим кмет ским се ли шти ма и сте че ним бе глу ци ма, ра чу нао „пре ма бро ју чла но ва по ро-
ди це (чл. 4) оних ли ца, ко ја су укњи же на као вла сни ци или су вла сни ци не крет ни на „(Ibid.). 
До но ше ње овог за ко на има ло је и сво ју по ли тич ку по за ди ну. На и ме, ми ни стар за аграр ну 
ре фор му, у то ку 1927. и 1928. го ди не је био Вла ди мир Ан дрић „ра ди кал ски пр вак из Бо сне 
и Хер це го ви не. Ми ни стар Ан дрић био је за ин те ре со ван да се пре све га на том под руч ју 
за кон ски ре гу ли шу аграр ни од но си, у че му је де ли мич но ус пео. У Скуп шти ни је, у ма ју 
1928. го ди не усво јен за кон ко јим је би ла утвр ђе на нај ма ња по вр ши на кмет ског се ли шта у 
под руч ју Бо сне и Хер це го ви не, ко ја се ни је мо гла оп те ре ти ти ни оту ђи ти „(Gor da na Dra kić, 
„O sta vu ra di kal ne stran ke u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca pre ma agrar noj re for mi”, Zbor-
nik ra do va Prav nog fa kul te ta u No vom Sa du 3/2009, 295).

Та по вр ши на – по ред ку ће и ку ћи шта с дво ри штем из но си за сва ког чла на по ро ди це 
у Бо сни те у Хер це го ви ни у сре зо ви ма гац ком и не ве сињ ском по де сет ду ну ма, од ко јих 
мо ра би ти нај ма ње шест ду ну ма об ра ди ве зе мље, у оста лој Хер це го ви ни по три ду ну ма, и 
то са мо об ра ди ве зе мље.

Код тла за са ђе ног во ћем или ви но вом ло зом, као и код вр то ва (ба штов ник) сма њу је се 
по вр ши на об ра ди ве зе мље по гла ви од шест на че ти ри ду ну ма, а од три на два ду ну ма.”

Је дан ду нум из но сио је 1/10 ха, од но сно 1000 кв. м (На ве де но пре ма: Ј. Пе тро вић, 148).
38 На ве де но пре ма: M. Pa vlo vić (2018), 509.
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ви ђао да ће тај ми ни мум про пи са ти Ми ни стар ски са вет пре ма по себ ним при-
ли ка ма у по је ди ним пре де ли ма”.39 След стве но, пр ви на црт За ко на о из вр ше-
њу и обез бе ђе њу у Кра ље ви ни СХС је са др жао уста но ву окућ ја, тј. њи ме је 
би ло ра ши ре но ва же ње §471 тач. 4а ср би јан ског За ко ни ка о гра ђан ском 
суд ском по ступ ку.

Ка ко је пи та ње окућ ја би ло „сил но ва жно”, то је ми ни стар ство прав де 
упу ти ло на црт За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу „свим фак то ри ма” на оце ну.40 
Ми шље ња су би ла по де ље на. Ср би јан ци су се, по пра ви лу, за ла га ли за уста-
но ву окућ ја, а „пре ча ни” про тив ње. Та ко, Д. Аран ђе ло ви ћа је на че твр том 
Кон гре су прав ни ка Кра ље ви не Ју го сла ви је, го во рио: „Твр до сам убе ђен да и 
у но вом за ко ну о из вр ше њи ма тре ба зе мљо рад ни ку – бар оном у Ср би ји ко ји 
је ово бла го де ја ње имао пре ко пе де сет го ди на – обез бе ди ти ми ни мум зе мљи-
шта за одр жа ва ње ње го ве ег зи стен ци је.” 41 Шта ви ше, та по тре ба је би ла, 
кра јем 20-их, по чет ком 30-их го ди на XX ве ка, ве о ма из ра же на. Реч ју, окол-
но сти у Ср би ји су им пе ра тив но зах те ва ле за др жа ва ње окућ ја,42 јер у вре ме 
Ше сто ја ну ар ске дик та ту ре, „по ре чи ма не ких еко но ми ста, Ју го сла ви ју је (...) 
за хва ти ло и ’при вред но ра су ло’”.43 Сто га, ка ко је то при ме тио Аран ђе ло вић: 
„Ако би се уки нуо §471 тач. 4а, на сту пи ле би сил не про да је зе мљо рад нич-
ких има ња, јер он у да на шњој кри зи не мо же да пла ћа сво је оба ве зе чи сто 
зе ле на шке при ро де. Про па ла би за на век мно га се љач ка ку ћа и од ма лих 
соп стве ни ка по ста ли би зе мљо рад нич ки над ни ча ри без зе мље, без ку ће и 
ку ћи шта. Да то не сме до пу сти ти ни јед на па мет на др жав на упра ва, ни је 
по треб но до ка зи ва ти.”44 По ред то га, Аран ђе ло вић је био ми шље ња да „на-
шег зе мљо рад ни ка тре ба за шти ти ти и про тив ње га са мог, па баш и да има 
не чег по ни жа ва ју ћег у то ме. Јер оди ста има и ла ко ми сле них зе мљо рад ни ка, 
ко је тре ба за шти ти ти, а на ро чи то њи хо во по том ство, по што кад се јед ном 
оста не без зе мље, он да се те шко по но во до ње до ла зи ...”45 Ипак, Аран ђе ло вић 
ни је био ис кљу чив при ли ком пред ла га ња ре ше ња, ко је тре ба усво ји ти у ко-
нач ном тек сту За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу. На и ме, он се за ла гао за задр-
жа ва ње окућ ја, с тим да се оно има уки ну ти пре ма Аграр ној бан ци и по вла-

39 На ве де но пре ма: Ј. Пе тро вић, 421-422.
40 L. L. Bo ehm, 124.
41 Дра го љуб Аран ђе ло вић, „Тре ба ли уки ну ти §471 тач. 4а Гра ђан ског суд. По ступ ка 

за Ср би ју? Или га про ши ри ти за це лу др жа ву?”, Спо ме ни ца че твр тог Кон гре са прав ни ка 
Кра ље ви не Ју го сла ви је одр жа ног у Ско пљу на дан 4, 5 и 6 ок то бра (ур. Сто јан Јо ва но вић), 
Бе о град 1931, 95.

42 М. Т. Ар сић, 31.
43 Ру жи ца Гу зи на, „Је дан исто риј ски осврт на ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве у то ку 

Пр вог свет ског ра та”, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду 1/1987, 32-33.
44 Д. Аран ђе ло вић, 98.
45 На ве де но пре ма: Ј. Пе тро вић, 418.
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шће ним кред нит ним уста но ва ма.46 Ме ђу тим, би ло је и оних, ко ји су би ли 
ис кљу чи ви у од бра ни окућ ја. Та ко, Јер. Ј. Ра до је вић, еко ном и не ка да шњи 
на род ни по сла ник, био је за за др жа ва ње окућ ја и то пре ма свим по ве ри о ци-
ма, без из у зет ка. Свој став, Ра до је вић је ова ко обра зла гао: „Кад би се овај 
за штит ни за кон уки нуо, не пи смен и ла ко вер ни се љак био би убр зо нај ве ћим 
де лом жр тва зе ле на ша и не са ве сних би стри јих љу ди. Се љак се ла ко ода је 
тр го ви ни и шпе ку ла ци ји иа ко не спре ман за то, го тов да зај ми по не ве ро ват-
но ви со кој сто пи. Он да би се да ла и мо гућ ност не са ве сним ста ре ши на ма да 
це ло има ње за ду же у сво ју ко рист, а сво је за дру га ре оста ве про сјач ком шта-
пу. По што би се за ду жио по вољ но код по вла шће них ба на ка, кад до ђе су ша 
или по пла ва итд. се љак не ће мо ћи от пла ћи ва ти дуг, не го се то га ра ди мо ра 
за ду жи ти код зе ле на ша под нај не по вољ ни јим усло ви ма.”47 Осим то га, у при-
лог за др жа ва ња окућ ја пре ма свим по ве ри о ци ма на во ђе но је још и то да „наш 
се љак мно го тро ши на одр жа ва ње ску пих оби ча ја и ла ко се за ду жу је”; да 
„кад је др жа ва чи нов ни штво као нај про све ће ни ју кла су оси гу ра ла пен зи јом, 
био би нео про сти ви грех уки ну ти §471 и оста ви ти не са мо не про све ћен но 
чак 70% не пи смен се љач ки ста леж на ми лост и не ми лост зе ле на ши ма”, итд.48 
Све у све му, ка ко је то при ме тио је дан хр ват ски прав ник, Ф. Чу ли но вић, 
§471 „има пле ме ни ту и са свим со ци јал ну ин тен ци ју, да спа се зе мљо рад ни-
ка од про ле те ри за ци је”, јер те шко је „зло за дру штво, у ко ме је се ло до те ра-
но до про сјач ког шта па”.49

По ред осно ва них ар гу ме на та за одр жа ње и про ши ре ње уста но ве окућ-
ја и на но ве обла сти, чу ли су се и број ни кон тра ар гу мен ти. Пре ма ми шље њу 
Л. Бо е ма (L. Bo ehm) про пи си ва њем уста но ве окућ ја „от па ла би сва ка мо гућ-
ност до би ја ња кре ди та”, што би да ље до ве ло до за сто ја. Уз то, зе мљо рад ни-
ку је би ло за бра ње но да рас по ла же од ре ђе ним зе мљо рад нич ким ми ни му мом, 
а зе мља се – реч ју Bo ehm-a – „мо ра до не кле мо би ли зи ра ти”, тј. за бра ном 
рас по ла га ња зе мљом, она би оста ла у „ру ка ма не спо соб ног чо ве ка”, уме сто 
да „до ђе у ру ке спо соб ног чо ве ка, ко ји би из зе мље до био све мо гу ће”. Шта-
ви ше, „не сме мо за др жа ва ти свим си ла ма на не кој гру ди зе мље не спо соб ног 
ли је ног итд. чо вје ка са мо за то, да он не про пад не”, за кљу чи вао је Bo ehm.50 

46 Аран ђе ло вић је пред ла гао: „Не ка се ство ри кре дит за зе мљо рад ни ка пре ко Аграр не 
бан ке, Др жав не хи по те кар не бан ке, зе мљо рад нич ких за дру га, ко је да ју но вац са уме ре ном 
ка ма том, ко је не вр ше не до пу ште не ма хи на ци је на ште ту ду жни ка, ко је па зе за што зе мљо-
рад ник тра жи за јам, па не ка се овим и слич ним за во ди ма до пу сти да мо гу за дуг про да ти и 
сву зе мљо рад ни ко ву не по крет ност, осим ку ће и окућ ни це „(На ве де но пре ма: Ibid., 417).

47 Ibid., 416.
48 Ibid., 417.
49 Ф. Чу ли но вић, „Пра во „окућ ја „(§471. гр. с. п.) и осни ва ње зе мљи шних књи га”, Ар хив 

за прав не и дру штве не на у ке 4/1931, 267; M. Pa vlo vić (2018), 508.
50 L. L. Bo ehm, 121. Аран ђе ло вић је по би јао ар гу мен те, ко ји су из но ше ни про тив окућ-

ја. У том сми слу, на кон ста та ци ју Bo ehm-а да би за бра ном рас по ла га ња зе мља оста ла „у 
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У истом сми слу, из ја шња вао се и С. Цу ља. На и ме, он је ис ти цао да „ни је у 
ин те ре су ни на шег еко ном ског на прет ка уоп ће, ни на ше аграр не про дук ци је 
на по се, а ко нач но ни у ин те ре су бо љег на пред ни јег, тре зве ни јег и рад ни је га 
ди је ла на ших зе мљо рад ни ка, да се уво ди за шти та зе мљо рад нич ког ми ни-
му ма у оне кра је ве, у ко ји ма још не по сто ји, а у кра је ви ма где је до са да по сто-
ја ла, да се по ла га но ли кви и ди ра нп. та ко да се за шти ће ни ми ни мум сма њује 
сва ке дви је го ди не за 20% (...), та ко да га за 10 го ди на пот пу но не ста не”.51 По ред 
ових, ре ла тив но уме ре них кри ти ча ра окућ ја би ло је и оних ко ји су окућ је 
по ре ди ли са „нај ве ћим ба ци лом за ра за ра ње на шег се ла, ка ко у при вред ном 
по гле ду та ко и у по гле ду мо ра ла”. Дру гим ре чи ма, ор то док сни про тив ни ци 
§-а 471 су сма тра ли да „овај па ра граф по ни жа ва чо ве ка, од у зи ма му оно што 
га бит но раз ли ку је од жи во ти ње – сло бод ну во љу”. Сто га, „бри са њем §471. 
до би ло би се јед но здра во ста ње, да мо же и да мо ра сва ки да од го ва ра сво јој 
оба ве зи”, за кљу чи ва ли су про тив ни ци уста но ве окућ ја.52 

За об ли ко ва ње ко нач ног ре ше ња у За ко ну о из вр ше њу и обез бе ђе њу би ло 
је по себ но ва жно „ми шље ње ви шег зе маљ ског су да”. Он се из ја снио про тив 
окућ ја, прем да при зна ју ћи „до бре стра не и со ци јал но зна че ње ’на цр та’”.53 Због 
то га, али и дру гих број них при го во ра на ра чун окућ ја, у дру гом на цр ту Зако-
на о из вр ше њу и обез бе ђе њу би ла је из о ста вље на уста но ва за шти те зе мљо-
рад нич ког ми ни му ма; јер, са гла сно сло ву Обра зло же ња про јек та За ко на о 
из вр ше њу и обез бе ђе њу, из из не тих ми шље ња о уста но ви окућ ја „мо же се 
ра за бра ти и то да је за пи та ње за шти те ми ни му ма зе мљо рад нич ког по се да 
ве зан цео ком плекс прав них и го спо дар стве них пи та ња, ко ја се не мо гу ре-
ши ти у окви ру за ко на о из вр ше њу, не го је ди но по себ ним за ко ном, а тај за кон 
да се не мо же до не ти, док се сва та пи та ња нај пре не раш чи сте на осно ву 
ан ке та, у ко ји ма мо ра ју уче ство ва ти ка ко зе мљо рад нич ке и оста ле при вред-
не ор га ни за ци је та ко и прав нич ки кру го ви. Ува жив ши све то, из лу че ни су 
при ко нач ној ре дак ци ји овог про јек та про пи си пр во бит ног на цр та о за шти-
ти ми ни му ма по се да зе мљо рад ни ка.” 54 Ипак, за ко но да вац је, има ју ћи у 
ви ду „ва жност пи та ња”, на осно ву чл. 8 Уред бе о уво ђе њу за ко на о из вр ше-
њу и обез бе ђе њу у жи вот, док се не до не се је дин стве ни За кон о за шти ти 
ми ни му ма зе мљо рад нич ког по се да, оста вио на сна зи, у „по гле ду из вр ше ња 
на не по крет но сти ма: 1) про пис §471 тач. 4а За ко ни ка о по ступ ку суд ском у 
гра ђан ским пар ни ца ма за Ср би ју од 20. фе бру а ра 1865. год., са ка сни јим из-

ру ка ма не спо соб ног чо ве ка”, Аран ђе ло вић је при го во рио да је за „сре ћу на ро да и си гур ност 
др жа ве, у да ни ма бор бе за њен оп ста нак, бо ље и не рен та бил на зе мљо рад нич ка при вре да 
не го ве ћи до при нос зе мљо рад ње и не за до вољ ство на ро да „(Д. Аран ђе ло вић, 97).

51 S. Zu glia (1931), 111.
52 Ј. Пе тро вић, 418-419.
53 L. L. Bo ehm, 124.
54 На ве де но пре ма: Ј. Пе тро вић, 448.
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ме на ма и до пу на ма; 2) про пис §256 За ко ни ка о суд ском по ступ ку у гра ђан-
ским пар ни ца ма за Цр ну Го ру од 1. но вем бра 1905. год. 3) про пис §§1 до 18 
и 35 За ко на о за дру га ма за Хр ват ску и Сла во ни ју од 9. ма ја 1889. год. 4) 
про пис чл. 28 до 35 За ко на о бив шим кмет ским се ли шти ма и сте че ним бе-
глу ци ма од 17. ма ја 1928. год. 5) про пис чл. 34 ст. 1 Уред бе о оси гу ра њу, 
при нуд ној на пла ти и не на пла ти во сти по ре за од 19. но вем бра 1928. год.”.55 
Све у све му, у са мом ју го сло вен ском За ко ну о из вр ше њу и обез бе ђе њу ни је 
би ло го во ра о за шти ти зе мљо рад ни ко ве ку ће и зе мље, „је ди ног из во ра се-
љач ког жи во та”, а на осно ву Уред бе је за др жан прав ни пар ти ку ла ри зам у 
по гле ду тог пи та ња.56 

То ком 30-их го ди на XX ве ка до но ше ни су про пи си на осно ву ко јих је 
при вре ме но шти ћен зе мљо рад ник, тј. ње го ве не по крет но сти.57 Али, За кон 
о за шти ти ми ни му ма зе мљо рад нич ког по се да за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју 
ни је био до нет. Сто га, не ки су чак сма тра ли да је уста но ва окућ ја и на про-
сто ру Ср би је и Цр не Го ре би ла „прак тич но уга сну ла”. На и ме, они су до шли 
до за кључ ка да је уста но ва окућ ја „прак тич но уга сну ла”, с јед не стра не, 
ти ме што ни је би ла пред ви ђе на у но вом за ко ну о из вр ше њу и, с дру ге стра-
не, „ти ме што су по за ко ну о При вре ме ној Аграр ној Бан ци од 1929. (§73) 
до би ли ме нич ну спо соб ност сви зе мљо рад ни ци Ср би је и Цр не Го ре, а до-
пу ном за ко на о П. А. Б. од 1930. од ред ба §471 срп. грађ. по ступ ка и §256 грађ. 
по ступ ка за Цр ну Го ру (...) уки ну та је у од но су на кре дит но по сло ва ње са 

55 Ivo Ma ti je vić, Fer do Ču li no vić, Ko men tar Za ko na o iz vr še nju i obez be đe nju, II knji ga, 
Be o grad 1938, 426. Што се ти че за шти те по крет них ства ри зе мљо рад ни ка, у §209 ст. 1 тач. 
3 је би ло про пи са но да „не мо гу би ти пред мет из вр ше ња, ако је из вр ше ни ку зе мљо рад ња 
глав ни из вор за из др жа ва ње ње го во и ње го ве по ро ди це (зе мљо рад ник): је дан плуг, јед на 
др ља ча, јед на ко ла, јед на мо ти ка, јед на се ки ра, је дан бу дак, јед на ко са, два во ла или би во ла 
или два те гле ћа ко ња или два ма гар ца, кра ва или би во ли ца са те ле том, од но сно би вол че том 
до го ди не да на, де сет ова ца или пет сви ња или пет ко за и то ли ко хра не и сте ље ко ли ко је 
по треб но за ње га, ње го ву по ро ди цу и за од из вр ше ња из у зе ту сто ку до но ве хра не; ово вре-
ди и за оне зе мљо рад ни ке, ко ји не ма ју соп стве не зе мље за об ра ђи ва ње не го об ра ђу ју ту ђу 
зе мљу” ( вид. Ivo Ma ti je vić, Fe dro Ču li no vić, Ko men tar Za ko na o iz vr še nju i obez be đe nju, pr va 
knji ga, Be o grad 1937, 233).

56 Bo go ljub Šteng, „Zaš ti ta se ljač kog po sje da”, Пра во су ђе 7-8/1940, 276-277. Ју го сло вен-
ски За кон о из вр ше њу и обез бе ђе њу био је ра ђен на осно ву ау стриј ског за ко на о из вр ше њу 
(Exe cu ti on sord nung). Окри вљу ју ћи пу ко пре пи си ва ње ау стриј ског за ко на као раз лог за из-
о ста вља ње уста но ве окућ ја у ју го сло вен ском за ко ну о из вр ше њу, ау стриј ски Exe cu ti on sord-
nung је ова ко опи си ван од по је ди них ју го сло вен ских прав ни ка: „Овај је (...) че сто знао би ти 
то ли ко па ко стан, да је за во љу на пла те тра жби не” из вр шног по ве ри о ца „жр тво вао и са му 
ег зи стен ци ју ду жни ка (...), па и ње го ве по ро ди це” (Bra ni mir Rač ki, „Uz dr ža va nje ovr še ni ka 
za vri je me ovrš no ga po stup ka, na po se osvr tom na po sto je ću ured bu o zaš ti ti se ljač kog po sje da od 
ovr he”, Mje seč nik 7/1940, 311).

57 Нпр. би ла је до не та Уред ба о ли кви да ци ји зе мљо рад нич ких ду го ва, али она је има-
ла „са мо про ла зну вред ност, док су ло ше по сле ди це ко је је иза зва ла, као гу би так ве ре си је 
и опа да ње по ште ња, има ле скло ност да се ду же одр же „(B. Šteng, 277).
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Би ља на Ж. Га ври ло вић, Прав но и сто риј ски по глед на за шти ту зе мљо рад нич ког... (стр. 273–291)

Бан ком”.58 Упр кос то ме, не мо же се ре ћи да је окућ је би ло „уга сну ло” на про-
сто ру Ср би је, све до Дру гог свет ског ра та, и по ред од ре ђе них из ме на.59 

4. ПРАВ НО ИЗ ЈЕД НА ЧЕ ЊЕ УЗ ПО ЛИ ТИЧ КО РАЗ ДВА ЈА ЊЕ

Кра јем 30-их го ди на XX ве ка хр ват ски се ља ци тра же да се уве де „за кон-
ски ми ни мум, ис под ко је га се зе мља не би мо гла при нуд но про да ти”. На и ме, 
тај зах тев, из нет од стра не са мог се ља штва, пред ста вљао је „ње гов по ку шај, 
да од из вла збе, ко ја му пре ти ра ди” оп ште „кри зе, са чу ва бар кров над гла вом 
и кр пи цу зе мље”.60 Реч ју, „си ро ма штво и би је да го не се ља ка, да се за ду жу је, 
ка да не мо же спо ји ти крај с кра јем, по тро ши хра ну при је же тве, што се деша-
ва ве ли ком бро ју по ро ди ца, не са мо у т. зв. па сив ним кра је ви ма”. Шта ви ше, 
„све што про да је мо, јеф ти но је, све што ку пу је мо, ску по. И та ко два пу та гу-
би мо: је дан пут кад ку пу је мо, дру ги пут кад про да је мо”. Го во ри ли су се ља ци 
са про сто ра Хр ват ске.61 Пре ма то ме, се ља штво је ини ци ра ло пи та ње окућ ја 
у хр ват ским кра је ви ма. Дру гим ре чи ма, „ни са мо се ља штво као дру штве на 
ску пи на ни је мо гло оста ти ин ди фе рент но на су прот сво ме све ве ће му пропа-
да њу, си ро ма ше њу и све те жем жи во ту. Под удар цем аграр не кри зе по че ло 
се се ло са мо ор га ни зо ва ти на от пор.” У том сми слу, ство ре на је ор га ни за ци ја 
хр ват ског се ља штва – „Го спо дар ска Сло га”.62 

„Го спо дар ска Сло га” је од мах по фор ми ра њу по че ла ак тив но да ра ди 
на ре ша ва њу пи та ња за шти те зе мљо рад нич ког ми ни му ма у хр ват ским кра-
је ви ма. Та ко, она је „при ре ди ла ан ке ту (1937) и од го вор је сти гао из 1300 се ла 
(од стра не се ља ка) да се се љач ки по сед за шти ти”. Тим по во дом и вођ ство 
Хр ват ске се љач ке стран ке из ја сни ло се за за шти ту. Реч ју Влат ка Ма че ка: 

58 Ми јо Мир ко вић, „Вра ћа ње окућ ја у Хр ват ску”, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке 
5/1939, 439.

59 Вид. Adam La za re vić, „Pi ta nje zaš ti te mi ni mu ma ze mljiš nog po se da po na šem pra vu”, 
Ар хив за прав не и дру штве не на у ке 1/1957, 82; По во дом зе мљо рад нич ког ми ни му ма во ђе ни 
су спо ро ви и на кон ра та. Али, док је Вр хов ни суд НР Ср би је по ни шта вао, под од ре ђе ним 
усло ви ма, прав не по сло ве, за кљу че не пре ра та, у ко ји ма је зе мљо рад ник оту ђио не по крет-
но сти, ко је су чи ни ле тзв. зе мљо рад нич ки ми ни мум, то ни је ва жи ло за прав не по сло ве тог 
ти па за кљу че не на кон Дру гог свет ског ра та. На и ме, „прав ни по сло ви о оту ђе њу не по крет-
но сти зе мљо рад ни ка, ко ји су за кљу че ни по сле осло бо ђе ња (...), а ко ји ма би се кр њио из ве стан 
обим зе мљо рад нич ког по се да” ни су сма тра ни као ру шљи ви или ни шта ви, „јер су, пре ма 
За ко ну о не ва жно сти прав них про пи са од 1946, пред рат ни про пи си о ми ни му му зе мљо рад-
нич ког по се да из гу би ли прав ну сна гу” (Жи во мир Ђор ђе вић, „Ми ни мум зе мљо рад нич ког 
по се да од ре ђен про пи си ма бив ше Ју го сла ви је – екви ва лент ност у те рет ним уго во ри ма”, 
Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду 3/1956, 334).

60 Vuk Ver nić, „Pri log ras pra vlja nju o se ljač kom pi ta nju”, Mje seč nik 9/1938, 422.
61 Ibid., 417.
62 Ibid., 424.
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„Мо је је ми шље ње да тре ба се љач ки по сед сва ка ко за шти ти ти пре ма сви ма, 
тре ба за шти ти ти не са мо пре ма свим по ве ри о ци ма и пре ма др жа ви, не го чак 
и пре ма мо мен тал ном (са да шњем вре ме ни том) вла сни ку, у ко ли ко би он имао 
на ме ру да га рас трг не. – Сво ји на се љач ке зе мље и не мо же има ти онај зна чај, 
као што га има на пр. сво ји на тро спрат ни це у За гре бу или би ло ко је фа бри-
ке... Се љач ки по сед је услов за се љач ку ег зи стен ци ју и пре ма то ме се не 
мо же сма тра ти у ства ри сво ји ном оно га, ко је мо мен тал но упи сан у зе мљи-
шној књи зи, не го се мо ра сма тра ти и сво ји ном чи та ве ње го ве по ро ди це, па 
чак и бу ду ћих по то ма ка.”63

О пи та њу за шти те зе мљо рад нич ког ми ни му ма го во ри ло се и на Кон-
гре су прав ни ка Кра ље ви не Ју го сла ви је, ко ји је одр жан у Но вом Са ду, од 10. 
до 11. сеп тем бра 1938. го ди не.64 Да кле, по но во је би ло по кре ну то пи та ње 
прав не уни фи ка ци је у по гле ду окућ ја. Ме ђу тим, до де ли мич ног прав ног 
из јед на че ња је до шло тек на кон „по ли тич ког раз два ја ња”, с об зи ром да је 
уста но ва окућ ја на про сто ру Хр ват ске би ла про пи са на по ус по ста вља њу 
Ба но ви не Хр ват ске.65 У том сми слу, 12. ок то бра 1939. го ди не би ла је до не та 
Уред ба о за шти ти се љач ког по сје да од овр хе за Ба но ви ну Хр ват ску. У Уред-
би је ста ја ло да се „не мо же се ља ку узе ти под овр ху (из вр ше ње) по Зак. о 
из вр ше њу и обез бе ђе њу: 1. Ку ћа са окућ ни цом и дво ри штем до 20 ари по вр-
ши не. 2. Об ра ди во зе мљи ште у по вр ши ни од ½ ha по чла ну по ро ди це (али 
у сва ком слу ча ју у нај ма њој по вр ши ни од 3 hа). 3. Го спо дар ске згра де по-
треб не за уред но во ђе ње го спо дар ства на зе мљи шту из у зе том ис под овр хе.”66 
Да кле, упр кос то ме што ин сти тут хр ват ског и ср би јан ског окућ ја ни су би ли 
пот пу но иден тич ни, до но ше њем Уред бе о за шти ти се љач ког по сје да од овр-
хе за Ба но ви ну Хр ват ску до шло је до де ли мич ног прав ног из јед на че ња у 
по гле ду за шти те зе мљо рад нич ког ми ни му ма.67

63 На ве де но пре ма: М. Мир ко вић, 441; M. Pa vlo vić (2018), 509.
64 Вид. Vuk Ver nić, „Zaš ti ta se ljač kog po sje da”, Mje seč nik 3/1939, 119.
65 M. Pa vlo vić (2018), 510.
66 На ве де но пре ма: Ibid., 509.
67 По вр ши на за шти ће ног зе мљо рад нич ког ми ни му ма у Хр ват ској и Ср би ји би ла је 

при бли жна. Реч ју, у „Ср би ји је на јед ну по ро ди цу оста ја ло 3,5 ha, а у Хр ват ској нај ма ње 3 
ha”. У Ср би ји се ин сту ту том окућ ја шти ти ла зе мља уоп ште, а у Хр ват ској са мо об ра ди во 
зе мљи ште. У Ср би ји је по вр ши на за шти ће ног зе мљо рад нич ког ми ни му ма ра сла ка ко је 
ра стао број по ре ских гла ва у по ро ди ци, а у Хр ват ској је на сва ког чла на по ро ди це ишло по 
још по ла хек та ра зе мље. Раз ли ка из ме ђу ср би јан ског и хр ват ског окућ ја раз ли ко ва ла се и у 
по гле ду рас по ла га ња. Та ко, док је у Хр ват ској се љак мо гао да про да свој за шти ће ни ми ни-
мум, то је онај у Ср би ји да би га про дао мо рао да „до ка же да је пре шао у дру го за ни ма ње и 
се би обез бе дио ег зи стен ци ју на дру гом ме сту”. Нај зад, хр ват ско и ср би јан ско окућ је су се 
ме ђу соб но раз ли ко ва ли и по то ме што је у Хр ват ској за шти та зе мљо рад нич ког ми ни му ма 
ва жи ла пре ма свим по ве ри о ци ма, док у Ср би ји та за шти та ни је ва жи ла за по тра жи ва ња од 
Др жав не хи по те кар не бан ке и При ви ле го ва не аграр не бан ке (Ibid., 509-510).
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5. ЗА КЉУ ЧАК

Ин сти тут за шти те зе мљо рад нич ког ми ни му ма пр ви пут је про пи сан у 
срп ском пра ву за вре ме кне за Ми ло ша, 1836. го ди не. Уста но вље њем ин сти-
ту та окућ ја тре ба ло је спа си ти се љач ку по ро ди цу од про па да ња услед не ра-
ци о нал ног, али че сто и ну жног за ду жи ва ња код зе ле на ша. Дру гим ре чи ма, 
за хва љу ју ћи окућ ју се љак ни је мо гао оста ти без кро ва над гла вом и од ре ђе-
не по вр ши не зе мљи шта, ко ја је ње му и ње го вој по ро ди ци обез бе ђи ва ла егзи-
стен ци ју.

Услед ре ла тив но не про ме ње них еко ном ских окол но сти, ин сти тут окућ-
ја се одр жа вао де це ни ја ма и то као тзв. „За кон о окућ ју”, тј. §471 тач. 4а 
За ко ни ка о по ступ ку суд ском у гра ђан ским пар ни ца ма, од 20. фе бру а ра 1865. 
го ди не. Окућ је је та ко по ста ло део „ср би јан ског прав ног иден ти те та”. На кон 
ства ра ња Кра ље ви не СХС отво ри ло се пи та ње одр жи во сти окућ ја, с об зи ром 
на то да тај ин сти тут ни је био „по знат” у свим под руч ји ма но во ство ре не 
др жа ве, а је дин стве на др жа ва је зах те ва ла је дин стве но пра во. Тим по во дом 
раз ви ла се прав на ди ску си ја, јер су Ср би јан ци би ли углав ном за одр жа ње и 
про ши ре ње ва жно сти §471 тач. 4а на све обла сти, а „пре ча ни” су би ли, по 
пра ви лу, про тив окућ ја. Услед не по пу стљи во сти у ста во ви ма и по ред по ку-
ша ја да се пи та ње ре ши, све до кра ја 30-их го ди на XX ве ка, у по гле ду за-
шти те зе мљо рад нич ког ми ни му ма у ју го сло вен ској Кра ље ви ни вла дао је 
прав ни пар ти ку ла ри зам. Ме ђу тим, до де ли мич ног прав ног из јед на че ња до-
ла зи тек на кон по ли тич ког раз два ја ња, од но сно до уво ђе ња ин сти ту та окућ-
ја и у хр ват ске кра је ве до ла зи тек по ус по ста вља њу Ба но ви не Хр ват ске. 
Упр кос то ме, она „ста ра Ју го сла ви ја”, пре Дру гог свет ског ра та, озна ча ва на 
је као „јед на сит но соп стве нич ка зе мља”,68 у ко јој се во ди ла прав на бор ба за 
ег зи стен ци ју сва ког се ља ка.
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Le gal – Hi sto ri cal Over vi ew оf the Pro tec tion оf Ho me stead  
(Far mer’S Mi ni mum) in Ser bian Law

Abstract: The su bject of this analysis is the pro tec tion of ho me stead (far mer’s 
mi ni mum), from when it was in tro du ced in to Ser bian law un til the Se cond World 
War. The re gu la tion abo ut pro hi bi ting debt col lec tion of the pe a sant co ver the 
es sen tial part of his ho me stead, was in tro du ced in to Ser bian law in the year 1836. 
It was ne ces sary to pre scri be the pro tec tion of the ho me stead, be ca u se the pe a-
sants bor ro wed from the usu rers and thus lost the ir ho u se and the last pi e ce of 
land. That pro tec tion of the far mer’s ho u se and a few days of land be ca me an 
in te gral part of Ser bia’s le gal iden tity. The re gu la tion abo ut pro hi bi ting debt col-
lec tion of the pe a sant co ver the es sen tial part of his ho me stead did not exist in all 
parts of the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes. Be ca u se of that, when the 
King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes was fo un ded, the uni fi ca tion of laws be-
ca me a pri o rity task of the go vern ment. In this re gard, a rich de ba te de ve lo ped, 
which la sted un til the Se cond World War.

Keywords: the pro tec tion of ho me stead, debt, exe cu ti on, uni fi ca tion
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