
UDK-341:342(Изворни научни рад)др Милан Пакредовни професор Правног факултета y Београду
ЈУРИСДИКЦИЈА У СТВАРИМА СА ИНОСТРАНСТВОМ(форуми: домицила, пословне јединице и имовине)

Аутор анализира најновији развој унутрашњег и међународног уређења сукоба јурисдикција y споровима са страним елементом. Посебна пажња посвећсна je Страсбуршкој и Луганској конвенцији између земљама Европске заједнице (Бвропске Уније) које ce односе на јурисдикцију и извршење страних судских одлука.Кључне речи: Јурисдикција. - Форум домицила. - Форум пословне Једнице и форум имовине.
I. УВОДСудска надлежност припада материји којој свако законодавство посвећује посебну пажњу, која ce манифестује y веома прецизном и исцрпном утврђивању чињеница на којима ce заснива надлежност. To je разумљиво када ce има y виду да ce путем одговарајућих критеријума остварује судска власт као једна од важних компонената суверенитета. Тиме ce такође обезбеђује правна сигурност y функционисању државе и правног система a, y стварима које су y вези са иностранством, омогу- ћава правно дејство друштвено економских односа преко границе и на одређени начин спречава сукоб домаће и стране судске власти.Судској надлежности y стварима y вези са иностранством које често називају ’’ствари са елементом иностраности”, y последњој деце- нији законодавци посвећују видну пажњу и то не само тиме што доносе посебне законе, него и све бројнијим и обухватнијим двостраним и вишестраним уговорима унифицирају већ све мање разлике y унутраш- њим изворима норми. По свом значају и обиму y међународном регули- сању ова материја ce приближила унификацији међународне купопро- даје и међународног патента. Превазиђене су и, до недавно, непремос- тиве разлике између англосаксонског и европског-контин.енталног материјалног и процесног права, као на пример y Хашкој конвенцији о купопродаји телесних покретних ствари од 1965. и, прво y Бриселској 
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АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)и најзад y Луганској конвенцији о јурисдикцији и о извршењу одлука y грађанским и трговачким стварима од 1988. године.Оно што je од практичног значаја за странке или прецизније - за остварење права правних и физичких лица je познавање специјалних правила о надлежности и непосредних и посредних правних последи- ца покретања судског поступка y некој земљи. Све то може имати утицаја на одговарајући исход парничног и извршног поступка тј. на дефинитивно остварење правног захтева.
II. АКТУЕЛНА ТЕРМИНОЛОГИЈА О СУДСКОЈ НАДЛЕЖНОСТИ1. У текућем правничком језику користе ce исти термини за озна- чавање различитих категорија надлежности и различити термини за исту надлежност. Наиме, израз ’’надлежност” обухвата месну и стварну надлежност y општем парничном поступку и посебним парничним поступцима и y ванпарничном поступку за покретање поступка према неком месту или према природи ствари и врсти поступка y грађанско правним односима који ce одвијају y земљи. Правила о надлежности на одређени начин уређују сукоб надлежности судова истог степена на различитим подручјима и судова разних категорија (општински, окру- жни, окружни привредни) y истом или y различитим местима. Међу- тим, овај израз ce користи и за означавање надлежности југословенских судова, с једне стране и према надлежности судова неке стране земље, с друге стране. Ta правила на одређени начин решавају тј. српечавају сукоб надлежности судова (у целини посматрано) домаће и неке стране земље. У теорији па и y неким законским прописима за означавање ове надлежности коришћени су други изрази као на пример, међународна надлежност, месна надлежност, надлежност y стварима са међународ- ним елементом и, надлежност југословенских судова и јурисдикција. Или, изрази сукоб надлежности, сукоб јурисдикција итд.Терминолошка неуједначеност y пракси уноси конфузију и раз- личита тумачења и правну несигурност и то не само y нашој него и y другим земљама. У релативно новијим међународним уговорима y овој материји чешће ce користи јединствени израз ’’јурисдикција”, који обухвата првила о надлежности судова једне земље према правилима о надлежности судова друге земље. Ове конвенције заправо одређују релевантне чињенице према којим ce решава сукоб јурисдикција и одређује надлежност судова једне земље y некој правној ствари.2. До кодификације међународног приватног права 1982. године неки појмови из законских одредаба парничног поступка о месној надлежности важили су као одредбе о јурисдикцији. Тако на пример, искључива јурисдикција југословенских судова била je утврђена пра- вилима о искључивој месној надлежности. Законом о решавању сукоба закона са прописима других земаља y одређеним односима (МПП- Закона) међутим, изричито je предвиђено (члан 47.) да искључива надлежност југословенских судова мора бити... изричито одређена. Тиме ce ван снаге стављају сви прописи о искључивој месној надлеж- 
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АПФ, 1-2Л995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)ности којима je попуњавана правна празнина y решавању сукоба јурис- дикција. Као пример стављања ван снаге таквог правила о месној надле- жности може послужити одредба о искључивој месној надлежности за поништај јавних исправа према месту плаћања из Закона о ванпар- ничном поступку Србије. Има и неких других одредаба о искључивој јурисдикцији, међутим, о томе ће бити речи y одговарајућем делу.
III. ЈУРИСДИКЦИЈА (СУКОБ ЈУРИСДИКЦИЈА)1) УопштеУ потреба појмова из овог поднаслова намеће упоређење са другом материјом међународног приватног права уређеном као колизионим нормама. И тамо постоји слична категоризација: ’’меродавно право”, "право које треба применити” и ’’сукоб закона”. Ови изрази y нашем правничком језику преузети из француског, немачког и енглескогјези- ка (le loi competente, massgebliche Recht, law applied, Gesetzen Konflickte, conflits de lois, conflict of laws). Сваки од њих ce може употребити, јер одговарајуће норме утврђују начин решавања сукоба домаћег и страног права, тако да једно од тих права треба применити на конкретан случај.Јурисдикција тј. сукоб јурисдикција ce по својој природи разли- кују од сукоба закона. Домаћи извори правних норми могу одредити само јурисдикцију домаћих судова, тј. могу одредити да ли су они надлежни или не. Ова материја je ограничена територијалним сувере- нитетом. У извесном смислу сукоб домаће и стране јурисдикције ce решава само тако што ce одређују границе докле допире судска власт домаће земље. Могло би ce говорити о сукобу закона y смислу постав- љања територијалног разграничења надлежности слично као код суко- ба закона y кривичној материји и y неким другим областима јавног права, које немају екстериторијално дејство.Израз ’’сукоб јурисдикција” je, међутим, потпуно оправдан y дво- страним и вишестраним међународним уговорима. Они садрже је- динствене норме (као код сукоба закона), одређују критеријуме за ју- рисдикцију.једне или друге државе уговорнице. Према томе, y делу који je уређен међународним изворима норми оправдан je термин ”сукоб јурисдикција”.2) Категоризација јурисдикцијаУ теорији и y законодавству јурисдикција y појединим правним стварима сврстава ce на различите начине. Чини ce да je веома преглед- на комбинација континенталног и англосаксонског права y Луганској конвенцији о јурисдикцији и извршењу пресуда y грађанским и трговачким стварима за излагање ове проблематике, a то су: 1. факул- тативна јурисдикција (општа и посебне јурисдикције), пророгација јурисдикције и искључива јурисдикција.
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АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)а) Факултативна јурисдикција и њена заснованост1. Домицил физичких лица (forum domicilii)
(a) Општа јурисдикцијаПринцип опште јурисдикције развио ce из принципа опште мес- не надлежности према домицилу туженог који ce налази на подручју форума. У општим прописима о надлежности домицил je чињеница према којој ce одређује јурисдикција за физичка лица али, с обзиром да нема посебних одредаба за ову врсту јурисдикције, узима ce ’’домицил” тужених правних лица који треба тумачити (1).Приликом одређивања јурисдикције према домицилу тужених физичих лица, често настају тешкоће око утврђивања ове или одго- варајуће чињенице (боравишта) која може заменити домицил. Тешкоће настају услед релативно једноставне могућности да ce домицил или боравиште промене управо y циљу избегавања јурисдикције и тиме онемогућавања испуњења преузетих или законских обавеза. Тужилац ce може користити неким процесним инструментима како би ce обез- бедио од ове мане опште јурисдикције. "Perpetuatio jurisdictionis" поз- наје већина земаља и већина међународних уговора. Наиме, све проме- не чињеница па и пребивалишта и боравишта које су уследиле после покретања поступка тј. после достављања обавештења туженом y тој земљи на начин који je предвиђен њеним прописима немају значаја на засновану јурисдикцију (2). Друга установа којом ce тужилац може користити je код плуралитета дужника. Довољно je да само један од њих има домицил на подручју форума да његова јурисдикција буде одобрена.У споровима о издржавању детета,-уколико дужник избегава своје обавезе прикривањем места боравка и тиме онемогућава покретање парничног поступка, поверилац ce y низу земаља може користити прав- ним средствима против дужника који неиспуњењем своје обавезе из- државања чини и кривично дело. Покретањем кривичног поступка, поверилац може захтевати да ce дужникова адреса утврди по службеној дужности (укључујући и интервенцију интерпола) и тако оконча гра- ђански поступак.Ако тужени нема домицил на подручју суда, јурисдикција може бити заснована и према његовом боравишту (чл. 46. ст. 2 ЗМПП). Које ce чињенице сматрају боравиштем y смислу законских одредаба и када je засновано боравиште, може зависити од субјективног или објектив- ног схватања домицила односно боравишта. Код првог ce може прих- ватити да je боравиште засновано истог дана када ce пријавило лице које je показало намеру или тражило дозволу за боравак од најмање три месеца, a по другом - објективном критеријуму, лице мора претходно бити настањено на подручју суда одређени период времена, од три месеца до годину дана, y зависности од прописа о боравку земље где ce питање поставља да би ce сматрало да је боравиште за заснивање његове јурисдикције.(1) В. Пак Милан, Међународно приватно право, 1989, стр. 125,127.(2) В. члан 46. ст. 4. Закона о решавању сукоба закона...26



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)
(б) Посебна јурисдикцијаПостоје и посебне категорије домицила физичких лица на одређе- ним функцијама или са посебним статусом, који je утврђен законом и међународним уговорима. На пример, лица са дипломатским имуни- тетом имају домицил y земљи која их je акредитовала, a не y земљи именовања. Домицил лица која немају пословну способност налази ce y земљи где су настањени њихови стараоци односно законски заступ- ници (за малолетнике и душевно оболела лица).Поред домицила туженика y општем правилу о јурисдикцији, домицил других странака може бити релевантна чињеница и y посеб- ним правилима о јурисдикцији појединим категоријама спорова. Пре- ма Луганској конвенцији (чл. 5., ст. 1. т. 2) јурисдикција може бити заснована и према домицилу пребивалишта или редовног боравишта повериоца издржавања, без обзира на његово држављанство, y стварима њиховог статуса. Према нашим прописима (чл. 67. ст. 1. т. 1. ЗМПП) таква јурисдикција ce може засновати ако поверилац издржавања (дете) има поред домицила на домаћој територији и југословенско држав- љанство, a тиме и национално протекционистички карактер.Према домицилу једног од више тужених може бити заснована јурисдикција y споровима против материјалних супарничара који нас- тају из заједничких или солидарних облигација (3).Јурисдикција према домицилу главног дужника обухвата и споре- дне дужнике као што су гарант, јемац или неко треће лице које je y вези са грађанском ствари поводом које je покренут поступак. Исто тако, према домицилу туженог јурисдикција ce одређује и за његову против- тужбу према тужиоцу (4).Новији извори као што je Луганска конвенција y циљу олакшања положаја осигураника као економски слабије стране проширују јурис- дикцију за тужбе против осигуравача према домицилу имаоца полисе (5)- . . .Новину y Јурисдикцији, уноси још Једна одредба ове конвенциЈе према којој ce потрошачу омогућује да из уговора ради његових потреба који нема карактер трговачког или професионалног посла, против дру- ге уговорне стране покрене спор пред судом државе y којој сам има домицил, при томе ce њему не ускраћује могућност да поднесе тужбу и пред судом опште јурисдикције (6). За ову јурисдикцију исти су разлози као и за јурисдикцију y корист осигураника.У брачним споровима јурисдикција ce одређује допунским крите- ријумима - заједничком домицилу или последњем заједничком доми- цилу супружника (7). Ове чињенице није могуће y свим случајевима утврдити па ce користи последњи познати домицил туженог. Није ретко да тужени избегавају обавезе које за њих могу да произиђу из брачног спора променом боравка и прикривањем своје адресе и тиме(3) В. чл. 46. ст. 4. ЗМПП и чл. 6. ст. 1. т. 1. ЛК.(4) В. чл. 6. ст. 1. т. 2,3. и 4.(5) В. чл. 8. ст. 1. т. 2. ЛК.(6) В. чл.14.ЛК.(7) Тако je y једном случају (Miliken v. Meyer) Врховни суд САД закључио да скривање туженог не оправдава достављање позива y последње познато боравиште туженог (В. Нау, Coflict of Laws. 1992). 27



АПФ, 1-2Д995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и и.мовине) (стр. 23-41)онемогућавају или отежавају покретање поступка. Прикривање новог боравка туженог, међутим, не може бити оправдање за пропусте y достављању позива за рочиште. Суд je дужан да y циљу обавештавања туженог користи сва дозвољена средства као што су: упућивање више позива, (у неким земљама) обавештавање преко средстава информисања и сл. Најзад, домицил служи и као замена држављанства за јурисдик- цију y погледу апатрида a y смислу Конвенције УН о апатридима и избеглицама y споровима који ce тичу њиховог статуса и статусних односа. 2. Место домицила осталих лица
(а) Општа јурисдикцијаДомицил ce y старијим али и y најновијим изворима норми користи као заједничка категорија за физичка и за правна лица (8). Овде je домицил задржан због тога што y пословним односима из којих настају спорови учествују, поред физичких веома различите целине физичких и правних лица (командитна друштва са ограниченом и неограниченом одговорношћу, разна пословна удружења) партнерства којима може али не мора бити признато својство правног лица итд. Статутима и другим актима о међусобним односима ових сложених пословних субјеката уређује ce обим одговорности тј. y којој мери поједини чланови солидарно одговарају повериоцу. И њихово седиште или домицил y некој другој држави може бити релевантна чињеница за јурисдикцију, поред седишта сложеног лица чији су они чланови (9).Луганска конвенција предвиђа да ce седиште компаније тј. прав- ног лица или удружења физичких и правних лица третира као њихов домицил. Општа јурисдикција за правна лица y нашем праву одређује ce према њиховом седишту (чл. 46. ст. 1. ЗМПП). Слична решења прихваћена су и y другим земљама. Ако једно лице има више седишта или домицила, општа јурисдикција ће бити подржана пред судом било које земље где ce налази неко од њихових седишта односно домицила, под претпоставком да je признато према праву одговарајуће земље. Ако ce y овим околностима тужба поднесе судовима више земаља, могућ je позитивни сукоб јурисдикција и правне последице илити спенденције.
(б) Посебна јурисдикцијаПрема домицилу тј. седишту осталих лица може бити заснована и посебна јурисдикција y сличним околностима како код физичких лица али мањем броју случајева. У споровима против више тужених материјалних супарничара, за противтужбе и за споредне дужнике (у(8) Тако, на пример, уХашкој конвенцији о грађанском судском поступку од 1905. и y редакцији од 1954. године.(9) Према Параграфу 40. "Restatement"-a, по тужбама поднетим против партнер- ства или других облика пословног удруживања, јурисдикција може бити заснована према фирми односно на њено име или према (домицилу) сваком појединцу који je члан партнерства односно удружења.28



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)земљи седишта туженог односно главног дужника). Исто тако, посебна јурисдикција постоји за саосигуравача земљи где има седиште главни осигуравач (10).3. Место пословне јединице (форум филијале, заступништва)У оквирима факултативне јурисдикције делови правног лица који су y мањој или већој мери независни од ’’централе”, без обзира на њихово својство (зависност од централе, независна правна лица, физи- чка лица, стокови и сл.) могу такође бити пасивно легитимисани под јурисдикцијом за обавезе ’’централе” према тужиоцу. Утврђивање реле- вантних чињеница на којима ce заснива јурисдикција ’’форума филија- ле, заступништва, агенције и сличних установа”, заједно са чињеница- ма релевантним за ’’форум имовине” задаје највише тешкоћа y правној пракси. О томе постоје различита решења и различита методологија. Пре него што ce одговарајућа решења и методи изложе, треба имати y виду: 1. да веза између филијале, заступништва, агенције и сл. установа са подручјем форума може почивати на различигим околностима, пре- бивалишту, седишту, овлашћењима централе, месту обављања рада итд; 2. да према тим чињеницама може бити заснована јурисдикција, како за уговорне тако и за вануговорне обавезе централе према тужиоцу.Европско законодавство јурисдикцију форума филијале одређује на веома уопштен начин: ”ако ce на домаћој територији налази пред- ставништво или заступништво физичког или правног лица које има седиште y иностранству” ... ”из чинидби огранка, агенције или ус- танове према подручју где су смештене” (11). У поређењу ових текстова приметна je разлика y ширини правног захтева који je обухваћен јурис- дикцијом. Тужилац y домаћој земљи може тужбом обухватити једи- ницу страног правног лица како за обавезе централе, на основу правила о специјалној јурисдикцији тако и за обавезе које je представништво или заступништво "pro domo suo" преузело, на основу правила опште јурисдикције. Јурисдикција на основу другог цитираног текста (из Луганске конвенције) има рестриктивнији домашај. Наиме, подржава(10) У САД партнерство (ортаклук) y пословним односима има веома различите облике. У неким случајевима партнерство ce третира као удружење појединаца који покрећу спор заједнички или као појединци. У другим случајевима партнери y пос- ловном односу одговарају својом целокупном личном имовином или пак само имовином коју су унели y партнерским (ортачким) односима.Према "општем праву” удружења и "joint venture" третирају ce y пословним односима као скуп појединаца који нису инкорпорисани као саставне целине удружења. Пословна пракса и потребе модернеекономије y САД развилесу концепцију према којој je y већини спорова, који су y увоз земл.и вођени против партнерства као фирме, тај облик пословног субјекта третиран je као удружење. Јурисдикција y погледу партнерства je заснована према чињеницама везаним за одговорне партнере, као да су ти појединци према истим околностима одговорни и о њиховој одговорности расправљао исти форум.Ако je партнерство једна од странака y пословном односу y федералној држави y коме je предвиђено да ce спор може водити против партнерства као фирме, правни основ за јурисдикцију суда те државе y погледу правне природе чинидби из делокруга послова партнерства налази ce y прописима о пословању агенција, као да je сваки партнер агент те фирме. (В. Hay, Coflict of Laws, 1992, одељак јурисдикција за пословна удружења, стр. 321-324.).(11) В. чл. 55. ЗМПП, чл. 6. и чл. 8. ст. 2. Луганске конвенције. У параграфу 44. Restatement-a at the Conflict of law, говори ce o овлашћеном агенту. 29



АПФ. 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y ствари.ма са иностранством(форуми: домицила. пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)се јурисдикција (форума филијале...) за обавезе које су преузеле: филијала чинидбама на територији где ce налази. Исто правило важи и за филијале... осигуравача и странке које су закључиле уговор са потрошачем. Али исти форум нема јурисдикцију и за обавезе централе које су настале из чинидби саме централе изван подручја или на подручју њене пословне јединице (12).Знатно еластичније али и мање одређен став заузима судска прак- са y САД y случајевима сукоба јурисдикција између федералних држава и сукоба јурисдикција са страним земљама. Када ce говори о англо- америчкој концепцији јурисдикције треба истаћи да само седиште од- носно домицил корпорације или пословне јединице корпорације y другој држави или y страној земљи немају правне последице y погледу јурисдикције овог форума. Оне добијају одговарајући значај правно релевантне чињенице само y кумулацији са другим околностима чије присуство оцењује суд. Те околности треба да покажу да постоји довољ- на веза која оправдава јурисдикцију земље y којој je централа именовала свог агента (13).Приликом оцењивања такве везе суд ће y току поступка утврдити постојање следећих чињеница: односа између централе и пословне јединице, интереса централе на подручју форума, степена контроле пословне јединице и познавање тржишта y држави форума, карактера одговорности (уговорне или вануговорне) из које je настао спор и најзад природе пословне јединице и садржине њене делатности.Између форума пословне јединице и форума имовине постоји међузависност и она на различите начине долази до изражаја y класи- чном европском континенталном, y англоамеричком схватању као и y Луганској конвенцији која садржи компромис између две претходне концепције. Наиме, европска категорија форума имовине заснива ce на претпостављеној пословној повезаности између централе и њене пос- ловне јединице и солидарној одговорности за обавезе које je преузела једна од њих. Ако je пословна јединица физичко лице (трговац) или правно лице, a пословна јединица y саставу централе, њена солидарна одговорност je y теорији и y пракси заснована на следећим аргумен- тима: 1. заједнички пословни интерес за послове без обзира ko je од њих те послове закључио a самим тим и заједничка подела одговорности и ризика (тзв. Durchgriffstheorie) и 2. заједничка имовина. Из ових матери-(12) В. чл. 5. ст. 1. т. 5, чл. 8. ст. 2. и чл. 13. ст. 2. Луганске конвенције.(13) В. параграфе 41. - 44. Restatement-a.У коментару за параграф 47. Restatement-a, који ce односи на друге везе између стране корпорације и форума на основу којих може бити заснована његова јурисдикција обухвата ce следеће:1. ако je централа власник стокова на складишту огранка, не сам огранак;2. ако огранак стране корпорације обавља активности или утиче на последице y земљи где je дирекција корпорације-централе или на ток послова стране централе, форум има јурисдикцију за централу y истом обиму као кад je тај огранак заправо централаса таквим утицајем;3. ако централа својом контролом угрожава независност огранка:4. ако централа обавља послове и утиче на последице тамо где je дирекција огранка, јурисдикција форума за огранак je иста као да je сам огранак имао такав утицај;5. ако домаћа корпорација обавља послове агента за страну корпорацију, и6. ако страна корпорација д£ y складиште домаће корпорације своју робу, и задржава контролу њене продаје, цене и рекламирања на домаћем тржишту. .30



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)јално правних квалификација произашла je јурисдикција форума фи- лијале који ce ослања на процесно правној пасивних супарничара за које je надлежан суд домицила било когаод њих и јурисдикција форума имовине која полази од претпоставке да je имовина пословне јединице y целини или једним делом y власништву централе.Тако екстензивно схватање није прихваћено y Луганској конвен- цији. Како je раније речено, она je ограничила одговорност централе a самим тим и јурисдикцију форума пословне јединице само за активнос- ти те пословне јединице. Пословна јединица прематоме не одговара за непосредну активност централе, без обзира да ли су њени ефекти на територији где ce налази пословна јединица или на некој другој тери- торији. Све ово под претпоставком да пословна јединица није била укључена y пословне активности нити je била y вези са евентуалном вануговорном одговорношћу централе из које je настала обавеза на подручју јурисдикције. Томе треба додати да компоненте имовине (централе), поменуте y излагању о класичном европском схватању фо- рума пословне јединице, y категоризацији Луганске конвенције немају више никакав правни значај за јурисдикцију.У решавању сукоба јурисдикција између федералних држава, a слична су и правила y парницама везаним за стране земље, форум пословне јединице (филијале, заступништва, агенције итд.) нема свој- ство посебне категорије, он je сврстан y ширу категорију судске јурис- дикције y погледу лица (Juridictional Juridiction over Presons). Заснивање јурисдикције je зависно од општег принципа постављеног y случају познатом под називом ’’дужничка парница”, наиме, између спора и државне територије мора постојати довољна ”веза” да би јурисдикција била оправдана (14). Место огранка, агенције и других пословних(14) Степеновање везе са државом јурисдикције изражено je y следећим случајеви- ма:1. Bryant v. Finish National Airline. Тужена финска корпорација држала je канцеларију y две собе y Њујорку са запосленима, од којих су троје радили са пуним a четворо са непотпуним радним временом. Ниједан од запослених није био службеник корпорације. Иако није било продаје авионских карата, других посебних продаја и плана путовања, туженик je преко ове канцеларије примао и преносио резервације, одржавао контакте са другим авиокомпанијама и путничким агенцијама, обавлло друге јавне комуникације и јавне послове и држао умерени рачун y њујоршкој банци. Њујоршки суд je подржао јурисдикцијусудоваоведржавепрематуженомзаделикткојиседогодио нафранцуском аеродрому када је њујоршки грађанин, запослен y другој авиокомпанији, повређен колицима за пртљаг која су ce срушила на њега од прекомерног струјања мотора паркираног млазног авиона који je припадао туженом. Њујоршки суд je нашао да je тужени водио послове y Њујорку y довољном обиму да оправда као погодан (appropriate) форум по тужби оштећеног грађанина Њујорка.2. Frummes v. Hilton Hotels Jutem Inc. Тужилац je покренуо поступак против британске корпорације Хилтонових хотела за накнаду штете која je настала због неисправне цеви y купатилу y хотелу туженог уЛондону. Тужилац није добио своју резервацију нити je имао било какве контакте са персоналом неког до хилтонових хотела y Лондону нити са њиховим агентима y држави Њујорк. Тужени je оспорио надлежност y смислу закона ”дуге руке” (long arm-statute), који ce односе на овај случај јер британска корпорација није имала непосредне пословне активности y Њујорку. Суд je ипак подржао јурисдикцију на основу коришћења независног сервиса, који je за лондонски Хилтон обављала корпорација са пословима y Њујорку y циљу добијања хотелских и путних резервација y самом Нвујорку. Суд je нашао да "Hilton Resevation Service Corporation" делује као агент Лондонског Хилтона иако je независна компанија, али су такве активности премашилепо значајуактивности изпретходногслучајаи могусетретирати 31



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и и.мовине) (стр. 23-41)јединица стране корпорације налази ce, међу осталим, y низу чињеница које y кумулацији или алтернацији служе за утврђивање такве везе. У пракси врховних судова специфициран je степен такве везе и интереса стране компаније y вези са пословима, радњама и последицама послова на подручју форума који чини оправданим његову јурисдикцију. У споровима из вануговорне одговорности нешто je екстензивнија про- цена везе са државом него код уговорне одговорности.4. Место имовине (форум имовине)Чињенице према којима ce одређује јурисдикција форума им- овине спадају y најсложеније, њихово утврђивање y доказном поступку причињава тешкоће правозаступницима a њихов значај као правно ре- левантних чињеница наилази на оцене судија. Ta ce појава може објас- нити високим степеном апстракције појма ’’имовине” који обухвата велики број такође апстрактних категорија чије значење односно садр- жина су имали генезу и развој везан за поједине државе, области y свакодневном језику и, посебно, y правничком језику. Отуда долази до различите квалификације појма имовина која може утицати и на зас- нивање јурисдикције форума везаног за одговарајуће схватање.као да су их обављали непосредно агенти запослени y компанији Хилтон.3. Примена принципа из случајађћое дошла je до изражаја по тужби државе Вашингтон поднете против стране корпорације која формално није била квалификована за послове y Вашингтону. Продавциизоведржавесу изложили као узоркепо једну ципелуодсваког пара и при томе узимали наруџбине од муштерија y Вашингтону. Ове наруџбине су каснијим прихватом продавца постајале уговори y држави Мисури. Тужени je истакао да Вашингтон нема јурисдикцију јер компанија није намеравала да води послове на територији те државе. Суд je, међутим, подржао јурисдикцију јер, према "дужничком спору" (Due Process), y овом случају туженик ”има минимум контакта са форумом и подржавање парнице није супротно традиционалном схватању fair play битне (substanci- al) јурисдикције. Пошто je ко.мпанија користила привилегије y погледу активности y држави она ужива и бенефиције и правну заштиту те државе. Коришћење привилегија према нахођен.у суда повлачи и обавезе, ако су те обавезе настале из активности y држави. Отуда ce не може рећи да je поступак, ради утврђивања одговорности корпорације, неодговарајући." (В. Нау, ор. cit., стр. 303).4. Случај: Delagy v. Volkswagen. Према схватању Апелапионог суда y Њујорку, рекла.ми- рање само по себи није довољно да подведе немачку корпорацију, чија ce активност y целини реализује y Њу Церсију, под персоналну јурисдикцију форума y држави Њујорк. Огранак y lby Церсију није потпуно под контроло.м централе - немачке корпорације.5. Oswalt v. Shapiro, Inc. Против стране корпорације поднета je тужба за накнаду штете проузроковане неисправним упаљачима за цигарете купљеним преко националног дистрибутера (који je касније постао велетрговац) и преко других локалних трговаца. Суд je нашао да јапански произвођач може бити подведен под јурисдикцију суда y државиТексас, пошто јетребало да зна да ће неки од четири милиона упал.ача годишње y САД доспети и до Тексаса и бити продати преко дистрибутера малопродајној мрежи, изван система дистрибуције који je створио сам дистрибутер.6. Poyner v. Erma wermw Gmbh. Прихваћена je јурисдикција суда y Кентакију против туженог немачког произвођача пушака, y спору за накнаду штете проузроковане y овој држави услед мане његовог производа. Основ за јурисдикцију нађен je y чињеници да je последња продаја тог производа, преко америчког дистрибутера, била y Тексасу.7. Hows v. Zimmer Manyfactoring Co. In. Jy рисдикција je заснована на чињеници да je страни произвођач редовно упућивао своје представнике на подручје форума и што су све исплате од продатих производа са тог подручја реализоване са тог подручја непосредно или преко главног седишта туженог.32



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)Разлике y схватању појма имовине повлаче за собом и разлике y одређивању места где ce она налази тј. подручја форума чија јурисдик- ција зависи од те чињенице. На пример, по једном схватању имовина чини скуп имовинских права која припадају једном лицу тј. неком субјекту (15). По другом мишљењу, имовину сачињавају ствари које су y власништву односно y поседу тј. y државини. Међу овим стварима налазе ce телесне и бестелесне ствари (16). Ови појмови су преузети y неким старијим и y новијим конвенцијама из англосаксонског права и постепено путем инкорпорације постају део унифицираног европског права. Међутим, различит приступ категорији имовине y наведеним концепцијама, захтева извесна прилагођавања компонената тих кон- цепција, како би ce избегле последице неусаглашености одговарајућих делова јединственог система јурисдикције. Проблеми могу настати приликом коришћења локације имовине тј. "ствари” y циљу одређи- вања јурисдикције.По европском схватању постоји супсидијерна јурисдикција код уговорних односа (ако нема пророгационог споразума) према месту имовине (форум имовине) или према месту где ce налази ствар која je предмет спора (forum rei sitae) или код вануговорних односа још и према месту проузроковања штетне радње или штетне последице (forum loci delicti); најзад, y стварно правним споровима (који не потичу из уговорног односа (стицање својине од невласника, стварна права из неважећих уговора и сл.) према месту где ce налази ствар повод спора. Наведена категоризација нема само теоретски смисао. Практичне пос- ледице испољавају се у условима за заснивање јурисдикције, на пример, према месту проузроковања штете (forum loci delicti) може ce поднети само тужба за накнаду штете из вануговорног односа или тужба за утврђивања права својине (изван уговора) само форуму rei sitae. По англосаксонској концепцији, нема тако оштре разлике и код основних категорија јурисдикција за лица и за ствари може настати преплитање ових форума за неодговарајуће категорије спорова који не би били допуштени по европском схватању јурисдикције.Ове разлике између два система јурисдикције утицале су на одго- варајуће одредбе Луганске конвенције. Може ce приметити да међу мерилима за јурисдикцију нема форума имовине, осим ако je реч о(15) О појму имовине в. Енциклопедија имовинскогправа, Т.И, стр. 615. Енглеско схватање прави разлику између личне имовине (personal property) као "припадајуће по- кретности” и стварне имовине (realproperty) земља и зграде (са одговарајућим припатцима).(16) У америчкој терминологији постоји низ појмова који обухватају имовину али на заснивање једне јурисдикције (за лица или за ствари) утичу друге околности. To су следећи појмови: ’’tangible and intangible things” - телесне и бестелесне ствари, "personal chattels” - облигациона и лична права, закуп и други приходи од некретнина, ’’real chattel” - земљишта и зграде, "chattels papers” - писмене исправе којима ce доказују интереси новчане обавезе на посебним стварима или на закупу ствари, "real estate” - земљишта и све за њихфиксирано и зградеса припатцима, "assets” - имовина сваке врсте, ауторска и права индустријске својине, права y вези са порезом, капиталом, новцем, стварним правима, признаницама, деоницама и сл., "intangible assets” имовина која нема већу вредност или потврда о иекој имовини (promissory notes, франшизе, посебне привилегије које одобрава влада, ослобођење од пореских обавеза), ’’intangible assets” - вредности из којих произи- лази добит као нпр. права деоничара, погодности за обављање посла, имовина која није y промету али има значаја за неке друге користи. 33



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак. Јурисдикција y стварима са иностранст(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (сгр. 23-41)имовини везаној за стварна права на некретнинама (чл. 6.) или код уговора о осигурању о имовини покривеној полисом осигурања и то ако je истом полисом, поред ’’покретне”, покривена и ’’непокретна им- овина” (чл. 9.). Форум имовине, који иначе познају све чланице ЕУ са континенталног дела није могао да ce прилагоди систему В. Британије и англосаксонској категоризацији јурисдикције са одговарајућим ме- рилима о којима je rope било речи.Према нашем ЗМПП, предвиђено је да у погледу имовинско прав- них захтева јурисдикција може бити заснована имовина туженог или предмет који ce тужбом тражи (чл. 54.). Према овој одредби форум имовине постоји ако je неко право, као део имовине једног или више лица, везано за домаћу територију и ако ce може остварити y домаћој земљи. У вези ce тим поставља ce неколико питања: 1. шта обухвата имовина туженог, 2. како ce утврђује и према којим чињеницама веза између субјеката (туженог) и имовине, 3. које су чињенице релевантне за утврђивање везе између имовине и подручја домаћег форума и 4. y ком моменту треба да постоји веза имовине са домаћом територијом?1. Свако имовинско право које ce може проценити и из кога ce може делимично или потпуно намирити захтев тужиоца y домаћој земљи, може бити релевантна чињеница за јурисдикцију. Да би прих- ватио своју надлежност, суд не мора улазити y оцену реалности оства- рења захтева тужиоца, али треба да тражи доказе о њеном постојању y домаћој земљи, јер ту чињеницу као релевантну за јурисдикцију треба да утврди по службеној дужности. Нема значаја да ли je реч о им- овинском праву које делује "inter partes" или "erga omncs". Исто тако, нема значаја оцена вредности имовине (књиговодствене или која ce може изразити y новцу према условима тржишта). Суд, ипак може по тужби за утврђење (чл. 187. ЗПП) да утврди постојање правног интереса тужиоца да ce утврди постојање или непостојање имовинског односа, истинитост или неистинитост неке исправе предоспелости за чинидбу из таквог односа.2. Доказивање везе између субјекта (туженог) и имовине, уопште и посебно, код јурисдикције y споровима страних лица улази y ред најтежих и најсложенијих. Дужници често користе сва средства да прикрију везу са својом имовином и постижу тај циљ разним средстви- ма као што су: пословна и банкарска тајна, разлике y правним и финан- сијским системима, високи трошкови спора и привремених мера итд.Посебне тешкоће настају приликом утврђивања јурисдикције фо- рума имовине кад тужени има ’’збирни” рачун (Joint account) који има више овлашћених корисника чији удели нису утврђени, или код бродо- ва односно ваздухоплова y чијим власничким листовима који ce воде y земљи регистрације постоји одређени приоритет намирења ранијих поверилаца. Дужници своја финансијска средства поверавају адвокати- ма на фидуциарним рачунима или другим номиналним власницима рачуна y банкама и тако практично онемогућују повериоце да користе овај форум. Повериоци ce суочавају са другим, неизвесним и скупим доказним поступком утврђивања порекла имовине и везе са њиховим дужником.34



АЛФ. 1-2Л995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)3. Највише разлика y упоредном праву манифестује ce код јурис- дикције према вези између имовине и подручја одговарајућег форума. Од ове везе зависи најчешће да ли ће правни захтев тужиоца бити остварен y домаћој земљи. Она постоји када су ствари y власништву или на коришћењу туженика, ако су његова права(на индустријску својину, на средствима превоза, на некретнинама) регистрована код домаћег органа, доступна ауторска права, хартије од вредности наплативе на домаћој територији.Ако je дужник власник деонице која je депонована на подручју форума имовине, има мишљења да може бити подржана његова јурис- дикција, без обзира што деоничко друштво има страну државну при- падност (17). Имовинска права која произилазе из хартија од вредности и других исправа (менице, чека, обвезница, гаранција, власничких и хипотекарних и других заложних папира, концесија и других привиле- гија која власнику (ако гласе на име) односно држаоцу (ако гласе на носиоца), могла би ce утужити код форума места на коме су те исправе доступне, уколико нема сметњи да буду пренета на повериоца.4. Јурисдикција ce подржава ако je имовина туженог доступна и потраживања доспела y моменту покретања поступка. У неким случа- јевима тужба ће бити прихваћена и за будућа имовинска права ако су испуњена три услова: 1. да je њихово остварење извесно, 2. да доспевају y разумном року и 3. да ће бити успостављена веза са подручјем форума имовине. Покретање поступка пред овим форумом може бити за тужио- ца контрапродуктивно, јер тим актом упозорава дужника на опрезност и омогућава да своју имовину усмери y другом правцу како би je лакше прикрио на територији треће земље и тиме осујетио реализацију ту- жбеног захтева. Другим речима, тужилац тиме губи своју ’’позициону предност” ефекта изненађења. Отуда je ова процесна могућност пред- ност за тужиоца само ако може са сигурношћу очекивати да ће сва три поменута услова бити испуњена и да дужник не може променити одговарајуће околности. Суд би требало да упозори тужиоца на ове чињенице.IV. ЗНАЧАЈ ИМОВИНЕ ЗА ЈУРИСДИКЦИЈУ ФОРУМА У САДЛокација имовине, y судској пракси САД, попут домицила нема функцију посебне релевантне чињенице за јурисдикцију, као y Европи. Полазне тачке y категоризацији сукоба јурисдикција између федерал- них држава разликују ce од европских критеријума. Обе основне јурис- дикције: a) ”in personam” и б) ”in rem” почивају на две компоненте: 1. на постојању интереса државе и 2. на минимуму везе између лица и им- овине са форумом (18). Имовина туженог je једна од чињеница према којој ce утврђује веза са подручјем форума како за једну тако и за другу(17) У САД место где ce налази исправа о имовинском праву може бити једно од мерила за тзв. јурисдикцију ”in rem”, ако je таква веза са подручјем форума оправдана, без обзира да ли су доступни интереси који ce манифестују y тим исправама. На пример, писмене обвезнице или ’’promissory notes” могу оправдати такву јурисдикцију, али само ако су обавезе из њих преузете непосредно према туженику (в. Hay, op. cit., str. 229).(18) В. Hay, ibidem, стр. 235. и даље, Restatement, 962, параграфи 24-55. 35



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y ствари.ма са иностранством(форуми: домицила, пбсловне јединиие и имовине) (стр. 23-41)врсту јурисдикције али има неких специфичности ако ce односи на лица (over persons) и ако ce односи на ствари (over things).a) Јурисдикција y погледу лицаЈурисдикција према лицима и њиховим стварима (телесним и бестелесним) je оправдана ако постоји њихова ’’довољна веза” са под- ручјем суда. На првом месту ce оправданост цени према вези са лицем (туженим), прецизније речено према: трајности и интензитету еконо- мских односа лица на подручју форума, последицама економских ак- тивности и везе појединих аката (без обзира на њихову природу) са тим подручјем. Ова категорија јурисдикције, међутим, може ce подржати и према власништву и другим правима на телесним и бестелесним ства- рима. Али само власништво имовине на подручју форума не обезбеђује персоналну јурисдикцију. Процењују ce мотиви деловања власника y вези са том имовином. При томе ce прави разлика између природе обавезе поводом које ce покреће спор.Ако je одговарајући спор настао из пословних односа са титула- ром имовине, онда ће јурисдикција бити подржана само уколико ce његове ствари (real property) или доступна имовина (tangible chattels) користе y економским активностима које могу оправдати поступак про- тив одсутног власника (туженика) због деловања које произлази из те имовине. На пример, ако купац заложних права на стварима које ce налазе на подручју форума тужи продавца за накнаду штете због пов- реде уговорних обавеза, суд ће бити надлежан y том спору.Ако je спор настао услед вануговорне одговорности деловањем имовине локализоване на подручју форума, његову јурисдикцију може оправдати вредност те имовине. Ова јурисдикција ће y неким случа- јевима бити сврстана y категорију јурисдикције ”in rem” или ’’quasi in rem”. Ha пример, тужени je нанео штету тужиоцу актом нелојалне конкуренције користећи ce при томе својим правом из уговора о лицен- ци са носиоцем патента који je регистрован на подручју форума. Њего- ва надлежност биће подржана према месту коришћења права туженог из уговора о лиценци, јер штета y вези са имовином одговорног лица оправдава такву надлежност (19).
б) Јурисдикција y погледу ствариИмовина y овој категорији јурисдикције има знатно већу улогу него код претходне. Иако су принципи на којима почива јурисдикција ”in rem” исти као принципи јурисдикције ”in personam”, постоје неке дистинкције y процени постојања везе између имовине и подручја једног и другог форума.Суд према околностима случаја процењује да ли постоје претпос- тавке: интерес државе и довољна веза са форумом која оправдава јурис- дикцију форума. Имовина je y категорији персоналне јурисдикције y функцији допунског средства које се користи због одсутности туженог, који нема домицил односно боравиште или седиште на подручју фору- ма. Услед тога ce тражи интензивнија веза имовине и подручја суда код(19) В. Параграфе 27-55. Restatement-ao јурисдикцији in personam и претпоставкама за њено заснивање.36



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)пословних обавеза - да постоји интерес државе (интерес тужиоца) код вануговорних обавеза - да je имовина одговарајуће вредности и да je штета призишла из имовине на подручју суда. Код јурисдикције y погледу ствари судови еластичније процењују ове околности. Осим тога, овде ce чешће дозвољава пленидба имовине која je основ за тзв. ’’пролазну јурисдикцију” и приликом квалификације имовине узима се y обзир не само имовина која je доступна судским и другим властима него и она која je изван подручја федералне државе. Јурисдикција ће бити подржана и на основу докумената из којих ce може утврдити право туженог на другој територији.У пракси САД ce, као и y Европи, признаје континуитет јурисдик- ције, наиме, јурисдикција која je заснована према околностима y време покретања поступка наставља ce без обзира на касније поступке који произлазе из првобитног захтева и на касније промене околности (20).Разноврсне видове имовине, везе са њима и доступност судској власти, време, начин и изгледи за остварење појединих имовинских права, значај исправа о њима и могућност укључивања y имовину ту- женикових дужника, као претпоставке јурисдикције”т rem”, потребно je груписати ради боље прегледности.
аа) Доступна и недоступна имовина.1. Према теорији ’’судске власти” (Power Théorie of Jurisdiction) јурисдикција ”in rem” може бити оправдана ако je имовина власника трајно или привремено y држави или привремено ван њене територије, без обзира на пребивалиште и боравиште туженог. Суд ће проценити y којој мери моменат привремене тј. ’’пролазне” присутности или одсутности имовине дужника и интерес дружаве по вези ’’дужничког спора” који чине оправданом њену јурисдикцију. Таквом имовином власник треба да располаже a интереси y вези са спором да су одредиви. Она мора бити доступна судској власти (tangible property) (21).2. Другу категорију имовине обухватају ствари и имовинска права која нису везана за подручје суда нити су интереси туженог одредиви као y претходној категорији нити je ова имовина доступна судској власти (intengible property). Таквом имовином сматрају ce све исправе (документи, папири) којима ce потврђује неко право дужника као на пример: акција, обвезница, признаница, ствари ван промета, привиле- гије и концесије, потврде о стварима предатим на чување, потврде о пореским олакшицама, франшизе, погодности за обављање неког пос- ла, захтеви за накнаду штете, банкарски и трговачки депозити, уговори закључени са трећим лицем, писмена обећања исплате и други доку- менти.Интереси државе који оправдавају надлежност треба да постоје, a не морају бити одредиви. На пример, тужба за наплату потраживања спору због неизвршења уговора туженог и трећег лица. Ако ce процени да je веза са подручјем форума оправдана, постојаће интерес државе те без обзира на његову одредивост, јурисдикција може бити y одгова- рајућим околностима подржана (22).(20) В. Параграф 26. и параграф 58 Restatement-a.(21) В. Нау, стр. 229. Vemon, Conflict of Law, 1982, c. nap. 703. 37



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословнејединице и имовине) (стр. 23-41)Код докумената y којима су имовински интереси туженог одреди- ви, заснивање јурисдикције може зависити од природе тог интереса. Тако на пример, приликом утврђивања постојања јурисдикције ”in rem” могу настати озбиљни проблеми оцене интереса државе y деоницама акционарских друштава. Треба правити разлику између самих деоница и осталих акционарских исправа који су одредива индиција само о власништву на деоницу. Иако je таква исправа сама по себи имовина али посматрана физички и чини саставни део деонице и исти интерес може имати и она држава којој припада акционарско друштво које je емитова- ло деоницу. Ta држава може сматрати да je деоница произишла из такве исправе о власништву и отуда постоји значајна веза њенејурисдикције према деоницама и преношењем обавеза друштва које су важне и за пренос својине на самом друштву. У ранијем Јединственом Закону о преносу деоница (Uniform Stock Transfer Act) y каснијем јединственом трговачком законику, исправа о деоници ce посматра као нешто што je изван саме деонице као и свака друга исправа која обухвата неке важне елементе правног односа и као такве могу бити посебно локализоване. Држава где ce налази исправа има јурисдикцију y погледу обима им- овине коју та исправа обухвата y време њеног издавања, без обзира где ce сама имовина налази, под условом да je исправа издата по праву државе где ce имовина налази (23).бб) Имовина као релевантна чињеница за јурисдикцију обухваће- на je посебном установом англосаксонског права гарнишментом (Gar- nichement). Ова установа води порекло из обичајног права Лондона, чији судови су имали јурисдикцију за све грађане Енглеске. Ако дуж- ник није био y Лондону нити ce могло спровести извршење из његове имовине y Лондону, суд je могао да ce огласи надлежним према дужни- ковом дужнику (Garnishee) y посебном поступку (garnishement process) ако има пребивалиште y Лондону (24). У САД je начелно ова установа прихваћена јер je ова идеја била корисна за економију y којој je кредит ослонац производње и дистрибуције a имовина ce стиче y првом реду путем кредита и књиговодствених трансакција (25). Гарнишмент je y пракси доследно спроведен путем јурисдикције према домицилу туже- ног дужниковог дужника без испитивања околности под којима je прихватљив дуг који je доспео или који je наплатив. Касније je ово схватање проширено y судској пракси јер ce нису могли реализовати(22) В. Leftlar, McDougal, Gelix, American Conflict of Law, 1994, стр. 60.(23) B. параграф 62. Рест. Према правилу из nap. 60. држава y којој ce налази имовина може имати јурисдикцију y погледу те имовине, али обично нема јурисдикцију зато што je исправа правни основ за расподелу имовине.Илустрација уз пар. 63. Рест. Лице А. изда обвезницу y држави X. за исплату 1.000 S y истој држави. Права лица Б. према лицу А. могу бити обухваћена овом обвезницом. Лице Ц. поднесе тужбу y држави Y. где ce обвезница налази, са захтевом да лице Б. пренесе обвезницу на њега. Суд je надлежан да утврди власништво права на обвезницу, без обзира што ова лица нису под његовом персоналном јурисдикцијом.Оцена таквих исправа као имовине туженог може створити додатне тешкоће: што исправе многих компанија чине њихову активу али дужницима из тих исправа нису испостављани захтеви, нити су активирани платни налози или место регистрације није и место пословања.(24) В. Нау, стр. 238 и даље.(25) Gamish y енглеском праву означава и новац који затвореник полаже приликом уласка y затвор.38



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)захтеви повериоца према недоступној имовини главног дужника, па je јурисдикција подржана и према имовини његовог дужника, без обзира на место плаћања првобитне обавезе и на пребивалиште овог послед- њег. Касније су неке државе увеле ограничења домашаја ове тужбе, нарочито y погледу имовине другог дужника која ce не налази на подручју јурисдикције, проценом принципа вере и поверења и пос- тојањем одредивог интереса другог дужника на лоцираној имовини (26). Јурисдикција ”in rem” према другом дужнику ограничена je само на његову доступну имовину и оправдање за то je нађено y његовим интересима y имовини који почивају на ранијим обавезама које je преузео главни дужник. Једини интерес државе који би могао да оправ- да јурисдикцију и пленидбу имовине другог дужника (Garnishee) je доказано не фер понашање главног дужника, који je предузео мере са којима je и други дужник да осујети исплату свог дуга.Поверилац може покренути поступак гарнишмента по основу уговорне или по основу вануговорнеобавезе главногдужника. У теори- ји ce y првом случају говори о ликвидним захтевима (liquidated claims), a y другом случају о неликвидним захтевима.Ликвидни захтев ce најчешће заснива на уговорима и другим трговачким папирима или на раније покренутом спору против главног дужника и одговарајућим пресудама које могу да ce користе као база за наплату потраживања од другог дужника. Значајну улогу y томе може имати место плаћања на коме ce заснива тзв. јурисдикција ”дуге руке” (long arm jurisdiction). Ова категорија јурисдикције може бити основ за персоналну јурисдикцију према месту плаћања не само за главног него и за дужниковог дужника (27). Наиме, надлежност ”дуге руке” може бити заснована по свакој тужби која је поднета по основу обећања датог тужиоцу, или неком трећем лицу y име тужиоца, да y корист туженика ’’испоручи... робу... y држави... или по основу уговора о сервисирању y држави...”.Код неликвидних захтева, a то су најчешће тужбе за накнаду штете из деликата, поступак ’’гарнишмента” ce комбинује са привреме- ним мерама пленидбе и користи ce ако одговарајућа надлежност фаво-(26) За ову установу један од маркантних случајева je: Schafer v. Heifner. Heifner, власник једне од више деоница Grey Mond пакета који није имао боравиште y држави Делаваре, покренуо јеспор по основу држањадеоницеу овој држави против целокупног супсидијерног власништва Grey Mond-a и против његових службеника и директора. Grey Mond je била делаверска корпорација и y истој држави су сви службеници и директори имали свој домицил. Према праву ове државе "situs” свих деоница корпорације регистроване y тој држави био je на њеној територији. Grey Mond пакет (Stock) чији су власници били тужени појединци био je секвестриран и блокиране су пословне књиге корпорације. Према праву државе Делаваре поступак може да ce покрене, уколико ce тужени појави пред судом и одбрана изјасни о меритуму. Т уженици су ce заиста појавили али на посебан начин и истакли да je секвестрација ”ех parte” супротна са поступком y парници и да туженици немају довољну везу са државом Делаваре да би могли бити подведени под њену јурисдикцију. Првостепени суд a касније и Врховни суд државе Делаваре су нашли да постоји одговарајући основ за јурисдикцију. Међутим, Врховни суд САД je укинуо ове одлуке и нашао да веза између ствари и суда и недовољно одредив интерес државе није довољна основа за јурисдикцију. Пошто није било других еле- мената који би подржали персоналну јурисдикцију, такав поступак je супротан са Уста- вом и стога недопустив.(27) Случајеви: International Shoe в. Vashington i McGee в. Int. L.I.C. 39



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)ризује тужиоца a неповољна je за туженог. Такве околности постоје y случају да ce докаже не фер понашање главног дужника који je осујетио покушај извршења на својој имовини, па тужилац истиче да je једина могућност остваривања његовог права пленидба имовине другог ду- жника и тиме заснује ”in rem” јурисдикција y циљу обезбеђења добара пред повољним судом пре њиховог отуђења (28).V. ЗАКЉУЧАК О ЈУРИСДИКЦИЈИ ФОРУМА ИМОВИНЕИзлагања о јурисдикцији која ce ослања на имовину туженог показују разлике између појединих система полазиштима процесних и материјално правних схватања, али y крајњем исходу те разлике ce смањују. Европски приступ имовини као материјално правној катего- рији полази од потраживања тј. од чинидбе. Англосаксонски - од дуга. Европски поступак разликује уговорну од вануговорне одговорности, док поступак y земљама прецедентног права повезује уговорне и ван- уговорне односе. У англосаксонском праву, категорија тужбе мора бити прилагођена врсти захтева и поступка, као што je поступак гарниш- мента; y Европи нема такве категоризације тужби. Међутим, и један и други систем показују тенденцију проширења заштите поверилаца против несавесних{дужника, али ce разликују y начину постизања тог циља: теоријом ’’пробоја” y Европи или гарнишментом y САД.(Примљено 4. фебруара 1994)
Dr. Milan РакProfessor of the Faculty of Law in BelgradeJURISDICTION IN MATTERS WITH FOREIGN ELEMENTSummaryIt is possible to notice in the rules of jurisdiction, as an instrument of exerting one of the most visible forms of sovereign power of a state, some characteristics of legal and political systems, the aims and tendencies of development of economic policy - not only in individual countries but in winder international communities and/or unions, too. Differences in interests, however, did not prevent states to regulate, both in municipal and foreign sources, the conflict between domestic and foreign jurisdictions in order to facilitate international trade of goods and services, and to provide legal security of civil-law relations(28) У случају Seider в. Loth лице ca боравиштем y Њујорку било je повређено y Вермонту y судару са возилом којим je управљало лице са боравиштем y Квебеку, које je било осигурано код компаније Hartword. Ова компанија je имала послове y Њујорку. Оштећено лице je поднело тужбу y Њујорку пленидбом тужениковог прихода пред судом "дуговања” тј. пред судом места испуњења обавезе Hartworda. Суд je нашао да je његова јурисдикција оправдана из разлога што je после удеса из уговорне обавезе Hartworda настало дуговање које може бити предмет пленидбе, на основу теорије према којој обавезе из полисе осигурања представљају имовину (assets) на подручју форума. У Случају Minichello, Апелациони суд je дозволио заплену ефектива осигураника y директној тужби коју je поднео против осигуравача.4П



АПФ, 1-2/1995 - Милан Пак, Јурисдикција y стварима са иностранством(форуми: домицила, пословне јединице и имовине) (стр. 23-41)with foreign element. While starting with general categories of jurisdiction in domestic litigation and in that with foreign element, in order to point by comparative method at differences in general and particular jurisdiction rules of various countries and legal systems (European continental, Anglo-Saxon, and more particularly that of the USA), including the differences in judicial systems, institutes and categories, the author emphasizes the tendencies toward unification of these rules, as expressed in the Luxemburg and Lugano conventions on jurisdiction and execution of foreign judicial decisions. These documents are an evidence that all differences between states and systems, such as European (continental) and Anglo-Saxon, may be surpassed by a sompromise.Key words: Jurisdiction. - Forum of domicile. - Forum of business unit and forum ofproperty.
Milan Pak,professeur à la Faculté de droit de BelgradeLA JURIDICTION DANS LES CHOSES JUDICIAIRES AVEC L’ELEMENT ETRANGERRésuméDans les règles fixant la juridiction en tant qu’un des instruments assurant l’expression du pouvoir souverain de l’Etat dans sa forme la plus authentique, il est possible de relever certaines caractéristiques propres aux divers systèmes juridiques et politiques, ainsi que les objectifs et les tendances marquant le développement de la politique économique adoptée, et ce non seulement dans certains pays, mais aussi dans des communautés ou unions internationales plus vastes. Toutefois, l’existence de divergences d’intérêts entre divers pays n’a pas constitué un obstacle à la régularisation, tant sur le plan interne qu’au niveau des sources internationales, du conflit entre la juridiction nationale et étrangère, en vue de faciliter la circulation des marchandises et des services, et d’assurer une sécurité juridique aux relations de droit civil avec l’étranger. Utilisant la méthode déductive, l’auteur part des catégories générales de compétence dans les conflits internes et dans ceux ayant un élément étranger, pour signaler, en appliquant la méthode comparative, les différences existant dans les règles générales et particulières fixant la juridiction de certains pays ou systèmes juridiques (en particulier européen et anglo-saxon et aux Etats unis). Relevant dans les systèmes juridiques et dans certaines catégories et institutions clés les différences pouvant influer sur la compétence judiciaire nationale, l’auteur constate que les Conventions de Luxembourg et de Lugano sur la juridiction et l’exécution des jugements étrangers révèlent une tendance à l’unification des règles de compétence entre les pays européens. Ces deux documents montrent qu’il est possible de régler par compromis toutes les différences existant entre les Etats et même entre des systèmes tels que le système européen (continental) et anglo-saxon.Mots clés: Juridiction. - Forum de domicile. - Forum de succursale. - Forum depatrimoine.
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