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Сажетак
У	ра	ду	је	дат	осврт	на	раз	ли	чи	те	аспек	те	про	це	са	гло
ба	ли	за	ци	је	 са	 ци	љем	 да	 се	 са	гле	да	 њи	хов	 ути	цај	 на	
об	ли	ко	ва	ње	 при	ват	ног	 пра	ва.	 Упо	ред	но	прав	ним	 ме
то	дом,	 уз	 син	те	тич	ки	 при	ступ	 ак	ту	ел	ним	 дру	штве
ним	пи	та	њи	ма	у	Евро	пи	и	 све	ту,	 иден	ти	фи	ко	ва	не	 су	
и	 ана	ли	зи	ра	не	 по	је	ди	не	 про	ме	не	 на	 раз	вој	ном	 пу	ту	
при	ват	ног	 пра	ва.	Ме	ђу	њи	ма	 сва	ка	ко	 је	 нај	зна	чај	ни
ји	 про	цес	 ујед	на	ча	ва	ња	 пра	ва,	 од	но	сно	 збли	жа	ва	ње	
ан	гло	а	ме	рич	ког	и	 европ	ског	кон	ти	нен	тал	ног	прав	ног	
си	сте	ма.	Са	вре	ме	ни	дру	штве	ни	про	це	си	усло	вља	ва	ју	
екс	пан	зи	ју	ауто	ном	них	пра	ви	ла,	као	об	ли	ка	дру	штве
не	са	мо	ре	гу	ла	ци	је.	Су	прот	но	ово	ме,	услед	еко	ном	ских	
и	со	ци	јал	них	про	бле	ма,	ми	грант	ске	кри	зе	и	су	о	ча	ва	ња	
са	број	ним	еко	ло	шким	иза	зо	ви	ма	до	ла	зи	до	ја	ча	ња	др
жав	ног	ин	тер	вен	ци	о	ни	зма	у	раз	ли	чи	тим	сфе	ра	ма	дру
штве	ног	 жи	во	та.	 Уво	ђе	ње	 ин	сти	ту	та	 устав	не	 жал	бе	
омо	гу	ћа	ва	по	сте	пе	ну	кон	сти	ту	ци	о	на	ли	за	ци	ју	при	ват
ног	пра	ва	и	све	ве	ћи	про	дор	јав	ног	пра	ва	до	мен	при
ват	ног.	Ге	не	рал	но,	при	ват	но	пра	во	и	ње	го	ви	ин	сти	ту	ти	
на	ла	зе	се	у	фа	зи	тран	сфор	ма	ци	је	и	ве	ли	ких	ис	ку	ше	ња.	
За	то	је	ње	го	ву	да	љу	суд	би	ну	те	шко	пред	ви	де	ти,	услед	
сло	же	них	дру	штве	них	пре	ви	ра	ња	на	про	сто	ру	Евро	пе	
и	кри	зе	у	ин	те	гра	тив	ном	про	це	су.
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Кључ	не	ре	чи:	при	ват	но	пра	во,	гло	ба	ли	за	ци	ја,	евро	ин
те	гра	ци	је,	хар	мо	ни	за	ци	ја	и	уни	фи	ка	ци	ја,	кон	сти	ту	ци
о	на	ли	за	ци	ја,	др	жав	ни	ин	тер	вен	ци	о	ни	зам.

Pрав	на	ре	гу	ла	ти	ва	увек	је	из	ло	же	на	раз	ли	чи	тим	дру	штве
ним	ути	ца	ји	ма.	У	та	квим	окол	но	сти	ма	за	ни	мљи	во	је	са

гле	да	ва	ње	од	ра	за	гло	ба	ли	за	ци	је,	као	фе	но	ме	на	ко	јим	се	озна
ча	ва	ју	 рас	ту	ће	 ин	те	гра	тив	не	 про	ме	не	 у	 са	вре	ме	ном	 све	ту,1) 
на	об	ли	ко	ва	ње	пра	ва.	Без	об	зи	ра	што	ме	ђу	те	о	ре	ти	ча	ри	ма	не	
по	сто	ји	са	гла	сност	о	су	шти	ни	фе	но	ме	на	гло	ба	ли	за	ци	је,	ње
го	вим	 узро	ци	ма	 и	 по	сле	ди	ца	ма,	 еви	дент	но	 је	 да	 се	 прав	на	
ре	гу	ла	ти	ва	под	та	квим	ути	ца	ји	ма	ме	ња.	За	пра	вил	но	раз	у	ме
ва	ње	про	це	са	тран	сфор	ма	ци	је	пра	ва	по	треб	но	је	оба	ви	ти	све
о	бу	хват	ну	ана	ли	зу,	ка	ко	на	на	ци	о	нал	ном,	та	ко	и	на	над	на	ци
о	нал	ном	и	ме	ђу	на	род	ном	ни	воу,	узи	ма	ју	ћи	при	то	ме	у	об	зир	
све	ак	ту	ел	не	дру	штве	не	про	ме	не.

На	ме	ђу	на	род	ном	пла	ну	под	ути	ца	јем	гло	ба	ли	за	ци	је	зна
чај	но	 је	про	ши	рен	обим	пи	та	ња	ко	ја	се	уре	ђу	ју	ме	ђу	на	род
но	прав	ним	нор	ма	ма	и	осна	же	ни	ме	ха	ни	зми	од	лу	чи	ва	ња.	Но
во	на	ста	ле	окол	но	сти	дик	ти	ра	ју	и	про	ме	не	у	сфе	ри	при	ват	ног	
пра	ва,2)	упр	кос	то	ме	што	га	у	Евро	пи	сма	тра	ју	за	шти	тим	бе	де
мом	од	гло	ба	ли	за	ци	је	и	ин	стру	мен	том	од	бра	не	на	ци	о	нал	ног	
и	кул	тур	ног	иден	ти	те	та.3)	Очи	глед	но	је	да	се	при	ват	но	пра	во	
по	сте	пе	но	ме	ња	на	те	ме	љу	европ	ских	ин	те	гра	ци	ја	и	про	це
са	де	на	ци	о	на	ли	за	ци	је,	збли	жа	ва	њу	на	ци	о	нал	них	еко	но	ми	ја	и	
прав	них	кул	ту	ра,	као	и	те	зе	о	не	е	фи	ка	сно	сти	си	сте	ма	др	жав
не	ре	гу	ла	ти	ве.	Са	дру	ге	стра	не,	по	сто	је	и	обр	ну	ти	про	це	си	
ко	ји	пред	ста	вља	ју	од	го	вор	на	ве	ли	ке	со	ци	јал	не,	еко	ном	ске	и	
еко	ло	шке	иза	зо	ве	са	ко	ји	ма	се	по	след	њих	де	це	ни	ја	су	о	ча	ва	ју	
Евро	па	и	свет.	Ја	ча	др	жав	ни	ин	тер	вен	ци	о	ни	зам4)	ко	ји	слу	жи	
као	 ин	стру	мент	 за	 пре	ва	зи	ла	же	ње	 са	вре	ме	них	 дру	штве	них	

1) Душан	 Дабовић,	 „Усклађивање	 права	 у	 процесу	 глобализације”,	 Анали Правног
факултета у Београду,	 Правни	 Факултет	 Универзитета	 у	 Београду,	 Београд,	 бр.	
01/2008,	стр.	167.

2) Душко	 З.	 Глодић,	 „Међународно	 право	 у	 ери	 глобализације	 	 Испитивање	 улоге	
међународног	поретка“,	ГодишњакПравногфакултетаУниверзитетауБањојЛуци,	
Правни	факултет	Универзитета	у	Бањој	Луци,	Бања	Лука,	бр.	3132/2010,	стр.	367.

3) Душан	Николић,	„Нове	тенденције	у	европском	приватном	праву“,	у	зборнику:	Право
РепубликеСрбијеиправоЕвропскеуније–стањеиперспективе,	свеска	II,	(приредили:	
Наташа	Стојановић,	Срђан	Голубовић),	Правни	факултет	Универзитета	у	Нишу,		Ниш,	
2009,	стр.	9.

4) Душан	Николић,	„Нове	тенденције	у	европском	приватном	праву“,	нав.	дело,	стр.	21.
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про	бле	ма.	По	сте	пе	но	до	ла	зи	до	ши	ре	ња	јав	ног	пра	ва	на	ра
чун	при	ват	ног.	Све	то	отва	ра	но	во	по	гла	вље	у	раз	во	ју	при
ват	ног	пра	ва	и	ути	ре	пут	за	спо	ре	и	по	сте	пе	не,	али	зна	чај	не	
про	ме	не.

1.ГЛОБАЛИЗАЦИЈАКАОЧИНИЛАЦПРОМЕНА
Број	ни	фак	то	ри	по	след	њих	де	це	ни	ја	ути	чу	на	об	ли	ко	ва

ње	при	ват	ног	пра	ва.5)	Са	вре	ме	ну	ци	ви	ли	за	ци	ју	кра	јем	XIX	и	
по	чет	ком	XX	ве	ка	од	ли	ку	је	ин	тен	зи	ван	про	цес	гло	ба	ли	за	ци	је.	
То	до	во	ди	до	мно	го	број	них	про	ме	на	у	обла	сти	тех	но	ло	шког	
и	при	вред	ног	раз	во	ја,	еко	но	ми	је,	по	ли	ти	ке	и	кул	ту	ре.	Свест	о	
све	ту	као	це	ли	ни	по	ста	је	очи	глед	на	за	хва	љу	ју	ћи	еко	ном	ским	
ин	те	гра	ци	ја	ма,	ин	тен	зив	ном	раз	во	ју	но	вих	тех	но	ло	ги	ја	и	све	
бр	жем	про	то	ку	ин	фор	ма	ци	ја.	Фе	но	мен	гло	ба	ли	за	ци	је	по	ста
је	кљу	чан	пред	мет	ин	те	ре	со	ва	ња	ве	ћи	не	дру	штве	них	на	у	ка.	

Ра	зно	ли	кост	док	три	нар	них	при	сту	па	гло	ба	ли	за	ци	ји	кре
ће	се	од	крај	њих	скеп	ти	ка,	ко	ји	у	пот	пу	но	сти	не	ги	ра	ју	по	сто
ја	ње	 овог	 дру	штве	ног	фе	но	ме	на,	 гло	ба	ли	ста	 и	 хи	пер	гло	ба
ли	ста	ко	ји	гло	ба	ли	за	ци	ју	сма	тра	ју	не	из	бе	жним	дру	штве	ним	
про	це	сом,	ука	зу	ју	ћи	углав	ном	на	ње	не	по	зи	тив	не	аспек	те,	па	
све	до	ан	ти	гло	ба	ли	ста	ко	ји	се	ис	кљу	чи	во	фо	ку	си	ра	ју	на	не
га	тив	не	по	сле	ди	це	гло	ба	ли	за	ци	је.6)	Ипак,	за	по	тре	бе	са	гле	да
ва	ња	ути	ца	ја	гло	ба	ли	за	ци	је	на	об	ли	ко	ва	ње	при	ват	ног	пра	ва,	
мо	жда	 су	 нај	зна	чај	ни	ји	 ста	во	ви	 тран	сфор	ма	ци	о	ни	ста.	 Они	
гло	ба	ли	за	ци	ју	по	сма	тра	ју	крај	ње	ра	ци	о	нал	но	и	све	о	бу	хват
но,	узи	ма	ју	ћи	у	об	зир	ње	не	еко	ном	ске,	по	ли	тич	ке,	али	и	кул
тур	не,	дру	штве	не	и	еко	ло	шке	аспек	те	ко	ји	из	ко	ре	на	ме	ња	ју	
жи	вот	и	окру	же	ње	са	вре	ме	ног	чо	ве	ка.7) 

Еко	ном	ски	 аспек	ти	 гло	ба	ли	за	ци	је	 од	но	се	 се,	 пре	 све	га,	
на	све	оп	шту	ли	бе	ра	ли	за	ци	ју	ка	пи	тал	них	и	тр	го	вин	ских	то	ко
ва	на	ме	ђу	на	род	ном	пла	ну.8)	Ти	ме	се	ства	ра	за	јед	нич	ко,	је	дин

5) Видети	о	овоме	више:	Ralf	Michaels,	GlobalizationandLaw:LawBeyondtheState,	Inter-
net,	 http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5540&context=faculty_sch	
olarship	10/01/2017.

6) О	 феномену	 глобализације	 видети	 опширније:	 Аспекти глобализације,	 (приредили:	
Ивана	 Пантелић,	 Владо	 Павићевић,	 Владимир	 Петровић,	 Горан	 Миловановић),	
Београдска	отворена	школа,	Београд.

7) Jelena	 Lončar,	 „Globalizacija	 pojam,	 nastanak	 i	 trendovi	 razvoja“,	 Geoadria,	 Hrvatsko	
geografsko	društvo,	Odjel	za	geografiju,	Sveučilište	u	Zadru,	Zadar,	br.	01/2005,	стр.	95.	

8) Емилија	 Бекер,	 „Економски	 аспекти	 глобализације“,	 Привредна изградња,	 Савез	
економиста	Војводине,	Нови	Сад,		бр.	0304/2005,	стр.	136.
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стве	но	тр	жи	ште,	уз	сло	бо	дан	про	ток	ро	бе,	ка	пи	та	ла	и	услу	га.	
У	по	ли	тич	ком	сми	слу,	гло	ба	ли	за	ци	ја	под	ра	зу	ме	ва	је	дин	стве
ност	по	ли	тич	ких	од	но	са	ко	ји	по	сто	је	из	ме	ђу	др	жа	ва.	Ин	те
гра	тив	ни	 про	це	си	 ре	зул	ти	ра	ју	 по	сте	пе	ним	 пре	но	сом	 ме	ста	
до	но	ше	ња	од	лу	ка	са	др	жав	них	на	ре	ги	о	нал	не	и	ме	ђу	на	род	не	
ор	га	ни	за	ци	је,	што	до	во	ди	сла	бље	ња	на	ци	о	нал	ног	су	ве	ре	ни
те	та.9) 

Јед	но	од	основ	них	обе	леж	ја	гло	ба	ли	зо	ва	ног	дру	штва	је	ин	тер
кул	тур	ни	 ам	би	јент,	 као	 од	раз	 ре	ал	ног,	 али	 и	 вир	ту	ел	ног	 су	сре	та	
раз	ли	чи	тих	кул	ту	ра	и	оби	ча	ја.	Ин	тен	зив	не	ми	гра	ци	је	и	де	те	ри	то
ри	ја	ли	за	ци	ја	дру	штве	ног	жи	во	та	до	при	но	си	раз	во	ју	јед	не	гло	бал
не	кул	ту	ре	и	по	ве	зи	ва	њу	до	стиг	ну	ћа	раз	ли	чи	тих	на	ро	да.	На	овај	
на	чин	се	не	гу	је	то	ле	ран	ци	ја	и	пре	ва	зи	ла	же	ње	ло	кал	них	раз	ли	чи	то
сти.	Ипак,	исто	вре	ме	но	се	ја	вља	и	страх	од	аси	ми	ла	ци	је	и	гу	бит	ка	
соп	стве	ног	на	ци	о	нал	ног	иден	ти	те	та.	

У	ери	гло	ба	ли	за	ци	је	ја	ча	свест	о	енорм	ним	за	га	ђе	њи	ма	услед	
ин	тен	зив	ног	 ин	ду	стриј	ског	 раз	во	ја,	 кли	мат	ских	 про	ме	на	 као	 по
сле	ди	ци	гло	бал	ног	за	гре	ва	ња,	као	и	на	глом	си	ро	ма	ше	њу	рас	по	ло
жи	вих	 при	род	них	 ре	сур	са.	Им	пе	ра	тив	 дру	штва	 по	ста	је	 ус	по	ста
вља	ње	прин	ци	па	одр	жи	вог	раз	во	ја.	

Ге	не	рал	но,	гло	ба	ли	за	ци	ја	иза	зи	ва	ве	ли	ке	про	ме	не	у	дру
штву	и	при	су	ство	ме	ђу	на	род	не	ди	мен	зи	је	у	ско	ро	свим	де
лат	но	сти	ма	од	зна	ча	ја	за	жи	вот	услед	„убр	за	ва	ња“	вре	ме	на	
и	„су	жа	ва	ња“	про	сто	ра.	Ру	ши	се	уста	ље	ни	кон	цепт	те	ри	то
ри	јал	но	сти,	пре	ме	шта	ју	ва	жне	ак	тив	но	сти	и	ин	те	ре	си	из	ван	
др	жав	них	 или	 на	ци	о	нал	них	 гра	ни	ца,	 ко	је	 су	 ду	го	 вре	ме	на	
пред	ста	вља	ле	те	мељ	не	окви	ре	еко	ном	ског,	по	ли	тич	ког	и	со
ци	јал	ног	жи	во	та.10)	Сви	по	ме	ну	ти	про	це	си	по	је	ди	нач	но,	али	
и	здру	же	но	оста	вља	ју	траг	и	на	раз	вој	при	ват	ног	пра	ва	и	ње
го	ве	ин	сти	ту	те.

9) Stjepan	Jagić,	Marko	Vučetić,	„Globalizacijski	procesi	i	kultura“,	ActaIadertina,	Odjel	za	
filozofiju,	odjel	za	pedagogiju	i	odjel	za	sociologiju	Sveučilišta	u	Zadru,	Zadar,	br.	09/2012,	
стр.	18.

10) Ksenija	Jurišić,	„Globalizacija	i	ljudska	prava“,	Političkamisao,	Fakultet	političkih	znanosti 
Sveučilišta	u	Zagrebu,	Zagreb,	br.	01/1999,	стр.	71.
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2.ПРОМЕНЕУДОМЕНУПРИВАТНОГПРАВА

2.1.Хармонизацијаиунификацијаприватногправа

Еко	ном	ске	 ин	те	гра	ци	је	 кључ	ни	 су	 раз	лог	 за	 по	сте	пе	но	
ујед	на	ча	ва	ње	при	ват	ног	пра	ва.11)	За	Евро	пља	не	је	та	ко	од	су
штин	ског	зна	ча	ја	фор	ми	ра	ње	над	на	ци	о	нал	ног	пра	ва	Европ
ске	уни	је,	док	се	па	ра	лел	но	и	на	Да	ле	ком	ис	то	ку	уоб	ли	ча	ва	
за	јед	нич	ко	пра	во	ви	ше	азиј	ских	зе	ма	ља.	

При	ват	но	пра	во	је	део	тра	ди	ци	је	и	кул	ту	ре	јед	ног	на	ро	да	
јер	се	њи	ме	уре	ђу	ју	пи	та	ња	ко	ја	ду	бо	ко	за	ди	ру	у	на	шу	сва	ко
дне	ви	цу.12)	Те	жња	за	пот	пу	ном	уни	фи	ка	ци	јом	до	во	ди	до	де
на	ци	о	на	ли	за	ци	је	при	ват	ног	пра	ва,	ко	је	се	че	сто	до	жи	вља	ва	
и	као	„за	шти	ти	бе	дем	од	гло	ба	ли	за	ци	је“.	Због	то	га	се	мно	ге	
за	пад	но	е	вроп	ске	 зе	мље	 опи	ру	 ова	квим	про	це	си	ма.	Ипак,	 у	
оним	обла	сти	ко	је	су	у	не	по	сред	ној	ве	зи	са	при	вред	ним	то
ко	ви	ма	из	вр	ше	на	је	хар	мо	ни	за	ци	ја	пра	ва,	ра	ди	обез	бе	ђи	ва	ња	
усло	ва	за	не	сме	та	но	кре	та	ње	љу	ди,	ра	да,	ка	пи	та	ла	и	услу	га.13) 
Ту	се,	пре	све	га,	ми	сли	на	ма	те	ри	ју	уго	вор	ног,	од	штет	ног	и	
ствар	ног	пра	ва.14)	Ре	ги	о	нал	ни	про	јек	ти,	ме	ђу	ко	ји	ма	су	за	нас	
нај	ва	жни	је	па	не	вроп	ске	ин	те	гра	ци	је,	пред	ста	вља	ју	„део	јед
ног	ши	рег	мо	за	и	ка	ко	ји	се	об	ли	ку	је	кроз	гло	ба	ли	за	ци	ју	пра
ва.“15)

У	Евро	пи	се	тре	нут	но	па	ра	лел	но	ра	ди	на	ви	ше	зна	чај	них	
раз	вој	них	про	јек	та	са	ци	љем	ујед	на	ча	ва	ња	при	ват	ног	пра	ва.	

11) Душан	Николић,		„Нове	тенденције	у	европском	приватном	праву“,	нав.	дело,	стр.	5.	Под	
хармонизацјом	се	подразумева	усклађивање	националних	законодавстава	са	одређеним	
регионалним	или	међународним	стандардима,	уз	задржавање	појединих	различитости,	
које	 су	 одраз	 специфичности	 одређене	 друштвене	 заједнице.	 Циљ	 хармонизације	
јесте	успостављање	минималних	правних	стандарда	ради	остваривања	међународне	
сарадње.	Унификација	је,	пак,	стварање	потпуно	јединственог,	униформног	права.	Због	
тога	многи	сматрају	да	је	хармонизација	само	први	корак	ка	унификацији.	Видети	о	
овоме	више:	Душан	Николић,	Уводусистемграђанскогправа,	Центар	за	издавачку	
делатност	Правног	факултета	у	Новом	Саду,	Нови	Сад,		2014,	стр.	3638.

12) Душан	 Николић,	 Хармонизација и унификација приватног права, Елементи за
стратегију развоја правне регулативе,	 Центар	 за	 издавачку	 делатност	 Правног	
факултета	у	Новом	Саду,	Нови	Сад,		2004,	стр.	113.

13) Исто.
14) Исто.
15) Душан	Николић,	„Нове	тенденције	у	европском	приватном	праву“,	нав.	дело,	стр.	5.
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Сва	ка	ко,	ме	ђу	при	о	ри	те	ти	ма	су	они	ко	ји	слу	же	ства	ра	њу	је
дин	стве	ног	тр	жи	шта	и	еко	ном	ским	ин	те	гра	ци	ја	ма.	Због	то
га	је	фи	нан	си	ран	је	рад	Комисијезаевропскоуговорнопра-
во	ко	ја	се	ба	ви	из	ра	дом	Начелаевропскогуговорногправа,16) 
са	ци	љем	да	се	ство	ри	скуп	за	јед	нич	ких	пра	ви	ла	за	уре	ђе	ње	
уго	вор	них	од	но	са.	Ова	кав	ре	гу	ла	тив	ни	мо	дел	ни	је	оба	ве	зу
ју	ћи,	 али	 пред	ста	вља	 ори	јен	тир	 уче	сни	ци	ма	 обли	га	ци	о	них	
од	но	са,	на	ци	о	нал	ним	су	до	ви	ма,	па	и	пар	ла	мен	ти	ма	др	жа	ва	
чла	ни	ца.17)	Па	ра	лел	но	са	овим	про	јек	том	ра	ди	се	и	на	из	ра
ди	Европскогграђанскогзаконика,18)	што	мно	ги	сма	тра	ју	нео
ства	ри	вим	по	ду	хва	том,	а	та	кав	на	чин	ујед	на	ча	ва	ња	пра	ва	и	
не	по	жељ	ним.	Иде	ја	Тренто пројекта19)	 та	ко	ђе	 је	 за	сно	ва	на	
на	по	сте	пе	ној	и	урав	но	те	же	ној	кон	вер	ген	ци	ји	прав	них	кон
це	па	та	у	до	ме	ну	уго	вор	ног,	од	штет	ног	и	ствар	ног	пра	ва.20)

По	ред	еко	ном	ских	ин	те	гра	ци	ја,	 гло	ба	ли	за	ци	је	до	во	ди	и	
до	збли	жа	ва	ња	раз	ли	чи	тих	прав	них	кул	ту	ра.	У	бли	ски	кон
такт	 до	ла	зи	 ис	точ	њач	ка,	 од	но	сно	 африч	ка	 прав	на	 кул	ту	ра,	
ко	ја	зна	чај	ним	де	лом	по	чи	ва	на	оби	чај	ним	и	вер	ским	пра	ви
ли	ма,	од	но	сно	за	пад	но	е	вроп	ска	у	ко	јој	при	мат	има	ју	др	жав	на	
пра	ви	ла.	При	мет	но	је	да	на	Да	ле	ком	ис	то	ку	по	сте	пе	но	до	ла
зи	до	ја	ча	ња	си	сте	ма	др	жав	не	ре	гу	ла	ти	ве,	услед	сна	жног	еко
ном	ског	 и	 ин	ду	стриј	ског	 раз	во	ја	 и	 ме	ђу	на	род	не	 са	рад	ње.21) 
Су	прот	но	то	ме,	у	окви	ру	за	пад	но	е	вроп	ског	мо	де	ла	бе	ле	жи	се	
по	раст	ауто	ном	них	пра	ви	ла,	као	об	ли	ка	дру	штве	не	са	мо	ре
гу	ла	ци	је,	на	ро	чи	то	у	обла	сти	при	вред	ног	пра	ва.22)	Хар	мо	ни
за	ци	је	 се	 све	че	шће	вр	ши	под	ути	ца	јем	 „ме	ког	пра	ва“	 (soft
law)	 ко	га	 чи	не	 раз	ли	чи	ти	 прин	ци	пи,	 на	че	ла,	 мо	дел	 за	ко	ни,	
пре	по	ру	ке	и	ми	шље	ња.	Ова	ква	пра	ви	ла	ни	су	оба	ве	зу	ју	ћа,	за	
раз	ли	ку	од	тзв.	„твр	дог	пра	ва“	(hardlaw),	али	су	ипак	до	не	та	

16) Руководилац	овог	пројекта	 је	дански	професор	Оле	Ландо.	Експертски	тим	ради	од	
1980.	године.	Од	тада	па	до	данас	су	у	више	наврата	презентовани	остварени	резултати.

17) Душан	Николић,	Уводусистемграђанскогправа,	нав.	дело,	стр.	68.
18) Радна	група	за	израду	Европског	грађанског	законика	формирана	 је	1997.	 године	на	

челу	са	професором	Кристијанон	фон	Баром.
19) На	овом	пројекту	ради	група	истраживача	Правног	факултета	Универзитета	у	Тренту	

под	руководством	Уга	Матеиа	и	Маура	Бусанија.
20) Душан	Николић,	Уводусистемграђанскогправа,	нав.	дело,	стр.	7071.
21) Душан	Николић,	„Нове	тенденције	у	европском	приватном	праву“,	нав.	дело,	стр.	7.
22) Исто,	стр.	16.
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са	ци	љем	да	бу	ду	по	што	ва	на.23)	Уз	то	су	да	ле	ко	флек	си	бил
ни	ја,	ефи	ка	сни	ја,	а	мо	гу	да	пред	ста	вља	ју	и	пре	ла	зну	фа	зу	у	
уоб	ли	ча	ва	њу	на	ци	о	нал	них,	али	и	над	на	ци	о	нал	них	„твр	дих“	
из	во	ра	пра	ва.24)	У	екс	пан	зи	ји	ауто	ном	них	пра	ви	ла,	ко	ји	ма	се	
че	сто	бр	же	и	ефи	ка	сни	је	по	сти	жу	ци	ље	ви,	мно	ги	ви	де	ре	ше
ње	за	пре	ва	зи	ла	же	ње	кри	зе	си	сте	ма	др	жав	не	ре	гу	ла	ти	ве.25)

Исто	вре	ме	но,	 под	 ути	ца	јем	 гло	ба	ли	за	ци	је,	 до	ла	зи	 и	 до	
збли	жа	ва	ња	 у	 окви	ру	 три	 си	сте	ма	 др	жав	не	 ре	гу	ла	ти	ве.	 У	
европ	ско	кон	ти	нен	тал	ном	прав	ном	си	сте	му26)	пра	во	ства	ра	ју	
ор	га	ни	за	ко	но	дав	не	и	из	вр	шне	вла	сти,	док	у	ан	гло	а	ме	рич	ком	
прав	не	нор	ме	ве	ћи	ном	на	ста	ју	кроз	суд	ску	прак	су.	У	си	сте
ми	ма	др	жав	не	ре	гу	ла	ти	ве	са	ме	шо	ви	тим	обе	леж	ји	ма27)	по	сто
је	за	ко	ни	и	оп	шти	прав	ни	ак	ти,	док	и	нај	ви	ши	су	до	ви	ства	ра
ју	пра	во	кроз	од	лу	ке	пре	це	дент	ног	ка	рак	те	ра.28)	И	са	мо	над
на	ци	о	нал	но	пра	во	Европ	ске	уни	је	има	ме	шо	ви	та	обе	леж	ја.	

Под	ути	ца	јем	гло	ба	ли	за	ци	је	по	сте	пе	но	се	сма	њу	је	раз	ли
ка	из	ме	ђу	три	по	ме	ну	та	прав	на	си	сте	ма.29)	У	ан	гло	а	ме	рич	ком	
до	ла	зи	до	спе	ци	фич	не	ко	ди	фи	ка	ци	је	суд	ских	од	лу	ка	и	по	ра
ста	бро	ја	 за	ко	на.	Са	дру	ге	стра	не,	у	европ	ско	кон	ти	нен	тал
ном	прав	ном	си	сте	му	 ја	ча	по	ло	жај	нај	ви	ших	су	до	ва,	уз	све	
че	шће	пре	пли	та	ње	за	ко	но	дав	не,	из	вр	шне	и	суд	ске	вла	сти.	На	
над	на	ци	о	нал	ном	ни	воу,	прак	са	Европ	ског	су	да	прав	де	са	се
ди	штем	у	Лук	сем	бур	гу	и	Европ	ског	су	да	за	људ	ска	пра	ва	из	
Стра	збу	ра30)	по	ста	је	ме	ро	дав	на	за	ре	ша	ва	ње	бу	ду	ћих	спо	ро	ва.	
Та	ко	је	вре	ме	ном	је	до	шло	при	бли	жа	ва	ња	ан	гло	а	ме	рич	ког	и	
европ	ско	кон	ти	нен	тал	ног	прав	ног	си	сте	ма.	

23) Душанка	Ђурђев,	„Soft	law	у	европском	комунитарном	праву“,	ЗборникрадоваПравног
факултетауНовомСаду,	Правни	факултет	Универзитета	у	Новом	Саду,	Нови	Сад,	бр.	
01/2013,	стр.	105.

24) Исто,	стр.	115.
25) Душан	Николић,	„Нове	тенденције	у	европском	приватном	праву“,	нав.	дело,	стр.	15.
26) У	земљама	континенталне	Европе	разликујемо	романски,	германски	и	скандинавски	

правни	круг	који	су	настали	под	утицајем	неколико	значајних	грађанских	законика	у	
континенталној	Европи.

27) Овакав	 правни	 систем	 постоји	 у	 Шкотској,	 Квебеку,	 Лујизијани	 и	 Јужноафричкој	
републици.

28) Више	 о	 овоме	 видети	 у:	 Душан	Николић,	Хармонизација и унификација приватног
права,Елементизастратегијуразвојаправнерегулативе,	нав.	дело,	стр.	2027.

29) Daniela	Caruso,	„Private	Law	and	StateMaking	in	the	Age	of	Globalization”,	International
LawandPolitics,	New	York	University,	New	York,		no.	01/2006,	стр.	23.

30) Овај	Суд	установљен	је	Европском	конвенцијом	за	заштиту	људских	права	и	основних	
слобода	 као	 најважнији	 елемент	 европског	 система	 за	 заштиту	 људских	 права	 са	
седиштем	у	Стразбуру.
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Ипак,	пи	та	ње	је	да	ли	ће	се	ова	кви	про	це	си	на	ста	ви	ти,	бу	ду	ћи	
да	се	све	че	шће	го	во	ри	о	кри	зи	евро	ин	те	гра	ци	ја,	на	ро	чи	то	на	кон	
не	дав	ног	 по	вла	че	ње	 Ује	ди	ње	ног	 кра	љев	ства	 из	 Европ	ске	 уни	је,	
по	зна	то	као	„Брег	зит.“	За	то	мно	ги	сма	тра	ју	да	ће	до	ћи	до	стаг	на
ци	је	у	про	це	су	ујед	на	ча	ва	ња	пра	ва,	па	чак	и	до	по	нов	не	фраг	мен
та	ци	је	на	кон	ви	ше	де	це	ниј	ског	про	це	са	хар	мо	ни	за	ци	је.

2.2.Конституционализацијаприватногправа
ињеговоприближавањејавномправу

У	усло	ви	ма	гло	ба	ли	за	ци	је	при	мет	но	је	ши	ре	ње	де	мо	крат
ских	прин	ци	па,	уз	по	раст	ин	те	ре	со	ва	ња	за	за	шти	ту	људ	ских	
пра	ва.31)	Људ	ска	пра	ва	пред	ста	вља	ју	од	ре	ђе	не	зах	те	ве	ко	је	по
је	дин	ци	ста	вља	ју	пред	др	жа	ву,	исто	вре	ме	но	огра	ни	ча	ва	ју	ћи	
њен	ауто	ри	тет.	Про	цес	за	шти	те	људ	ских	пра	ва	за	по	чет	 је	у	
окви	ру	Ор	га	ни	за	ци	је	Ује	ди	ње	них	на	ци	ја,	из	гла	са	ва	њем	По-
веље,32)	 за	тим	Универзалне декларације о правима човека,33) 
по	том	на	ста	вљен	до	но	ше	њем	број	них	ме	ђу	на	род	них	уго	во
ра	ко	ји	ре	гу	ли	шу	ову	област.	На	европ	ском	пла	ну	у	окви	ру	
Са	ве	та	Евро	пе	усво	је	на	 је	Европскаконвенцијао заштити
људскихправаиосновнихслобода34)ко	ју	при	ме	њу	ју	Европ
ски	суд	за	људ	ска	пра	ва,	Ко	ми	тет	ми	ни	ста	ра	Са	ве	та	Евро	пе,	
али	и	до	ма	ћи	су	до	ви,	као	за	штит	ни	ци	људ	ских	пра	ва	уну	тар	
на	ци	о	нал	них	прав	них	си	сте	ма.	Пра	во	ове	Кон	вен	ци	је	ства	ра	
но	ви	ре	гу	ла	тор	ни	си	стем	ко	ји	„суп	сти	ту	и	ше	по	је	ди	нач	ни	си
стем	сва	ке	др	жа	ве	за	јед	нич	ким	европ	ским	по	рет	ком.“35) 

У	 та	квим	 окол	но	сти	ма	 за	ни	мљи	во	 је	 освр	ну	ти	 се	 и	 на	
од	нос	 гра	ђан	ских	 при	ват	них	 и	 људ	ских	 пра	ва.	 Ге	не	рал	но,	
основ	ни	по	сту	ла	ти	на	ко	ји	ма	по	чи	ва	при	ват	но	пра	во	ни	су	у	
су	прот	но	сти	са	прин	ци	пи	ма	за	шти	те	основ	них	људ	ских	пра

31) Људска	права	се	традиционално	сврставају	у	област	јавног	права,	а	грађанска	права,	
која	нису	политичке	природе,	у	област	приватног	права.	Најшире	прихваћена	подела	
људских	права	 је	 на	права	прве,	 друге	и	 треће	 генерације.	У	права	прве	 генерације	
спадају	 грађанска	и	политичка	права,	у	другу	 групу	спадају	социјална,	 економска	и	
културна	права,	док	трећу	групу	чине	права	солидарности.

32) DeclerationofUnitedNations.
33) TheUniversalDeclarationofHumanRights.
34) EuropeanConventiononHumanRights.
35) Маја	Настић,	УставноправниосновприменеЕвропскеконвенцијезазаштитуљудских

праваиосновнихслободаупоступкупреднационалнимуставнимсудовима,	Докторска	
дисертација	одбрањена	на	Правном	факултету	у	Нишу,	Ниш,	2012,	стр.	5.
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ва,	 га	ран	то	ва	них	 уста	ви	ма	и	ме	ђу	на	род	ним	до	ку	мен	ти	ма.36) 
Основ	на	функ	ци	ја	људ	ских	пра	ва	је	ус	по	ста	вља	ње	рав	но	те
же	из	ме	ђу	јав	них	ин	те	ре	са,	ко	је	ре	пре	зен	ту	је	др	жа	ва,	и	при
ват	них	 ин	те	ре	са	 по	је	дин	ца.	 За	 раз	ли	ку	 од	 то	га,	 гра	ђан	ска	
при	ват	на	 пра	ва	 ус	по	ста	вља	ју	 ба	ланс	 из	ме	ђу	 зах	те	ве	 две	ју	
су	прот	ста	вље	них	стра	на.	Ду	го	вре	ме	на	људ	ска	и	 гра	ђан	ска	
при	ват	на	пра	ва	су	по	сма	тра	на	пот	пу	но	одво	је	но,	у	кон	тек	сту	
по	де	ле	прав	ног	си	сте	ма	на	област	при	ват	ног	и	јав	ног	пра	ва,	
бу	ду	ћи	да	по	чи	ва	ју	на	су	штин	ски	дру	га	чи	јим	прин	ци	пи	ма.	У	
окви	ру	јав	ног	пра	ва	ва	жи	прин	цип	суб	ор	ди	на	ци	је,	што	зна	чи	
да	се	др	жа	ва	на	ла	зи	у	над	ре	ђе	ном	по	ло	жа	ју	у	од	но	су	на	по	је
дин	це,	док	су	људ	ска	пра	ва	увек	га	ран	то	ва	на	им	пе	ра	тив	ним	
нор	ма	ма	нај	ви	ших	прав	них	ака	та.	Су	прот	но	то	ме,	у	до	ме	ну	
при	ват	ног	пра	ва	ва	жи	прин	цип	рав	но	прав	но	сти	су	бје	ка	та,	па	
др	жа	ва	од	ре	ђу	је	са	мо	гра	ни	цу	њи	хо	ве	сло	бо	де,	од	но	сно	њи
хо	ве	ауто	но	ми	је	во	ља.

Спо	ро	ви	у	обла	сти	гра	ђан	ског	пра	ва	у	зе	мља	ма	европ	ско	
кон	ти	нен	тал	ног	прав	ног	си	сте	ма	ре	ша	ва	ју	се	пред	су	до	ви	ма	
оп	ште	 над	ле	жно	сти,	 на	 чи	јем	 вр	ху	 се	 на	ла	зи	 вр	хов	ни	 суд.	
Кон	тро	лу	 устав	но	сти	 и	 за	ко	ни	то	сти	 вр	ше	 спе	ци	ја	ли	зо	ва	ни	
устав	ни	су	до	ви.	За	раз	ли	ку,	од	то	га	у	др	жа	ва	ма	ан	гло	а	ме	рич
ког	прав	ног	си	сте	ма	нај	ви	ши	(вр	хов	ни)	су	до	ви	вр	ше	и	оце	ну	
устав	но	сти	и	за	ко	ни	то	сти,	али	ре	ша	ва	ју	и	спо	ро	ве	из	обла
сти	гра	ђан	ског	пра	ва.	Гло	ба	ли	за	ци	ја	и	ин	те	гра	тив	ни	про	це	си	
ути	ца	ли	су	уво	ђе	ње	ин	сти	ту	та	устав	не	жал	бе	у	мно	гим	др
жа	ва	ма	Цен	трал	не	и	Ис	точ	не	Евро	пе.37)	Устав	ном	жал	бом	се	
мо	же	зах	те	ва	ти	од	устав	них	су	до	ва	да	до	не	су	од	лу	ке	у	ве	зи	са	
кон	крет	ним	спо	ро	ви	ма	на	ста	лим	због	по	вре	де	људ	ских	пра
ва.38)	Ти	ме	се	ду	бо	ко	за	ла	зи	у	при	ват	ну	сфе	ру	по	је	ди	на	ца.	На	
тај	на	чин	се	и	јав	но	пра	во	све	ви	ше	ши	ри	на	ра	чун	при	ват	ног.	
Исто	вре	ме	но	се	бри	шу	ја	сне	гра	ни	це	из	ме	ђу	за	ко	но	дав	не,	из
вр	шне	и	суд	ске	вла	сти,	на	ко	ји	ма	ве	ко	ви	ма	по	чи	ва	европ	ска	
прав	на	тра	ди	ци	ја.	

36) Hugh	Collins,	„On	the	(In)compatibility	of	Human	Rights	Discourse	and	Private	Law“,	LSE
Law,SocietyandEconomyWorkingPapers,	London	School	of	Economics	and	Political	Sci-
ence	Law	Department,	London,	no.	07/2012,	стр.	3.

37) Маја	Настић,	УставноправниосновприменеЕвропскеконвенцијезазаштитуљудских
праваиосновнихслободаупоступкупреднационалнимуставнимсудовима,	нав.	дело,	
стр.	 98.	 Код	 нас	 је	 институт	 уставне	жалбе,	 као	 непосредне	 уставносудске	 заштите	
људских	права,	уведен	на	основу	Устава	из	2006.	године.

38) Боса	Недић,	Уставнажалбакаоправносредствозазаштитуљудскихправаиосновних
слобода у Републици Србији,	 Internet,	 http://mojustav.rs/wpcontent/uploads/2013/03/
BosaNenadicpredsednicaustavnogsudaRSUstavnazalba.pdf		17/10/2017.
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Про	цес	 кон	сти	ту	ци	о	на	ли	за	ци	је	 или	 по	у	ста	вље	ња	 при	ват	ног	
пра	ва,	под	ко	јом	се	под	ра	зу	ме	ва	(ди	рект	на	или	ин	ди	рект	на)	при
ме	на	људ	ских	пра	ва	у	гра	ђан	ско	прав	ним	спо	ро	ви	ма,	прав	на	на	у	ка	
раз	ли	чи	то	 оце	њу	је.	 Јед	ни	 сма	тра	ју	 да	 ова	ква	по	ја	ва	мо	же	 у	 зна
чај	ној	ме	ри	да	угро	зи	прав	ну	си	гур	ност	и	те	мељ	не	прин	ци	пе	при
ват	ног	 пра	ва.	 Дру	ги,	 пак,	 сма	тра	ју	 да	 је	 кон	сти	ту	ци	о	на	ли	за	ци	ја	
при	ро	дан	про	цес,	ре	зул	тат	са	вре	ме	них	дру	штве	них	то	ко	ва	и	гло
ба	ли	за	ци	је	пра	ва.

Уз	 по	ве	зи	ва	ње	 при	ват	ног	 и	 јав	ног	 пра	ва	 уну	тар	 прав
ног	си	сте	ма,	 ја	ча	ју	ве	зе	из	ме	ђу	прав	не	и	дру	гих	на	у	ка,	што	
омо	гу	ћа	ва	ши	ри	ин	тер	ди	сци	пли	нар	ни	при	ступ	и	ефи	ка	сни
је	ре	ша	ва	ње	ак	ту	ел	них	дру	штве	них	про	бле	ма.	Та	ко	на	ста	ју	
раз	ли	чи	ти	 об	ли	ци	 при	ват	нојав	ног	 парт	нер	ства,	 са	 ци	љем	
из	во	ђе	ња	зах	тев	них	и	сло	же	них	ин	фра	струк	тур	них	про	је	ка	та	
у	обла	сти	ма	ко	ји	има	ју	стра	те	шки	и	оп	шти	дру	штве	ни	зна
чај.	Од	нос	из	ме	ђу	при	ват	ног	и	 јав	ног	 су	бјек	та	пре	ва	зи	ла	зи	
прав	не	окви	ре	и	укљу	чу	је	број	не	дру	ге	еко	ном	ске,	ко	мер	ци
јал	не	 и	 фи	нан	сиј	ске	 еле	мен	те,	 дик	ти	ра	не	 спе	ци	фич	но	шћу	
ин	ду	стри	је	у	ко	јој	се	од	ре	ђе	ни	про	је	кат	ре	а	ли	зу	је.39)	На	че	ло	
ауто	но	ми	је	во	ље	уго	вор	них	стра	на,	ка	рак	те	ри	стич	но	за	уго
во	ре	при	ват	ног	пра	ва,	ов	де	је	зна	чај	но	ре	ла	ти	ви	зо	ва	но,	те	се	
од	ње	га	че	сто	и	од	сту	па.40)	Уз	то,	ова	кве	уго	во	ре	ка	рак	те	ри	ше	
и	„не	рав	но	прав	ност”	при	ват	ног	и	јав	ног	парт	не	ра	у	по	де	ли	и	
пре	у	зи	ма	њу	ри	зи	ка.41) 

Уго	во	ри	 при	ват	нојав	ног	 парт	нер	ства	 има	ју	 ви	ше	струк	
зна	чај,	бу	ду	ћи	да	омо	гу	ћа	ва	ју	бо	ље	и	ква	ли	тет	ни	је	за	до	во	ље
ње	по	тре	ба	ко	ри	сни	ка	услу	га	од	оп	штег	ин	те	ре	са	и	уво	ђе	ње	
но	вих	тех	но	ло	ги	ја.	Исто	вре	ме	но,	ова	кви	уго	во	ри	доприносe	
еко	но	мич	но	сти	 и	 ефи	ка	сно	сти	 у	 ре	а	ли	за	ци	ји	 про	је	ка	та	 и	
пред	ста	вља	ју	под	сти	цај	ди	рект	ним	ин	ве	сти	ци	ја	ма.42)

39) То	су	најчешће	изградња	путева,	мостова,	изградња	гасовода,	нафтовода,	хидроцентра-
ла,	болница,	клиничких	центара,	али	и	вршење	комуналних	делатности.

40) Јелена	 Газивода,	 Уговори о дугорочној сарадњи државе, јавних предузећа односно
јединица локалне самоуправе и приватних инвеститора у домену обављања
делатности од општег интереса,	 Докторска	 дисертација	 одбрањена	 на	 Правном	
факултету	Универзитета	у	Београду,	Београд,	2015,	стр.	30.

41) Исто,	стр.	31.
42) Исто,	стр.	552.
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2.3.Јачањедржавногинтервенционизма
уобластиприватногправаупериодукриза

По	след	њих	 го	ди	на	 све	до	ци	 смо	 све	 че	шћег	 др	жав	ног	
ин	тер	вен	ци	о	ни	зма	 у	 обла	сти	 при	ват	ног	 пра	ва.	 То	 из	и	ску	ју	
са	вре	ме	на	еко	ном	ска	кре	та	ња,	со	ци	јал	не	тен	зи	је,	еко	ло	шки	
про	бле	ми,	ми	гра	ци	је	 ста	нов	ни	штва,	 као	и	 по	тре	ба	 за	 „уса
гла	ша	ва	њем	 прав	не	 по	ли	ти	ке	 са	 раз	вој	ним	 пер	спек	ти	ва	ма	
дру	штва	и	зах	те	ви	ма	ме	ђу	на	род	не	за	јед	ни	це“.43)	Ре	зул	тат	та
квих	 про	це	са	 је	 по	сте	пе	но	 при	ла	го	ђа	ва	ње	 при	ват	ног	 пра	ва	
са	вре	ме	ним	 иза	зо	ви	ма	 и	 тран	сфор	ма	ци	ја	 по	је	ди	них	 ин	сти
ту	та.	

Пра	во	сво	ји	не	ко	је	се	ду	го	сма	тра	ло	ап	со	лут	ним,44)	тр	пи	
све	ве	ћи	број	огра	ни	че	ња	кон	сти	ту	и	са	них	у	оп	штем	ин	те	ре
су.	Та	ко	се	од	вла	сни	ка	не	по	крет	но	сти	мо	же	зах	те	ва	ти	не	са
мо	да	не	што	не	чи	ни,	већ	и	да	не	што	чи	ни	у	јав	ном	ин	те	ре	су,	
а	по	том	и	у	ин	те	ре	су	дру	гих	по	је	ди	на	ца	и	ужих	дру	штве	них	
гру	па.45)	 Пра	во	 сво	ји	не	 ста	вља	 се	 у	 функ	ци	ју	 за	шти	те	 дру
штве	них	ин	те	ре	са,	што	под	ра	зу	ме	ва	по	раст	бро	ја	огра	ни	че
ња	ра	ди	по	сти	за	ња	раз	ли	чи	тих	ци	ље	ва	у	пе	ри	о	ду	кри	за.	Ра
ди	оства	ри	ва	ња	ве	ћег	сте	пе	на	уза	јам	не	со	ли	дар	но	сти	др	жа	ва	
про	пи	су	је	од	ре	ђе	не	ме	ре	ко	ји	ма	утвр	ђу	је	усло	ве	за	ко	ри	шће
ње	по	је	ди	них	до	ба	ра.46)	Не	ка	од	ова	квих	огра	ни	че	ња	од	го	ва
ра	ју	по	тре	ба	ма	ур	ба	ни	за	ци	је,	при	вред	ним	и	еко	ном	ским	ци
ље	ви	ма,	као	и	ре	ша	ва	њу	еко	ло	шких	про	бле	ма.	Та	ко	је	до	шло	
до	ре	де	фи	ни	са	ња	ин	сти	ту	та	ствар	ног	пра	ва	ка	кве	су	ими	си
је.47)	Не	ка	да	је	овај	ин	сти	тут	ис	кљу	чи	во	слу	жио	за	шти	ти	ин
те	ре	са	вла	сни	ка	или	др	жа	о	ца	не	по	крет	но	сти	од	раз	ли	чи	тих	

43) Душан	Николић,	„Апсолутност	права	својине	у	француском	праву“,	Зборникрадова
Правног факултета у Новом Саду,	 Правни	 факултет	 Универзитета	 у	 Новом	 Саду,	
Нови	Сад,	бр.	04/2014,	стр.	87.

44) Апсолутност	права	својине	се	огледа	у	праву	власника	да	користи	своју	ствар	(usus),	да	
прибира	њена	плодове	(fructus)	и	да	је	уништи,	односно	отуђи	(abusus).

45) Душан	 Николић,	 „Климатске	 промене	 и	 грађанско	 право,	 Елементи	 за	 стратегију	
прилагођавања“,	ЗборникрадоваПравногфакултетауНовомСаду,	Правни	факултет	
Универзитета	у	Новом	Саду,	Нови	Сад,	бр.	04/2013,	стр.	68.

46) Исто,	стр.	6970.	То	се	посебно	односи	на	добра	као	што	су	пољоприврдено	земљиште	
које	се	мора	користити	у	складу	са	наменом,	стамбене	објекте	заштићене	због	своје	
културноисторијске	вредности,	потом	велике	индустријске	погоне.

47) О	трансформацији	института	имисија	видети	више:	Тамара	Гајинов,	Грађанскоправна
одговорностзаимисијеизаштитаживотнесредине,	Досије,	Београд,	стр.	265266.
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штет	них	ути	ца	ја	ко	ји	до	ла	зе	из	су	сед	ства	у	ви	ду	не	при	јат	них	
ми	ри	са,	оти	ца	ња	от	пад	них	во	да,	пре	ко	мер	ног	ди	ма	или	пак	
бу	ке.48)	Да	нас	се	овај	тра	ди	ци	о	нал	ни	прав	ни	ин	сти	тут	ту	ма	чи	
зна	чај	но	ши	ре,	у	ци	љу	оства	ри	ва	ња	ло	кал	них,	ре	ги	о	нал	них	
и	гло	бал	них	те	жњи	за	за	шти	том	жи	вот	не	сре	ди	не.	Пра	во	на	
за	шти	ту	од	ими	си	ја,	у	скла	ду	са	тим,	при	па	да	ши	рем	кру	гу	
ли	ца,	а	не	ис	кљу	чи	во	они	ма	чи	ја	су	пра	ва	и	пра	вом	при	зна
ти	ин	те	ре	си	не	по	сред	но	угро	же	ни	или	по	вре	ђе	ни	по	ди	за	њем	
тзв.	по	пу	лар	не	ту	жбе	(actiopopularis).	По	је	ди	нац	или	прав	но	
ли	це	не	тре	ба	да	од	го	ва	ра	са	мо	због	ши	ре	ња	не	га	тив	них	ути
ца	ја	на	од	ре	ђе	ну,	су	сед	ну	не	по	крет	ност	не	го	због	чи	ње	ни	це	
да	је	еми	то	вао	не	што	штет	но	у	жи	вот	ну	сре	ди	ну.	

При	ме	тан	је	по	раст	бро	ја	и	дру	гих	не	га	тив	них	огра	ни	че
ња	пра	ва	сво	ји	не,	ко	јим	се	од	вла	сни	ка	од	ре	ђе	не	не	по	крет	но
сти	зах	те	ва	уз	др	жа	ва	ње	од	од	ре	ђе	них	рад	њи,	са	ци	љем	очу
ва	ња	вод	них	ре	сур	са,	за	шти	те	од	еро	зи	је,	ко	ри	шће	ња	зе	мљи
шта	од	ре	ђе	не	вр	сте	и	ква	ли	те	та	у	не	по	љо	при	вред	не	свр	хе	и	
слич	но.49)	По	ред	то	га,	др	жав	ни	ин	тер	вен	ци	о	ни	зам	и	стра	те
шко	пла	ни	ра	ње,	ути	ца	ће	и	на	по	ја	ву	ве	ћег	бро	ја	по	зи	тив	них	
зах	те	ва	ко	ја	ће	се	ста	вља	ти	пред	вла	сни	ке.	Та	кви	су	ре	ци	мо	
оба	ве	за	по	ди	за	ња	на	си	па	за	од	бра	ну	од	по	пла	ва,	ра	ци	о	нал
ног	ко	ри	шће	ња	вод	них	ре	сур	са,	или	при	ла	го	ђа	ва	ња	ур	ба	ни
стич	ких	пла	но	ва	основ	ним	прин	ци	пи	ма	одр	жи	вог	раз	во	ја	и	
кли	мат	ским	про	ме	на	ма.50)

Ак	ту	ел	на	ми	грант	ска	кри	за,	као	је	дан	од	нај	ве	ћих	иза	зо	ва	ко
ји	по	тре	са	и	де	ли	Евро	пу	по	след	њих	не	ко	ли	ко	го	ди	на,	та	ко	ђе	ће	
до	ве	сти	до	од	ре	ђе	них	про	ме	на	у	до	ме	ну	при	ват	но	прав	них	од	но	са.	
Пре	све	га	се	оче	ку	је	до	дат	но	ускла	ђи	ва	ње	прав	них	нор	ми	са	од
ре	ђе	ним	етич	ким	прин	ци	пи	ма,	уз	 ја	ча	ње	дру	штве	не	ко	хе	зи	је.	То	
ће	до	ве	сти	до	од	ре	ђе	них	про	ме	на	у	до	ме	ну	ма	те	ри	је	по	ро	дич	ног	
пра	ва,	ра	ди	очу	ва	ња	је	дин	ства	по	ро	ди	це	и	ње	не	ин	те	гра	ци	је	у	дру
штво,	као	и	ре	ша	ва	ња	број	них	пи	та	ња	из	до	ме	на	еко	ном	ске,	со	ци

48) Власник	 непокретности	 дужан	 да	 се	 при	 коришћењу	 непокретности	 уздржава	 од	
радњи	и	да	отклања	узроке	који	потичу	од	његове	непокретности	којима	се	отежава	
коришћење	 других	 непокретности,	 преношењем	 дима,	 непријатних	 мириса,	 чађи,	
потреса,	буке,	отицањем	отпадних	вода	и	сл.,	преко	мере	која	је	уобичајена	с	обзиром	
на	природу	и	намену	непокретности,	односно	месне	прилике	или	којима	се	проузрокује	
знатнија	штета.

49) Душан	 Николић,	 „Климатске	 промене	 и	 грађанско	 право,	 Елементи	 за	 стратегију	
прилагођавања“,	нав.	дело,	стр.	72.

50) Исто.
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јал	не	и	здрав	стве	не	за	шти	те.	Ге	не	рал	но,	би	ће	нео	п	ход	но	ујед	на	ча
ва	ње	по	ли	тич	ких	ста	во	ва	и	прав	них	стан	дар	да	по	сту	па	ња	пре	ма	
из	бе	гли	ца	ма	и	ми	гран	ти	ма,	ка	ко	би	се	оси	гу	ра	ло	њи	хо	во	без	бед	но	
кре	та	ње,	уз	пу	но	по	што	ва	ње	основ	них	људ	ских	пра	ва.

3.БУДУЋНОСТПРИВАТНОГПРАВА
УУСЛОВИМАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Очи	глед	но	 је	 да	 се	 при	ват	но	 пра	во	 по	сте	пе	но	ме	ња	 на	
те	ме	љу	европ	ских	ин	те	гра	ци	ја,	де	на	ци	о	на	ли	за	ци	је,	збли	жа
ва	ња	на	ци	о	нал	них	еко	но	ми	ја	и	прав	них	кул	ту	ра,	као	и	те	зе	
о	не	е	фи	ка	сно	сти	си	сте	ма	др	жав	не	ре	гу	ла	ти	ве.	По	сте	пе	но	се	
ства	ра	 над	на	ци	о	нал	но	 пра	во	 са	 ме	шо	ви	тим	 обе	леж	ји	ма.51) 
Уну	тар	на	ци	о	нал	них	прав	них	си	сте	ма	нај	ви	ши	су	до	ви	има	ју	
све	ве	ћу	уло	гу	у	ства	ра	њу	пра	ва,	па	се	го	во	ри	о	кон	сти	ту	ци
јо	на	ли	зму	у	до	ме	ну	при	ват	ног	пра	ва.	

У	 сфе	ри	 при	ват	ног	 пра	ва	 од	ви	ја	ју	 се	 два	 су	прот	на	 про	це	са,	
ко	ја	оте	жа	ва	ју	са	гле	да	ва	ње	ње	го	ве	да	ље	суд	би	не	и	раз	во	ја.	Ја	ча	ју	
раз	ли	чи	ти	об	ли	ци	не	др	жав	не	ре	гу	ла	ти	ве,	што	од	го	ва	ра	ак	ту	ел	ним	
и	бр	зим	дру	штве	ним	про	ме	на	ма.	Са	дру	ге	стра	не,	еко	ном	ски,	со
ци	јал	ни	про	бле	ми,	ми	грант	ска	кри	за	и	број	ни	еко	ло	шки	иза	зо	ви	
на	ме	ћу	по	тре	бу	за	сна	жним	др	жав	ним	ин	тер	вен	ци	о	ни	змом	у	сфе
ри	при	ват	ног	пра	ва.	Као	ре	зул	тат	свих	по	ме	ну	тих	про	це	са	до	ла	зи	
до	при	бли	жа	ва	ња	при	ват	ног	и	јав	ног	пра	ва,	као	и	ши	ре	ња	јав	ног	
пра	ва	на	ра	чун	при	ват	ног.	

Исту	па	ње	Ве	ли	ке	Бри	та	ни	је	из	Европ	ске	Уни	је	мно	ги	ту
ма	че	као	по	че	так	кра	ја	ин	те	гра	тив	них	про	це	са,	од	но	сно	 ја
ча	ње	на	ци	о	на	ли	стич	ких	и	по	пу	ли	стич	ких	сна	га	за	ко	је	тре
нут	но	не	по	сто	ји	ре	ше	ње.52)	То	 је	до	ве	ло	до	пре	и	спи	ти	ва	ња	
су	шти	не	 евро	ин	те	гра	ци	ја	 и	 иде	је	 ује	ди	ња	ва	ња	 слич	но	сти	
раз	ли	чи	тих	европ	ских	на	ро	да.	Ова	ква	ис	ку	ше	ња	ће	оста	ви
ти	зна	чај	не	по	сле	ди	це	и	на	да	љи	про	цес	ин	сти	ту	ци	о	нал	ног	
по	ве	зи	ва	ња	и	ујед	на	ча	ва	ња	пра	ва.	Прет	по	ста	вља	се	да	ће	у	

51) Душан	Николић,	„Актуелни	и	могући	проблеми	у	обликовању	и	примени	приватног	
права	у	Европској	унији	и	Србији,”	у	Зборник	сажетака	са	научног	скупа,	Теоријски
и практични проблеми стварања и примене права (ЕУ иСрбија),	Правни	факултет	
Универзитета	у	Новом	Саду,	Нови	Сад,	2016,	стр.	55.

52) Јелица	Минић,	„Будућност	ЕУ	и	Западни	Балкан		поглед	из	Србије“,	у:	БудућностЕУ
иЗападниБалкан–погледизСрбије,Спољнополитичкесвеске,	Фондација	Фридрих	
Еберт	и	Европски	покрет	у	Србији,	Београд,	бр.	03/2016.,	стр.	5.
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овој	обла	сти	до	ћи	до	стаг	на	ци	је,	па	чак	и	до	но	вих	фраг	мен
та	ци	ја.

Гло	ба	ли	за	ци	ја,	 тех	но	ло	шки	 на	пре	дак,	 кон	стант	на	 те	жња	 за	
при	вред	ном	раз	ме	ном	и	еко	ном	ским	на	прет	ком	и	да	ље	ће	под	сти
ца	ти	ин	те	гра	тив	не	про	це	се.	Са	дру	ге	стра	не,	ак	ту	ел	ни	дру	штве	ни	
про	бле	ми,	од	су	ство	је	дин	стве	не	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке,	
сла	бље	ње	над	на	ци	о	нал	них	ин	сти	ту	ци	ја	и	Европ	ске	уни	је	у	це	ли
ни	пред	ста	вља	ју	ко	рак	на	зад	у	про	це	су	евро	пе	и	за	ци	је	и	гло	ба	ли
за	ци	је	пра	ва.	Сва	ка	ко,	усло	жња	ва	ње	дру	штве	них	од	но	са	зах	те	ва	ће	
ефи	ка	сни	је	и	аде	кват	ни	је	прав	не	од	го	во	ре	на	са	вре	ме	не	иза	зо	ве,	
по	сте	пе	ну	 тран	сфор	ма	ци	ју	 прав	ног	 си	сте	ма,	 као	 и	 ус	по	ста	вља
ње	из	ве	сног	ба	лан	са	из	ме	ђу	су	прот	ста	вље	них	дру	штве	них	сна	га.	
При	ват	но	пра	во	ће	сто	га	на	ред	них	го	ди	на,	па	и	де	це	ни	ја,	би	ти	пред	
ве	ли	ким	ис	ку	ше	њи	ма.
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TamaraGajinov,SlobodanNicin

PRIVATELAWINTERMSOFGLOBALISATION

Resume
Le	gal	re	gu	la	tion	is	al	ways	ex	po	sed	to	dif	fe	rent	so	cial	in
flu	en	ces.	Owing	this,	the	aut	hors	using	com	pa	ra	ti	ve	met
hod	with	the	synthe	tic	ap	pro	ach	gi	ve	an	over	vi	ew	of	the	
nu	me	ro	us	of	chan	ges	in	the	fi	eld	of	pri	va	te	law	as	a	re	sult	
of	glo	ba	li	za	tion.	For	a	pro	per	un	der	stan	ding	of	this	tran
sfor	ma	tion	it	is	ne	ces	sary	to	ma	ke	a	com	pre	hen	si	ve	analy-
sis	on	the	na	ti	o	nal,	su	pra	na	ti	o	nal	and	in	ter	na	ti	o	nal	 le	vel,	
ta	king	in	to	ac	co	unt	all	so	cial	chan	ges.	The	most	im	por	tant	
is	pro	cess	of	har	mo	ni	za	tion	of	law	in	Euro	pe	and	in	world	
which	has	been	dra	wing	clo	ser	 the	An	gloAme	ri	can	and	
Euro	peanCon	ti	nen	tal	le	gal	system.	Con	tem	po	rary	so	cial	
pro	ces	ses	ha	ve	ca	u	sed	the	ex	pan	si	on	of	auto	no	mo	us	ru	les	
as	 a	 form	 of	 selfre	gu	la	tion.	 Con	ver	sely,	 sta	tego	ver	ned	
po	wer	 ri	ses	 in	 pe	riod	 of	 eco	no	mic	 and	 so	cial	 pro	blems,	
mi	grant	and	en	vi	ron	men	tal	cri	sis.		In	tro	duc	tion	of	con	sti
tu	ti	o	nal	ap	peal	has	 led	 to	con	sti	tu	ti	o	na	li	sa	tion	of	pri	va	te	
law.	Thus,	pu	blic	law	has	de	eply	en	cro	ac	hed	in	the	sphe	re	
of	pri	va	te	law.	
Ge	ne	rally,	pri	va	te	law	and	its	in	sti	tu	tes	are	in	the	pe	riod	of	
tran	sfor	ma	tion,	fa	cing	with	many	chal	len	ges.	Cur	rently,	it	
is	dif	fi	cult	 to	pre	dict	 furt	her	de	ve	lop	ment	of	pri	va	te	 law	
be	ca	u	se	of	com	plex	so	cial	 tur	moil	and	cri	sis	of	the	in	te
gra	tion	pro	cess	in	Euro	pe.	The	re	fo	re,	many	aut	hors	ex	pect	
the	stag	na	tion	of	in	te	gra	tion	pro	cess	in	Euro	pe,	and	even	
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the	refrag	men	ta	tion	af	ter	the	long	ti	me	pe	riod	of	har	mo
ni	za	tion	of	law.
Key	words:	pri	va	te	law,	glo	ba	li	za	tion,	har	mo	ni	za	tion,	uni
fi	ca	tion,	con	sti	tu	ti	o	na	li	sa	tion,	sta	te	in	ter	ven	ti	ons.
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