
ПОЈАМПОЈАМ
ВАНБРАЧНЕВАНБРАЧНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕЗАЈЕДНИЦЕ



ДугоДуго временавремена јеје ванбрачнаванбрачна заједницазаједница билабила самосамо
друштвенадруштвена, , алиали нене ии правнаправна појавапојава. . 
ТекТек однедавнооднедавно, , стављањемстављањем породицепородице уу центарцентар
друштвеногдруштвеног интересовањаинтересовања, , ии ванбрачнаванбрачна заједницазаједница добијадобија
одређеноодређено правноправно уобличавањеуобличавање..
НајзначајнијеНајзначајније постајепостаје питањепитање односаодноса родитељародитеља ии децедеце, , аа
нене дада лили сусу родитељиродитељи уу бракубраку илиили нене..
ВанбрачнихВанбрачних заједницазаједница данасданас имаима свесве вишевише. . ОдређенОдређен бројброј
њихњих ћеће временомвременом прерастипрерасти уу бракбрак, , штошто ихих чиничини обликомобликом
бракабрака нана пробупробу..
СтаријеСтарије особеособе живеживе уу ванбрачнимванбрачним заједницамазаједницама честочесто ии изиз
финансијскихфинансијских разлогаразлога ((могућимогући губитакгубитак издржавањаиздржавања одод
бившегбившег супружникасупружника, , губитакгубитак породичнепородичне пензијепензије итдитд).).
ДанасДанас сесе свесве вишевише бракбрак каокао институцијаинституција промишљенопромишљено
одбацујеодбацује..



СамСам називназив ванбрачнаванбрачна заједницазаједница
((заједницазаједница лицалица којакоја нисунису уу бракубраку), ), 
уобичајенуобичајен јеје, , алиали сесе употребљавајуупотребљавају ии
другидруги изразиизрази, , каокао штошто сусу конкубинатконкубинат ии
слободнаслободна заједницазаједница..



ОсновнаОсновна сличностсличност ванбрачневанбрачне заједницезаједнице ии бракабрака јеје уу
заједничкојзаједничкој садржинисадржини ((суштинисуштини). ). ТоТо јеје заједницазаједница
животаживота мушкарцамушкарца ии женежене; ; укупностукупност њиховихњихових
емотивнихемотивних, , интелектуалнихинтелектуалних, , економскихекономских, , социјалнихсоцијалних
односаодноса. . 
ЗаједницаЗаједница животаживота јеје, , међутиммеђутим, , заза бракбрак последицапоследица, , аа заза
ванбрачнуванбрачну заједницузаједницу условуслов постојањапостојања. . АкоАко њење неманема, , 
одод бракабрака остајеостаје самосамо голагола формаформа, , аа одод ванбрачневанбрачне
заједницезаједнице нене остајеостаје ништаништа. . 
ЗатоЗато јеје заједницазаједница животаживота заза ванбрачнуванбрачну заједницузаједницу
важнијаважнија негонего заза бракбрак, , премдапремда ии уу једномједном ии уу другомдругом
случајуслучају онаона чиничини претпоставкупретпоставку заза стицањестицање одређениходређених
праваправа, , препре свегасвега имовинскихимовинских..



НајочигледнијаНајочигледнија разликаразлика измеђуизмеђу бракабрака ии ванбрачневанбрачне
заједницезаједнице јестејесте службенослужбено закључењезакључење бракабрака ии његовњегов
престанакпрестанак самосамо уу закономзаконом предвиђенимпредвиђеним случајевимаслучајевима, , 
предпред надлежнимнадлежним државнимдржавним органоморганом. . 
ВанбрачнаВанбрачна заједницазаједница настајенастаје сагласношћусагласношћу вољавоља
ванбрачнихванбрачних партнерапартнера, , изричитоизричито илиили прећутнопрећутно, , аа нана
истиисти начинначин ии престајепрестаје. . 
УправоУправо највећинајвећи правниправни проблемпроблем кодкод ванбрачневанбрачне
заједницезаједнице проистичепроистиче изиз недостатканедостатка формалностиформалности којекоје
биби означилеозначиле њенњен почетакпочетак ии крајкрај, , штошто јеје значајнозначајно заза
стицањестицање илиили губљењегубљење одређениходређених праваправа ии обавезаобавеза. . 



КонститутивниКонститутивни елементиелементи
1.1. РазличитостРазличитост половаполова –– СвакоСвако одређењеодређење
овеове заједницезаједнице полазиполази одод њење каокао заједницезаједнице
мушкарцамушкарца ии женежене, , штошто јеје чиничини циљномциљном
заједницомзаједницом. . 
МеђутимМеђутим, , постојепостоје снажнаснажна залагањазалагања, , препре свегасвега
уу земљамаземљама ЗападнеЗападне ЕвропеЕвропе, , дада сесе признапризна
правниправни учинакучинак заједницазаједница животаживота двајудвају лицалица
истогистог полапола. . НашеНаше правоправо сесе уу погледупогледу овоговог
изричитоизричито изјашњаваизјашњава говорећиговорећи оо ванбрачнојванбрачној
заједницизаједници каокао заједницизаједници животаживота женежене ии
мушкарцамушкарца..



2.2. ЗаједницаЗаједница животаживота –– ВољаВоља ии намеранамера остваривањаостваривања
заједницезаједнице животаживота мушкарцамушкарца ии женежене подразумевајуподразумевају ии
заједничкозаједничко становањестановање, , заједничкузаједничку исхрануисхрану, , 
провођењепровођење слободногслободног временавремена итдитд. . –– каокао ии уу бракубраку..
МеђутимМеђутим, , супружницисупружници сесе могумогу договоритидоговорити дада имајуимају
одвојенаодвојена домаћинствадомаћинства ии местаместа становањастановања, , аа бракбрак ии
даљедаље имаима својесвоје довољнодовољно реалнореално постојањепостојање..
ДаДа биби заједницазаједница животаживота ванбрачнихванбрачних партнерапартнера
постојалапостојала, , онаона морамора иматиимати ии спољнеспољне манифестацијеманифестације. . 
ОвоОво искључујеискључује њиховњихов договордоговор оо вођењувођењу одвојениходвојених
домаћинставадомаћинстава ии различитимразличитим местимаместима становањастановања. . 
ПостојеПостоје фиктивнификтивни браковибракови, , алиали нене ии фиктивнефиктивне
ванбрачневанбрачне заједницезаједнице..



3.3. ИскључивостИскључивост ванбрачневанбрачне заједницезаједнице ––
ВанбрачнојВанбрачној заједницизаједници каокао узорузор служислужи бракбрак, , 
штошто значизначи дада истовременоистовремено нене можеможе постојатипостојати
вишевише оваквиховаквих заједницазаједница једногједног лицалица. . ОвоОво
искључујеискључује ии постојањепостојање бракабрака једногједног одод њихњих. . 
ОвоОво произлазипроизлази изиз чињеницечињенице дада ванбрачнаванбрачна
заједницазаједница подразумеваподразумева вођењевођење заједницезаједнице
животаживота. . 
АкоАко једноједно лицелице остварујеостварује потпунупотпуну заједницузаједницу
животаживота саса другимдругим лицемлицем супротногсупротног полапола, , тото
ондаонда фактичкифактички искључујеискључује могућностмогућност дада можеможе
водитиводити јошјош једнуједну таквутакву заједницузаједницу. . 



4.4. СтабилностСтабилност ии дужедуже трајањетрајање ––
ВанбрачнихВанбрачних заједницазаједница имаима различитихразличитих..
МогуМогу битибити спорадичнеспорадичне, , повременеповремене, , 
нестабилненестабилне илиили трајнијетрајније, , чвршћечвршће ии
теснијетесније заједницезаједнице животаживота ии радарада. . 
ПравниПравни појампојам ванбрачневанбрачне заједницезаједнице
подразумеваподразумева дада онаона трајетраје дужедуже, , штошто
указујеуказује нана њенуњену стабилностстабилност..



5.5. ЈавностЈавност –– УУ ванбрачнојванбрачној заједницизаједници
мушкарацмушкарац ии женажена живеживе каокао дада сусу уу бракубраку. . 
ЊенЊен спољниспољни изгледизглед нене разликујеразликује сесе одод
уобичајеногуобичајеног изгледаизгледа брачнебрачне заједницезаједнице. . 
ВанбрачнаВанбрачна заједницазаједница морамора битибити познатапозната уу
срединисредини уу којојкојој сесе остварујеостварује ((разликујеразликује сесе одод
скривенихскривених љубавнихљубавних везавеза илиили пролазнихпролазних
партнерставапартнерстава). ). 
АкоАко ванбрачнуванбрачну заједницузаједницу партнерипартнери
прикривајуприкривају, , тото значизначи дада ониони ии нисунису
заинтересованизаинтересовани заза њеноњено одржањеодржање..



ДефиницијаДефиниција

ЗаједницаЗаједница животаживота једногједног мушкарцамушкарца ии
једнеједне женежене којакоја јеје дужедуже трајалатрајала ии чијечије јеје
постојањепостојање познатопознато трећимтрећим лицималицима, , којакоја
настајенастаје њиховимњиховим саживљавањемсаживљавањем ии
престајепрестаје престанкомпрестанком намеренамере
остваривањаостваривања тете заједницезаједнице..



ПРАВНОПРАВНО УРЕЂЕЊЕУРЕЂЕЊЕ
ВАНБРАЧНЕВАНБРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕЗАЈЕДНИЦЕ

ПотребаПотреба заза правнимправним уређењемуређењем ванбрачневанбрачне
заједницезаједнице, , препре свегасвега, , проистичепроистиче изиз проблемапроблема
везанихвезаних заза њенњен раскидраскид. . 
ПравнаПравна правилаправила ии нисунису неопходнанеопходна уу тренуткутренутку
кадакада долазидолази додо њеногњеног заснивањазаснивања. . МеђутимМеђутим, , 
онаона сесе уу праксипракси врловрло реткоретко пријатељскипријатељски
раскидараскида, , нарочитонарочито акоако сусу ванбрачниванбрачни партнерипартнери
живелиживели дугодуго заједнозаједно, , акоако сусу ималиимали заједничкезаједничке
приходеприходе ии заједничкезаједничке издаткеиздатке ии акоако имајуимају
заједничкузаједничку децудецу. . 



ЗаконскиЗаконски појампојам овеове заједницезаједнице обухватаобухвата двадва
саставнасаставна елементаелемента: : 
1) 1) ванбрачнаванбрачна заједницазаједница јеје трајнијатрајнија заједницазаједница
животаживота женежене ии мушкарцамушкарца ии
2) 2) ванбрачнаванбрачна заједницазаједница морамора битибити слободнаслободна, , 
тјтј. . дада измеђуизмеђу ванбрачнихванбрачних партнерапартнера нене постојепостоје
брачнебрачне сметњесметње. . 
СамоСамо акоако ванбрачнаванбрачна заједницазаједница садржисадржи обаоба
оваова елементаелемента производићепроизводиће дејствадејства
предвиђенапредвиђена уу законузакону..



ПремаПрема ПЗСПЗС, , ванбрачниванбрачни партнерипартнери имајуимају истаиста праваправа ии
дужностидужности каокао ии супружницисупружници подпод условимаусловима
предвиђенимпредвиђеним уу законузакону ((ии заза времевреме трајањатрајања заједницезаједнице
животаживота, , аа нене самосамо послепосле њеногњеног престанкапрестанка).).
СкупСкуп праваправа ии дужностидужности ванбрачнихванбрачних партнерапартнера уу
заједницизаједници животаживота чиничини њиховњихов ванбрачниванбрачни статусстатус. . 
ПраваПрава ии дужностидужности сусу личногличног ии имовинскогимовинског карактеракарактера. . 
ТичуТичу сесе личнихличних праваправа ии дужностидужности диспозитивногдиспозитивног ии
императивногимперативног карактеракарактера, , каокао ии праваправа ии дужностидужности
личноимовинскогличноимовинског ии имовинскогимовинског карактеракарактера. . 
ВанбрачнаВанбрачна заједницазаједница, , будућибудући дада нене настајенастаје предпред
државнимдржавним органоморганом, , нене производипроизводи статуснастатусна дејствадејства нана
имеиме, , држављанстводржављанство ии пословнупословну способностспособност..



ПрестанакПрестанак ванбрачневанбрачне заједницезаједнице

ПрироднимПриродним путемпутем –– смрћусмрћу једногједног ванбрачногванбрачног
партнерапартнера. . 
ЗаЗа животаживота ванбрачнихванбрачних партнерапартнера –– споразумнимспоразумним ии
једностранимједностраним раскидомраскидом. . 
ИИ заза настанакнастанак ии заза престанакпрестанак ванбрачневанбрачне заједницезаједнице, , 
углавномуглавном, , довољнадовољна јеје вољавоља двајудвају лицалица супротногсупротног
полапола, , њиховањихова сагласностсагласност. . ТаТа сагласностсагласност можеможе битибити
резултатрезултат изричитогизричитог споразумаспоразума обејуобеју странастрана..
ВанбрачнаВанбрачна заједницазаједница можеможе престатипрестати ии прећутнопрећутно,, кадакада
сесе изиз понашањапонашања једногједног одод партнерапартнера можеможе закључитизакључити
дада јеје додо раскидараскида дошлодошло ((нпрнпр. . засноваозасновао јеје другудругу
ванбрачнуванбрачну заједницузаједницу).).



РаскидРаскид можеможе битибити ии једностранједностран. . 
ВанбрачнаВанбрачна заједницазаједница управоуправо ии подразумеваподразумева
слободанслободан једностранједностран раскидраскид, , изричитоизричито илиили
фактичкимфактичким радњамарадњама..
РаскидРаскид нене можеможе повлачитиповлачити никаквеникакве правнеправне
обавезеобавезе оногоног коко јеје раскинуораскинуо ванбрачнуванбрачну заједницузаједницу, , 
којекоје биби билебиле резултатрезултат самогсамог раскидараскида. . 
ЈединоЈедино акоако биби тото билобило учињеноучињено грубимгрубим кршењемкршењем
узајамнихузајамних праваправа ии дужностидужности ванбрачнихванбрачних
партнерапартнера, , дошлодошло биби додо ускраћивањаускраћивања праваправа нана
издржавањеиздржавање..



ПоследицеПоследице престанкапрестанка

ПрестанкомПрестанком ванбрачневанбрачне заједницезаједнице
настајенастаје потребапотреба рашчишћавањарашчишћавања
међусобнихмеђусобних односаодноса измеђуизмеђу дотадашњихдотадашњих
партнерапартнера. . 
ТоТо сусу углавномуглавном онаона истаиста питањапитања којакоја
требатреба решитирешити попо разводуразводу бракабрака. . 
ИмајућиИмајући уу видувиду дада кодкод наснас,, попо законузакону,,
ванбрачневанбрачне заједницезаједнице имајуимају истаиста дејствадејства
каокао ии брачнебрачне,, кругкруг овихових питањапитања јеје истиисти..



НИШТАВИНИШТАВИ БРАКОВИБРАКОВИ
ПремаПрема ПЗСПЗС бракбрак престајепрестаје нана тритри начинаначина: : смрћусмрћу
супружникасупружника, , поништењемпоништењем ии разводомразводом бракабрака. . ЧетвртиЧетврти
начинначин престанкапрестанка бракабрака, , проглашењемпроглашењем несталогнесталог лицалица заза
умрлоумрло, , регулисанрегулисан јеје ЗакономЗаконом оо ванпарничномванпарничном поступкупоступку. . 
ПоништењеПоништење јеје јединиједини начинначин престанкапрестанка неважећегневажећег
((непуноноважногнепуноноважног) ) бракабрака, , докдок сусу осталиостали начининачини престанкапрестанка
односеодносе нана пуноважнипуноважни бракбрак..
ПоништењемПоништењем сесе нене укидајуукидају свесве правнеправне последицепоследице којекоје јеје
произвеопроизвео бракбрак одод моментамомента његовогњеговог закључењазакључења, , штошто биби
биобио правиправи смисаосмисао поништењапоништења правногправног послапосла уу грађанскомграђанском
правуправу. . 
ПоништењеПоништење бракабрака делуједелује самосамо заза убудућеубудуће, , папа јеје тото ии
најважнијенајважније одступањеодступање одод општеопште теоријетеорије ништавостиништавости
правнихправних пословапослова. . 
БракБрак престајепрестаје поништењемпоништењем акоако јеје ништавништав илиили рушљиврушљив..



УпркосУпркос свимсвим гаранцијамагаранцијама, , дешавадешава сесе дада будебуде
закључензакључен непуноважаннепуноважан бракбрак. . 
ПородичноправнаПородичноправна санкцијасанкција састојисастоји сесе уу
поништењупоништењу бракабрака..
НиштавостНиштавост сесе уу породичномпородичном правуправу ослањаослања нана
општуопшту теоријутеорију ништавостиништавости имовинскогимовинског праваправа. . 
МеђутимМеђутим, , оваова теоријатеорија нене можеможе уу породичномпородичном
правуправу иматиимати истиисти домашајдомашај. . 
ПородичноПородично правоправо имаима низниз специфичностиспецифичности уу
односуодносу нана грађанскограђанско правоправо, , иакоиако сесе уу оквируоквиру
његањега дугодуго развијалоразвијало..



БракБрак јеје ии једанједан одод основаоснова породицепородице папа његовоњегово поништењепоништење
повлачиповлачи неупоредивонеупоредиво тежетеже последицепоследице одод поништењапоништења
правногправног послапосла грађанскогграђанског праваправа. . 
ПоништењеПоништење бракабрака делуједелује самосамо заза будућебудуће времевреме ((exex nuncnunc), a ), a 
нене ретроактивноретроактивно ((exex tunctunc). ). СвеСве додо моментамомента поништењапоништења овиови
браковибракови производепроизводе истеисте правнеправне последицепоследице каокао ии пуноважнипуноважни ––
ии уу погледупогледу децедеце ((онаона сусу брачнабрачна) ) ии уу погледупогледу супружникасупружника
((настајунастају последицепоследице каокао уу случајуслучају разводаразвода).).
НедостатакНедостатак једногједног одод условауслова заза пуноважнопуноважно закључењезакључење бракабрака
нене повлачиповлачи нужнонужно увекувек његовоњегово поништењепоништење, , насупротнасупрот
ништавостиништавости грађанскогграђанског праваправа. . 
ЗбогЗбог важностиважности бракабрака каокао правнеправне ии друштвенедруштвене установеустанове уу
законузакону сусу унапредунапред предвиђенипредвиђени свисви случајевислучајеви ништавостиништавости
((nullanulla nullitasnullitas sine sine legelege –– неманема ништавостиништавости акоако узрокузрок
ништавостиништавости нијеније изричитоизричито предвиђенпредвиђен уу законузакону). ). 



НиштавиНиштави бракбрак ((matrimoniummatrimonium nullumnullum) je ) je онајонај
бракбрак кодкод когакога уу моментумоменту склапањасклапања нисунису билибили
испуњенииспуњени условиуслови којикоји сесе попо законузакону тражетраже заза
његовуњегову пуноважностпуноважност. . 
ЗаконЗакон СрбијеСрбије je y je y односуодносу нана ранијераније прописепрописе изиз
овеове областиобласти прошириопроширио бројброј условауслова којикоји сесе
тражетраже заза пуноважностпуноважност бракабрака..
ToTo je je учињеноучињено укидањемукидањем условауслова заза постојањепостојање
бракабрака, , аа тиметиме ии категоријекатегорије непостојећихнепостојећих
браковабракова..



НиштавНиштав јеје бракбрак::
измеђуизмеђу двадва лицалица истогистог полапола,,
закључензакључен безбез сагласностисагласности супружникасупружника,,
акоако нијеније склопљенсклопљен уу циљуциљу заједницезаједнице
животаживота ((изигравањеизигравање циљациља бракабрака).).
акоако јеје склопљенсклопљен упркосупркос постојањупостојању одређенеодређене
брачнебрачне сметњесметње
акоако нијеније испуњениспуњен условуслов уу погледупогледу формеформе
((надлежностнадлежност ии начинначин).).



НепоштовањеНепоштовање условауслова којикоји сусу установљениустановљени заза
заштитузаштиту општихопштих интересаинтереса имаима заза
породичноправнупородичноправну санкцијусанкцију ништавостништавост бракабрака, , 
папа сусу ии могућностимогућности заза његовоњегово поништењепоништење
великевелике. . 
ОвоОво сесе огледаогледа крозкроз: : 

1) 1) кругкруг лицалица саса правомправом нана тужбутужбу заза његовоњегово
поништењепоништење, , 
2) 2) крозкроз непостојањенепостојање рокарока заза тужбутужбу ии
3) 3) уу чињеницичињеници дада, , ппoo правилуправилу, , нијеније могућамогућа
накнаднанакнадна конвалидацијаконвалидација..



УзроциУзроци ништавостиништавости
УзроциУзроци ништавостиништавости бракабрака сусу одређенеодређене брачнебрачне
сметњесметње, , алиали ии другедруге чињеницечињенице. To cy:. To cy:

брачностбрачност, , 
сродствосродство,  ,  
неспособностнеспособност заза расуђивањерасуђивање, , 
малолетствомалолетство, , 
старатељскистаратељски односоднос, , 
склапањесклапање бракабрака уу некомнеком другомдругом циљуциљу, , аа нене уу циљуциљу заједницезаједнице
животаживота ((изигравањеизигравање циљациља бракабрака),),
склапањесклапање бракабрака безбез сагласностисагласности вољавоља супружникасупружника, , 
склапањесклапање бракабрака измеђуизмеђу двадва лицалица истогистог полапола ии
закључењезакључење бракабрака безбез одговарајућеодговарајуће формеформе..



БрачностБрачност
ИИ поредпоред превентивнихпревентивних мерамера уу циљуциљу спречавањаспречавања
бигамијебигамије предвиђенихпредвиђених уу самомсамом поступкупоступку закључењазакључења
бракабрака, , каокао ии репресивнихрепресивних мерамера предвиђенихпредвиђених уу
кривичномкривичном законодавствузаконодавству, , дешавадешава сесе дада будебуде
закључензакључен бракбрак, , аа дада претходнипретходни нијеније престаопрестао. . 
ПостојањеПостојање тогтог ранијегранијег бракабрака сесе можеможе доказатидоказати
изводомизводом изиз матичнематичне књигекњиге венчанихвенчаних. . 
МожеМоже сесе, , међутиммеђутим, , деситидесити дада постојањепостојање ранијегранијег
бракабрака нана нене можеможе доказатидоказати нана тајтај уобичајенуобичајен начинначин. . УУ
овомовом случајуслучају судсуд ћеће тужиоцутужиоцу наложитиналожити дада уу
одређеномодређеном рокуроку покренепокрене парницупарницу радиради утврђивањаутврђивања
дада ранијиранији бракбрак постојипостоји. . АкоАко тужилацтужилац тото нене учиниучини уу
предвиђеномпредвиђеном рокуроку, , сматраћесматраће сесе дада јеје тужбатужба заза
поништењепоништење бракабрака збогзбог двобрачностидвобрачности повученаповучена..



АкоАко јеје постојањепостојање ранијегранијег бракабрака неспорнонеспорно, , 
новинови бракбрак, , закључензакључен упркосупркос постојањупостојању тогтог
ранијегранијег пуноважногпуноважног бракабрака, , бићебиће оглашеноглашен
ништавимништавим. . 
ПослеПосле његовогњеговог поништењапоништења ранијиранији бракбрак ћеће
остатиостати уу важностиважности ии производићепроизводиће правнаправна
дејствадејства. . 
ПостојиПостоји самосамо једноједно одступањеодступање одод овоговог
правилаправила предвиђенопредвиђено закономзаконом..
НаимеНаиме, , нећенеће сесе поништитипоништити новинови бракбрак акоако јеје
ранијиранији уу међувременумеђувремену престаопрестао, , нана билобило којикоји уу
законузакону предвиђенипредвиђени начинначин. . 



НајпреНајпре, , туженитужени можеможе уу токутоку поступкапоступка заза поништењепоништење
новогновог бракабрака истаћиистаћи приговорприговор дада ранијиранији бракбрак нијеније
пуноважанпуноважан. . УУ овомовом случајуслучају судсуд ћеће муму наложитиналожити дада уу
одређеномодређеном рокуроку покренепокрене парницупарницу заза поништењепоништење
ранијегранијег бракабрака. . АкоАко тајтај бракбрак будебуде поништенпоништен, , ондаонда новинови
нијеније ништавништав –– конвалидиконвалиди ранран јеје, , јерјер вишевише нене постојипостоји
двобрачностдвобрачност. . АкоАко, , пакпак, , странкастранка којакоја јеје упућенаупућена дада
покренепокрене парницупарницу тото нене учиниучини уу остављеномостављеном рокуроку, , 
сматраћесматраће сесе дада јеје одусталаодустала одод својесвоје тврдњетврдње..
МогућеМогуће јеје ии дада ранијиранији бракбрак уу токутоку поступкапоступка заза
поништењепоништење новогновог бракабрака престанепрестане нана другидруги начинначин ––
смрћусмрћу илиили разводомразводом. . АкоАко ранијиранији бракбрак престанепрестане додо
закључењазакључења главнеглавне расправерасправе уу поступкупоступку којикоји сесе водиводи
заза поништењепоништење другогдругог бракабрака, , судсуд ћеће одбитиодбити тужбенитужбени
захтевзахтев..



СродствоСродство
НепоштовањеНепоштовање брачнебрачне сметњесметње сродствасродства, , безбез обзираобзира нана тото
оо којојкојој сесе врстиврсти радиради, , повлачиповлачи заза собомсобом ништавостништавост бракабрака. . 
ТазбинскоТазбинско сродствосродство јеје отклоњиваотклоњива сметњасметња, , алиали сесе
закључензакључен бракбрак измеђуизмеђу тазбинскихтазбинских сродникасродника уу првомпрвом
степенустепену безбез одобрењаодобрења надлежногнадлежног органаоргана нећенеће увекувек
поништитипоништити. . 
ПредвиђенаПредвиђена јеје могућностмогућност дада судсуд одбијеодбије захтевзахтев заза
поништењепоништење бракабрака акоако постојепостоје оправданиоправдани разлозиразлози заза тото. . 
ОправданостОправданост разлогаразлога ценицени судсуд којикоји решаварешава питањепитање
поништењапоништења бракабрака..
НемаНема потребепотребе дада сесе странкастранка упућујеупућује нана покретањепокретање
ванпарничногванпарничног поступкапоступка радиради накнадногнакнадног одобрењаодобрења, , кадкад јеје ии
парничнипарнични судсуд довољнодовољно компетентанкомпетентан дада одлучиодлучи оо овојовој
ствариствари..



НеспособностНеспособност заза расуђивањерасуђивање
ВољаВоља заза закључењезакључење бракабрака морамора битибити израженаизражена свесносвесно ии
озбиљноозбиљно. . СамоСамо онооно лицелице којекоје јеје способноспособно заза расуђивањерасуђивање
можеможе изјавитиизјавити вољувољу свесносвесно..
ПостављаПоставља сесе питањепитање пуноважностипуноважности бракабрака склопљеногсклопљеног уу
светлимсветлим тренуциматренуцима ((lucidalucida intervallaintervalla). ). АкоАко сесе зназна дада бракбрак имаима
неоспорнонеоспорно друштвенидруштвени значајзначај, , ондаонда сесе морамора прихватитиприхватити ии
ставстав дада сесе бракбрак закључензакључен уу светлимсветлим тренуциматренуцима сматрасматра
ништавимништавим..
АкоАко токомтоком бракабрака лицелице којекоје гага јеје склопилосклопило каокао неспособнонеспособно заза
расуђивањерасуђивање постанепостане способноспособно заза расуђивањерасуђивање, , ништавостништавост сесе
претварапретвара уу узрокузрок рушљивостирушљивости бракабрака. . КругКруг лицалица којикоји јеје додо
тадатада имаоимао правоправо нана тужбутужбу сужавасужава сесе. . ПравоПраво нана тужбутужбу имаима
самосамо супружниксупружник којикоји јеје биобио неспособаннеспособан заза расуђивањерасуђивање. . 
ОваквоОвакво решењерешење јеје неправеднонеправедно премапрема здравомздравом супружникусупружнику ––
бољебоље јеје уу оваквомоваквом случајуслучају искључитиискључити могућностмогућност поништењапоништења..



МалолетствоМалолетство исподиспод 1616 годинагодина

ИакоИако сесе тото уу законузакону изричитоизричито нене кажекаже, , изиз
чињеницечињенице дада јеје малолетствомалолетство изнадизнад 16 16 
годинагодина отклоњиваотклоњива брачнабрачна сметњасметња можеможе
сесе извућиизвући закључакзакључак дада јеје бракбрак
малолетникамалолетника исподиспод тогтог узрастаузраста ништавништав..
РазлогРазлог лежилежи уу чињеницичињеници дада вољавоља овоговог
лицалица нијеније правноправно релевантнарелевантна..



СтаратељскиСтаратељски односоднос

БракБрак закључензакључен измеђуизмеђу старатељастаратеља ии
штићеникаштићеника јеје ништавништав..



ИзигравањеИзигравање циљациља бракабрака
БракБрак којикоји нијеније закључензакључен уу циљуциљу остваривањаостваривања
заједницезаједнице животаживота ништавништав јеје. . ОнОн постојипостоји самосамо каокао
формаформа ии нене испуњаваиспуњава својусвоју сврхусврху. . ОвакавОвакав бракбрак јеје
фиктиванфиктиван, , каокао ии свакисваки другидруги правниправни посаопосао којимкојим
сесе прикриваприкрива праваправа суштинасуштина ии циљциљ..
БракБрак ћеће битибити ништавништав самосамо акоако обаоба супружникасупружника, , аа
нене самосамо једанједан, , имајуимају намерунамеру постизањапостизања некогнеког
другогдругог циљациља, , аа нене остваривањеостваривање заједницезаједнице животаживота. . 
НужанНужан јеје, , дакледакле, , њиховњихов договордоговор, , свестсвест ии хтењехтење дада
сесе постигнепостигне некинеки другидруги циљциљ. . БракБрак сесе појављујепојављује
самосамо каокао средствосредство остварењаостварења тогтог другогдругог циљациља..



БракБрак којикоји биби биобио закључензакључен предпред крајкрај
животаживота једногједног одод супружникасупружника нене морамора
битибити ништавништав. . АкоАко јеје измеђуизмеђу супружникасупружника, , 
препре закључењазакључења бракабрака, , постојалапостојала
дуготрајнадуготрајна заједницазаједница животаживота, , бракбрак ћеће
битибити пуноважанпуноважан..
УУ праксипракси јеје врловрло тешкотешко откритиоткрити обострануобострану
намерунамеру заза остваривањеостваривање некогнеког другогдругог
циљациља. . ФиктивностФиктивност сесе скриваскрива постојањемпостојањем
обостраногобостраног интересаинтереса. . 



ДругиДруги циљциљ којикоји сесе желижели постићипостићи можеможе битибити
законскозаконско издржавањеиздржавање, , породичнапородична пензијапензија, , 
стицањестицање држављанствадржављанства, , избегавањеизбегавање кривичногкривичног
прогонапрогона, , ии слсл..
ИакоИако јеје бракбрак закључензакључен уу некомнеком другомдругом циљуциљу
ништавништав, , уу некимнеким случајевимаслучајевима нећенеће битибити поништенпоништен
акоако накнаднонакнадно дођедође додо успостављањауспостављања заједницезаједнице
животаживота. . БракБрак јеје оснаженоснажен, , конвалидиранконвалидиран јеје, , јерјер сусу
сесе накнаднонакнадно стеклистекли условиуслови заза његовуњегову
пуноважностпуноважност,, тете вишевише неманема оправдањаоправдања заза његовоњегово
поништењепоништење..



ДругеДруге чињеницечињенице којекоје сусу
санкционисанесанкционисане ништавошћуништавошћу

ПремаПрема ПЗСПЗС, , санкцијомсанкцијом ништавостиништавости
снабдевеноснабдевено јеје непоштовањенепоштовање условауслова којикоји
сесе тичутичу::
различитостиразличитости половаполова,,
сагласнесагласне изјавеизјаве вољавоља заза закључењезакључење бракабрака, , 
ии
формеформе закључењазакључења бракабрака..



ЛицаЛица којакоја имајуимају правоправо дада тражетраже
поништењепоништење ништавихништавих браковабракова
ПравоПраво нана тужбутужбу заза поништењепоништење
ништавихништавих браковабракова, , уу складускладу саса значајемзначајем
разлогаразлога ништавостиништавости, , признајепризнаје сесе
приличноприлично широкомшироком кругукругу лицалица. . 
To To правоправо имајуимају јавнијавни тужилацтужилац, , 
супружницисупружници ии лицалица којакоја имајуимају
непосреднинепосредни правниправни интересинтерес дада бракбрак
будебуде поништенпоништен..



РокРок уу комекоме сесе можеможе тражититражити поништењепоништење
апсолутноапсолутно ништавогништавог бракабрака

УУ случајуслучају ништавостиништавости бракабрака нијеније
одређенодређен рокрок уу комком сесе можеможе тражититражити
његовоњегово поништењепоништење. . 
ПравоПраво нана тужбутужбу нене застаревазастарева, , штошто значизначи
дада сесе овиови браковибракови, , ппoo правилуправилу, , нене могумогу
конвалидиратиконвалидирати..



РУШЉИВИРУШЉИВИ БРАКОВИБРАКОВИ
ИИ рушљивирушљиви браковибракови сусу, , каокао ии ништавиништави, , ониони
приликомприликом чијегчијег закључењазакључења нисунису билибили
испуњенииспуњени условиуслови којикоји сесе тражетраже заза њиховуњихову
пуноважностпуноважност. . 
ЗакључењемЗакључењем рушљивогрушљивог бракабрака повређениповређени сусу
јединоједино интересиинтереси супружникасупружника. . ЗатоЗато::
1) 1) ужиужи кругкруг лицалица имаима правоправо дада тражитражи њиховоњихово
поништењепоништење, , 
2) 2) правоправо јеје ограниченоограничено рокомроком, , ии
3) 3) овиови браковибракови могумогу битибити конвалидираниконвалидирани..



РушљивостРушљивост уу нашемнашем правуправу
изазивајуизазивају следећиследећи узроциузроци::

1) 1) малолетствомалолетство изнадизнад 16 16 годинагодина, , 
2) 2) манемане вољевоље, , ии
3) 3) неспособностнеспособност заза расуђивањерасуђивање којакоја јеје
престалапрестала попо закључењузакључењу бракабрака..



МалолетствоМалолетство изнадизнад 1616 годинагодина
МалолетникМалолетник којикоји јеје навршионавршио 16 16 годинагодина можеможе јединоједино
узуз одобрењеодобрење судасуда закључитизакључити бракбрак. . 
АкоАко сесе десидеси дада бракбрак безбез одобрењаодобрења ипакипак будебуде
закључензакључен, , онон ћеће битибити рушљиврушљив. . 
ОваквиОвакви случајевислучајеви могумогу настатинастати, , углавномуглавном, , каокао
последицапоследица непажњенепажње органаоргана којикоји учествујеучествује уу поступкупоступку
закључењазакључења бракабрака. . 
ПоредПоред овоговог, , могућемогуће јеје ии дада сусу фалсификованефалсификоване личнеличне
исправеисправе, , односноодносно изводизвод изиз матичнематичне књигекњиге рођенихрођених..
СудСуд нене морамора поништитипоништити бракбрак малолетникамалолетника старијегстаријег
одод 16 16 годинагодина. . ОнОн можеможе одбитиодбити дада тото учиниучини акоако утврдиутврди
дада сусу уу времевреме закључењазакључења постојалипостојали илиили сусу накнаднонакнадно
насталинастали условиуслови којикоји сесе тражетраже заза диспензацијудиспензацију одод овеове
брачнебрачне сметњесметње..



МанеМане вољевоље

РелативноРелативно јеје ништавништав ии бракбрак закључензакључен подпод
утицајемутицајем принудепринуде ии заблудезаблуде..
УУ праксипракси сусу врловрло реткиретки случајевислучајеви захтевазахтева заза
поништењепоништење бракабрака уследуслед принудепринуде. . ВишеВише сесе
третирајутретирају каокао теоријскатеоријска могућностмогућност..
БезБез обзираобзира нана малумалу практичнупрактичну вредноствредност
заблудезаблуде каокао узрокаузрока рушљивостирушљивости, , можеможе сесе
поставитипоставити питањепитање њенењене прихватљивостиприхватљивости. . 
МорајуМорају сесе заштититизаштитити ии интересиинтереси другогдругог
супружникасупружника којикоји нијеније својимсвојим понашањемпонашањем
изазваоизазвао заблудузаблуду. . 



НеспособностНеспособност заза расуђивањерасуђивање којакоја
јеје престалапрестала

УУ случајуслучају дада лицелице којекоје јеје уу времевреме закључењазакључења бракабрака
билобило неспособнонеспособно заза расуђивањерасуђивање, a y , a y токутоку бракабрака
постанепостане способноспособно заза расуђивањерасуђивање, , овајовај узрокузрок
ништавостиништавости бракабрака претварапретвара сесе уу узрокузрок рушљивостирушљивости. . 
He He постојепостоје вишевише општиопшти интересиинтереси којикоји захтевајузахтевају дада
овакавовакав бракбрак будебуде поништенпоништен. . 
ОвоОво ћеће најчешћенајчешће битибити случајслучај саса лицималицима којакоја сусу
неспособнанеспособна заза расуђивањерасуђивање уследуслед алкохолизмаалкохолизма илиили
хипнозехипнозе илиили јеје, , пакпак, , уу питањупитању излечиваизлечива душевнадушевна
болестболест. . 
ЛицаЛица заосталазаостала уу душевномдушевном развојуразвоју попо правилуправилу нене
могумогу оздравитиоздравити..



ЛицаЛица којакоја имајуимају правоправо дада тражетраже
поништењепоништење рушљивогрушљивог бракабрака

КакоКако јеје рушљивострушљивост установљенаустановљена, , препре
свегасвега, , радиради заштитезаштите појединачнихпојединачних
интересаинтереса, , тото јеје ии кругкруг овлашћениховлашћених
субјекатасубјеката саса правомправом нана његовоњегово
поништењепоништење знатнознатно ужиужи уу односуодносу нана
апсолутнуапсолутну ништавостништавост. . КојаКоја ћеће тото
конкретноконкретно лицалица битибити зависизависи одод узрокаузрока
рушљивостирушљивости..



УУ случајуслучају рушљивостирушљивости бракабрака закљученогзакљученог одод странестране
особеособе млађемлађе одод 18 18 годинагодина, , аа старијестарије одод 1616, , безбез
одобрењаодобрења судасуда, , правоправо дада тражетраже поништајпоништај имајуимају
родитељиродитељи илиили старатељистаратељи малолетникамалолетника. . 
ЗбогЗбог тогатога овајовај узрокузрок рушљивостирушљивости имаима елементеелементе
ништавостиништавости. . 
ОвоОво правоправо родитељиродитељи илиили старатељистаратељи могумогу
искориститиискористити додо пунолетствапунолетства малолетникамалолетника, , докдок вршеврше
родитељскородитељско правоправо, , односноодносно докдок трајетраје старатељствостаратељство. . 
ПравоПраво нана тужбутужбу заза поништењепоништење неманема малолетникмалолетник којикоји
јеје закључиозакључио овакавовакав бракбрак нитинити његовњегов супружниксупружник. . 
ПослеПосле пунолетствапунолетства правоправо нана тужбутужбу имаима јединоједино лицелице
којекоје јеје уу времевреме закључењазакључења бракабрака билобило малолетномалолетно..



АкоАко јеје бракбрак закључензакључен подпод утицајемутицајем манамана вољевоље, , правоправо
нана тужбутужбу заза његовоњегово поништењепоништење припадаприпада самосамо
супружникусупружнику којикоји јеје биобио подпод утицајемутицајем принудепринуде илиили уу
заблудизаблуди..
АкоАко неспособностнеспособност заза расуђивањерасуђивање престанепрестане токомтоком
бракабрака, , правоправо дада тражитражи поништајпоништај имаима самосамо супружниксупружник
којикоји јеје биобио неспособаннеспособан заза расуђивањерасуђивање уу тренуткутренутку
склапањасклапања бракабрака. . 
ОваквоОвакво решењерешење самосамо нана првипрви погледпоглед изгледаизгледа
оправданооправдано, a y , a y суштинисуштини јеје погрешнопогрешно. . ЗдравиЗдрави
супружниксупружник сесе ангажоваоангажовао, , стараостарао ии жртвоваожртвовао, a , a нана
крајукрају самосамо излечениизлечени имаима правоправо дада тражитражи поништајпоништај
таквогтаквог бракабрака. . ИсправнијеИсправније јеје стогастога предвидетипредвидети
немогућностнемогућност поништењапоништења бракабрака уу овојовој ситуацијиситуацији..



РокРок уу којемкојем сесе можеможе тражититражити
поништењепоништење

ЗахтевЗахтев заза поништењепоништење рушљивогрушљивог бракабрака ограниченограничен јеје рокомроком. . 
СупружникСупружник којикоји јеје биобио принуђенпринуђен нана закључењезакључење бракабрака својесвоје правоправо
можеможе искориститиискористити уу рокуроку одод годинугодину данадана попо престанкупрестанку принудепринуде, , аа
кодкод заблудезаблуде рокрок одод годинугодину данадана течетече одод моментамомента кадакада јеје заблудазаблуда
уоченауочена. . 
РодитељиРодитељи илиили старатељистаратељи имајуимају правоправо нана тужбутужбу заза поништењепоништење
бракабрака малолетникамалолетника свесве додо његовогњеговог пунолетствапунолетства.. ПослеПосле тогтог
моментамомента правоправо дада тражитражи поништењепоништење можеможе искориститиискористити јединоједино
лицелице којекоје јеје закључилозакључило малолетничкималолетнички бракбрак, , ии тото уу рокуроку одод годинугодину
данадана одод данадана стицањастицања пунолетствапунолетства..
СупружникСупружник којикоји јеје биобио неспособаннеспособан заза расуђивањерасуђивање, , правоправо дада
тражитражи поништењепоништење бракабрака имаима самосамо уу рокуроку одод годинугодину данадана одод данадана
престанкапрестанка неспособностинеспособности заза расуђивањерасуђивање. . 
УколикоУколико јеје пословнапословна способностспособност томтом лицулицу билабила одузетаодузета, , рокрок сесе
рачунарачуна одод моментамомента њеногњеног враћањавраћања, , тјтј. . одод правноснажностиправноснажности
судскесудске одлукеодлуке. . 



КонвалидацијаКонвалидација
ЈеднаЈедна одод значајнихзначајних правнихправних карактеристикакарактеристика
рушљивихрушљивих браковабракова јеје штошто сесе ониони могумогу
конвалидиратиконвалидирати. . 
ПоПо истекуистеку рокарока заза тужбутужбу рушљивирушљиви бракбрак јеје постаопостао
пуноважанпуноважан саса свимсвим правнимправним последицамапоследицама каокао дада јеје
одод самогсамог склапањасклапања биобио такавтакав..
БракБрак сесе можеможе конвалидиратиконвалидирати нене самосамо истекомистеком рокарока
заза тужбутужбу, , већвећ ии накнаднимнакнадним одобрењемодобрењем потребнимпотребним заза
закључењезакључење пуноважногпуноважног бракабрака. To . To ћеће битибити, , нана примерпример, , 
случајслучај кадакада парничнипарнични судсуд дада накнаднонакнадно одобрењеодобрење заза
закључењезакључење бракабрака малолетникамалолетника уу поступкупоступку
покренутомпокренутом заза његовоњегово поништењепоништење..



ПРЕСТАНАКПРЕСТАНАК БРАКАБРАКА СМРЋУСМРЋУ
БракБрак јеје заједницазаједница животаживота женежене ии мушкарцамушкарца. . 
ЗакљученЗакључен каокао трајнатрајна заједницазаједница interinter vivosvivos, , онон
престајепрестаје кадакада наступинаступи смртсмрт једногједног одод
супружникасупружника. . 
СмртСмрт јеје, , дакледакле, , природниприродни начинначин престанкапрестанка
бракабрака. . 
МоментомМоментом смртисмрти престајупрестају праваправа ии обавезеобавезе
измеђуизмеђу супружникасупружника, , аа преживелипреживели супружниксупружник
стичестиче најширанајшира праваправа уу односуодносу нана свесве другедруге
начиненачине престанкапрестанка бракабрака..



ПРЕСТАНАКПРЕСТАНАК БРАКАБРАКА ПРОГЛАШЕЊЕМПРОГЛАШЕЊЕМ
СУПРУЖНИКАСУПРУЖНИКА ЗАЗА УМРЛОГУМРЛОГ

ИакоИако сесе тото уу ПЗСПЗС изричитоизричито нене кажекаже, , бракбрак можеможе
престатипрестати ии проглашењемпроглашењем несталогнесталог супружникасупружника заза
умрлогумрлог. . 
ПоступакПоступак проглашењапроглашења несталогнесталог лицалица заза умрлоумрло
регулисанрегулисан јеје уу ЗаконуЗакону оо ванпарничномванпарничном поступкупоступку..
СамаСама несталостнесталост нијеније довољнадовољна дада бракбрак престанепрестане,, већвећ
јеје потребнопотребно покренутипокренути одговарајућиодговарајући судскисудски поступакпоступак. . 
АкоАко сесе супружниксупружник прогласипрогласи заза умрлогумрлог, , отклањаотклања сесе
свакасвака неизвесностнеизвесност уу погледупогледу његовењегове смртисмрти ии ствараствара
могућностмогућност заза остваривањеостваривање одређениходређених праваправа другогдругог
супружникасупружника..



УсловиУслови заза проглашењепроглашење
супружникасупружника заза умрлогумрлог

ЗаЗа умрлоумрло сесе можеможе прогласитипрогласити лицелице::
оо чијемчијем животуживоту заза последњихпоследњих петпет годинагодина нијеније билобило никаквихникаквих
вестивести, a , a одод чијегчијег јеје рођењарођења протеклопротекло 70 70 годинагодина;;
оо чијемчијем животуживоту заза последњихпоследњих петпет годинагодина нијеније билобило никаквихникаквих
вестивести, a , a околностиоколности подпод којимакојима јеје несталонестало чинечине вероватнимвероватним
дада вишевише нијеније уу животуживоту;;
којекоје јеје несталонестало уу бродоломубродолому, , саобраћајнојсаобраћајној несрећинесрећи, , пожарупожару, , 
поплавипоплави, , земљотресуземљотресу илиили каквојкаквој другојдругој непосреднојнепосредној смртнојсмртној
опасностиопасности, a o , a o чијемчијем животуживоту нијеније билобило никаквихникаквих вестивести заза
шестшест месецимесеци одод престанкапрестанка опасностиопасности;;
којекоје јеје несталонестало уу токутоку ратарата уу везивези саса ратнимратним догађајимадогађајима, a o , a o 
чијемчијем животуживоту нијеније билобило никаквихникаквих вестивести заза годинугодину данадана одод
данадана престанкапрестанка непријатељстванепријатељства..



ПоступакПоступак проглашењапроглашења
ПоступакПоступак сесе можеможе покренутипокренути предлогомпредлогом
супружникасупружника, , свакогсваког лицалица којекоје имаима заза тото
непосреднинепосредни правниправни интересинтерес ии јавногјавног тужиоцатужиоца. . 
ПредлогПредлог сесе подносиподноси општинскомопштинском судусуду нана
чијемчијем подручјуподручју јеје несталинестали имаоимао последњепоследње
пребивалиштепребивалиште, , односноодносно боравиштеборавиште. . 
СудСуд ћеће попо пријемупријему предлогапредлога несталомнесталом лицулицу
одредитиодредити старатељастаратеља ии оо тометоме обавеститиобавестити
органорган старатељствастаратељства илиили ћеће позватипозвати органорган
старатељствастаратељства дада муму уу одређеномодређеном рокуроку
поставипостави старатељастаратеља заза заступањезаступање уу овојовој
правнојправној ствариствари. . 



АкоАко судсуд нађенађе дада сусу испуњенииспуњени свисви условиуслови заза
покретањепокретање поступкапоступка, , издајеиздаје огласоглас оо тометоме. . УУ
њемуњему ћеће навестинавести познатепознате околностиоколности нестанканестанка
ии позватипозвати несталонестало лицелице дада сесе јавијави, , саса
упозорењемупозорењем дада ћеће попо истекуистеку одређеногодређеног рокарока
битибити проглашенопроглашено заза умрлоумрло акоако сесе нене јавијави. . 
ОгласОглас ћеће битибити објављенобјављен уу СлСл. . гласникугласнику PC, PC, 
каокао ии нана огласнојогласној таблитабли судасуда. . МожеМоже сесе
објавитиобјавити ии нана уобичајенуобичајен начинначин уу местуместу гдегде јеје
несталинестали имаоимао својесвоје последњепоследње пребивалиштепребивалиште, , 
односноодносно боравиштеборавиште ((нпрнпр. . нана локалнојлокалној радиорадио--
станицистаници). ). ОгласОглас остајеостаје отворенотворен тритри месецамесеца..



ПоПо истекуистеку рокарока, , судсуд ћеће заказатизаказати рочиштерочиште нана комекоме ћеће
саслушатисаслушати предлагачапредлагача, , старатељастаратеља несталогнесталог лицалица, , аа
попо потребипотреби ии другадруга лицалица,, ии нана крајукрају донетидонети одлукуодлуку..
СудСуд ћеће решењемрешењем прогласитипрогласити несталонестало лицелице заза умрлоумрло
илиили ћеће предлогпредлог одбитиодбити. . АкоАко јеје одлукаодлука позитивнапозитивна, , уу
решењурешењу ћеће битибити означенозначен дандан, a , a ппoo могућностимогућности ии сатсат,,
којикоји сесе сматрасматра каокао времевреме смртисмрти несталогнесталог супружникасупружника. . 
КаоКао времевреме смртисмрти сматраћесматраће сесе дандан уу којемкојем јеје, , премапрема
изведенимизведеним доказимадоказима,, несталонестало лицелице умрлоумрло, , односноодносно
дандан којикоји несталонестало лицелице вероватновероватно нијеније преживелопреживело. . 
УУ случајуслучају дада сесе дандан смртисмрти нене можеможе утврдитиутврдити, , каокао дандан
смртисмрти сматрасматра сесе првипрви дандан попо истекуистеку закономзаконом
предвиђенихпредвиђених роковарокова предвиђенихпредвиђених заза покретањепокретање
поступкапоступка проглашењапроглашења једногједног лицалица заза умрлоумрло..



ИзменаИзмена решењарешења оо проглашењупроглашењу
несталогнесталог лицалица заза умрлоумрло

ОдлукаОдлука оо проглашењупроглашењу несталогнесталог лицалица заза умрлоумрло
сесе заснивазаснива нана правнојправној претпоставципретпоставци дада јеје онооно
мртвомртво. . ЗбогЗбог овогаовога нијеније искљученаискључена могућностмогућност
доказивањадоказивања супротногсупротног, , тјтј. . дада нисунису билебиле тачнетачне
чињеницечињенице нана основуоснову којихкојих јеје једноједно лицелице
проглашенопроглашено заза умрлоумрло. . 
ПреПре свегасвега, , могућемогуће јеје дада јеје тото лицелице живоживо ии дада сесе
личнолично јавијави. . УУ овомовом случајуслучају судсуд ћеће попо
службенојслужбеној дужностидужности донесенодонесено решењерешење
ставитиставити ванван снагеснаге..



ШтоШто сесе тичетиче бракабрака, , онон јеје већвећ престаопрестао проглашењемпроглашењем лицалица
заза умрлоумрло,, такотако дада нене можеможе ipsoipso factofacto поновопоново битибити
успостављенуспостављен. . 
ПовратакПовратак несталогнесталог нене повлачиповлачи ништавостништавост бракабрака којикоји јеје
његовњегов бившибивши супружниксупружник уу међувременумеђувремену закључиозакључио саса
некимнеким трећимтрећим лицемлицем. . 
НеважноНеважно јеје ии тото дада лили јеје супружниксупружник несталенестале особеособе знаознао
илиили нијеније знаознао дада јеје несталонестало лицелице живоживо. . 
УколикоУколико тото жележеле, , супружницисупружници могумогу, , акоако сусу испуњенииспуњени другидруги
условиуслови, , поновопоново закључитизакључити бракбрак
ПравноснажноПравноснажно решењерешење оо проглашењупроглашењу несталогнесталог
супружникасупружника заза умрлогумрлог можеможе сесе ии изменитиизменити нана предлогпредлог
свакогсваког лицалица којекоје имаима непосреднинепосредни правниправни интересинтерес, , каокао ии
јавногјавног тужиоцатужиоца, , акоако сазнајусазнају дада јеје датумдатум смртисмрти другачијидругачији одод
оногоног утврђеногутврђеног уу решењурешењу. . НиНи овакваоваква изменаизмена неманема утицајаутицаја
нана судбинусудбину престалогпресталог бракабрака..



ПОЈАМПОЈАМ РАЗВОДАРАЗВОДА БРАКАБРАКА
ПитањеПитање разводаразвода бракабрака јеје једноједно одод најдискутованијихнајдискутованијих
питањапитања уу областиобласти брачногбрачног ии породичногпородичног праваправа ии
праваправа. . 
СхватањаСхватања оо разводуразводу сусу сесе мењаламењала, , зависнозависно одод
развијеностиразвијености свестисвести ии идеологијеидеологије, , друштвенодруштвено--
економскихекономских односаодноса, , филозофијефилозофије, , религијерелигије итдитд. . 
СваСва сусу онаона, , углавномуглавном, , настојаланастојала довестидовести уу складсклад
личнеличне слободеслободе супружникасупружника ии правоправо државедржаве дада
проценипроцени оправданостоправданост разлогаразлога заза разводразвод уу свакомсваком
конкретномконкретном случајуслучају..
РазводРазвод сесе нене тичетиче јединоједино супружникасупружника. . АкоАко сесе уу бракубраку
родилородило детедете, , насталанастала јеје породицапородица папа сесе рађарађа ии
интересинтерес друштвадруштва. . 
РазводРазвод јеје најчешћинајчешћи начинначин престанкапрестанка бракабрака. . 



ПрихватљивостПрихватљивост разводаразвода данасданас реткоретко коко
доводидоводи уу питањепитање. . ПроблемПроблем јеје самосамо уу тометоме какокако
гага регулисатирегулисати, , уу којимкојим случајевимаслучајевима ии подпод
каквимкаквим условимаусловима гага дозволитидозволити. . 
ПриликомПриликом регулисањарегулисања разводаразвода, , законодавацзаконодавац
сесе можеможе определитиопределити измеђуизмеђу различитихразличитих
системасистема којекоје можеможе комбиноватикомбиновати. . 
УУ свакомсваком случајуслучају, , онон саса једнеједне странестране морамора
одредитиодредити узрокеузроке ии последицепоследице разводаразвода, a , a саса
другедруге странестране, , природуприроду, , степенстепен ии методеметоде
друштвенедруштвене контролеконтроле разводаразвода. . 



ДоскораДоскора јеје разводразвод биобио забрањензабрањен самосамо уу некимнеким
земљамаземљама ЈужнеЈужне АмерикеАмерике, , којекоје сусу својесвоје
законодавствозаконодавство базиралебазирале нана канонуканону 1118 (1118 (CodexCodex
iuris iuris canonicicanonici) ) ““бракбрак можеможе престатипрестати самосамо смрћусмрћу
једногједног одод супружникасупружника””. . 
ИскључујућиИскључујући могућностмогућност разводаразвода овеове земљеземље сусу
дозвољаваледозвољавале раставураставу одод столастола ии постељепостеље. . 
ПоследњаПоследња земљаземља којакоја јеје укинулаукинула забранузабрану
разводаразвода билабила јеје ЧилеЧиле, 2004. , 2004. годинегодине..
КрајњаКрајња слободаслобода разводаразвода данасданас готовоготово нигденигде
нене постојипостоји ((изузетакизузетак сусу скандинавскескандинавске ии некенеке
исламскеисламске земљеземље). ). 



ОпштаОпшта тенденцијатенденција бракоразводногбракоразводног праваправа европскихевропских државадржава
јестејесте напуштањенапуштање разводаразвода –– санкцијесанкције, , разводаразвода заснованогзаснованог нана
кривицикривици ии кажњавањекажњавање кривцакривца немогућношћунемогућношћу покретањапокретања
поступкапоступка заза разводразвод бракабрака. . 
СвеСве сесе вишевише усвајаусваја концепцијаконцепција разводаразвода ““лекалека”” –– прихватаприхвата сесе
стањестање пропастипропасти бракабрака –– ““поремећеностпоремећеност брачнихбрачних односаодноса””, , 
““немогућностнемогућност настављањанастављања заједничкогзаједничког животаживота””, , ““непоправљивинепоправљиви
прекидпрекид брачнебрачне заједницезаједнице”” итдитд. . 
МогућностМогућност разводаразвода проистичепроистиче изиз самесаме слободеслободе дада сесе бракбрак
склописклопи. . 
НашеНаше законодавствозаконодавство нини уу једномједном случајуслучају нене намећенамеће целибатцелибат каокао
санкцијусанкцију попо разводуразводу. . 
СлободаСлобода супружникасупружника нијеније неограниченанеограничена, , већвећ идеиде дотледотле дада свакисваки
одод њихњих, , илиили обаоба заједнозаједно, , уу свакомсваком моментумоменту могумогу тражититражити раскидраскид
овеове заједницезаједнице ии тото прекопреко надлежногнадлежног органаоргана..



ДефиницијеДефиниције разводаразвода

ПрестанакПрестанак пуноважногпуноважног бракабрака заза животаживота
супружникасупружника изиз узрокаузрока којекоје законзакон
предвиђапредвиђа, , одлукомодлуком државногдржавног органаоргана ––
судасуда. . 
ПравниПравни начинначин престанкапрестанка ((раскидараскида) ) 
пуноважногпуноважног бракабрака заза животаживота брачнихбрачних
друговадругова, , одлукомодлуком надлежногнадлежног органаоргана изиз
узрокаузрока закономзаконом предвиђенихпредвиђених ии уу
поступкупоступку којикоји јеје прописанпрописан закономзаконом



РазводРазвод јеје самосамо једанједан одод начинаначина престанкапрестанка бракабрака правнимправним
путемпутем. . ПоредПоред овогаовога, , бракбрак правноправно можеможе престатипрестати поништењемпоништењем ии
проглашењемпроглашењем супружникасупружника заза умрлогумрлог..
РазводомРазводом престајепрестаје самосамо пуноважанпуноважан бракбрак, , тјтј. . онајонај припри чијемчијем сусу
склапањусклапању билибили испуњенииспуњени свисви условиуслови којикоји сесе тражетраже закономзаконом заза
његовуњегову пуноважностпуноважност. . 
РазводРазвод јеје престанакпрестанак бракабрака заза животаживота супружникасупружника. . УколикоУколико јеје
једанједан одод супружникасупружника умроумро, , бракбрак сесе нене можеможе развестиразвести јерјер јеје већвећ
престаопрестао природнимприродним путемпутем. . ПравоПраво нана тужбутужбу нене можеможе прећипрећи нана
наследникенаследнике послепосле смртисмрти једногједног супружникасупружника. . МеђутимМеђутим, , 
наследницинаследници могумогу наставитинаставити започетизапочети поступакпоступак заза разводразвод бракабрака. . 
НаимеНаиме, , наследницинаследници умрлогумрлог супружникасупружника којикоји јеје заза животаживота поднеоподнео
тужбутужбу заза разводразвод бракабрака имајуимају правниправни интересинтерес захтеватизахтевати
утврђивањеутврђивање чињеницечињенице дада јеје тужбатужба заза разводразвод бракабрака билабила
основанаоснована..



БракБрак престајепрестаје одлукомодлуком надлежногнадлежног државногдржавног
органаоргана ((судасуда) ) –– наглашаванаглашава сесе институционалниинституционални
карактеркарактер бракабрака..
УУ законузакону сусу изричитоизричито наведенинаведени узроциузроци заза разводразвод
бракабрака –– ониони сусу најчешћенајчешће формулисаниформулисани каокао чињеницечињенице
којекоје могумогу довестидовести додо разводаразвода. . ТекТек подвођењемподвођењем
конкретнеконкретне брачнебрачне ситуацијеситуације подпод одређениодређени
бракоразводнибракоразводни узрокузрок, , супружницисупружници сесе могумогу развестиразвести..
РазводРазвод бракабрака сесе спроводиспроводи попо посебномпосебном поступкупоступку
којикоји јеје регулисанрегулисан одредбамаодредбама ПЗСПЗС, , алиали сесе
примењујупримењују ии општаопшта правилаправила предвиђенапредвиђена уу ЗаконуЗакону
оо парничномпарничном поступкупоступку..



РАЗВОДРАЗВОД ПОПО ТУЖБИТУЖБИ
ЗаЗа разводразвод јеје најважнијанајважнија чињеницачињеница пропастипропасти бракабрака, , 
безбез обзираобзира нана конкретнеконкретне узрокеузроке којикоји сусу додо његањега
довелидовели. . 
БројБрој овихових конкретнихконкретних узрокаузрока јеје великивелики, , папа њиховоњихово
набрајањенабрајање никаданикада нене можеможе битибити коначноконачно, , нитинити јеје уу
досадашњојдосадашњој праксипракси далодало резултатерезултате. . 
СтогаСтога ПЗСПЗС нене набрајанабраја узрокеузроке, , већвећ нана уопштенуопштен начинначин
одређујеодређује збогзбог чегачега сесе разводразвод можеможе захтеватизахтевати тужбомтужбом
једногједног супружникасупружника –– ““озбиљанозбиљан ии трајантрајан поремећајпоремећај
брачнихбрачних односаодноса илиили објективнаобјективна немогућностнемогућност
остваривањаостваривања заједницезаједнице животаживота супружникасупружника””..



НијеНије довољандовољан билобило какавкакав поремећајпоремећај брачнихбрачних
односаодноса, , већвећ самосамо онајонај којикоји јеје озбиљанозбиљан ии
трајантрајан. . 
НаНа озбиљностозбиљност поремећајапоремећаја морајуморају указиватиуказивати
одређенеодређене чињеницечињенице изиз понашањапонашања
супружникасупружника. . МањиМањи неспоразуминеспоразуми којикоји сусу готовоготово
уобичајениуобичајени ии свакодневнисвакодневни нене указујууказују нана
озбиљностозбиљност поремећајапоремећаја. . 
ТрајностТрајност поремећајапоремећаја указујеуказује нана
бесперспективностбесперспективност заједницезаједнице ии дубинудубину
поремећајапоремећаја. . 



ОбјективнаОбјективна немогућностнемогућност остваривањаостваривања заједницезаједнице животаживота
супружникасупружника нијеније посебанпосебан узрокузрок заза разводразвод, , каокао штошто биби сесе
тото изиз стилизацијестилизације текстатекста евентуалноевентуално могломогло закључитизакључити. . 
ОвакваОваква формулацијаформулација јеје датадата самосамо збогзбог свеобухватностисвеобухватности
јерјер јеје очигледноочигледно дада изразизраз „„озбиљанозбиљан ии трајантрајан поремећајпоремећај
брачнихбрачних односаодноса““ нене покривапокрива свесве могућемогуће ситуацијеситуације кадакада
сесе уу бракубраку објективнообјективно нене можеможе оствариватиостваривати заједницазаједница
животаживота. . 
УУ некимнеким ситуацијамаситуацијама заједницазаједница животаживота сесе нене можеможе
оствариватиостваривати изиз разлогаразлога којикоји немајунемају везевезе саса понашањемпонашањем
супружникасупружника. . 
РазлозиРазлози објективнеобјективне природеприроде, , каокао штошто јеје несталостнесталост
једногједног супружникасупружника илиили неспособностнеспособност заза расуђивањерасуђивање, , 
указујууказују дада сесе заједницазаједница животаживота, , каокао садржинасадржина ии циљциљ
бракабрака, , нене можеможе оствариватиостваривати..



ЗадатакЗадатак судасуда јеје дада нана основуоснову утврђенихутврђених чињеницачињеница ии
изведенихизведених доказадоказа установиустанови постојањепостојање последицапоследица којекоје сесе
попо ЗаконуЗакону тражетраже. . 
УтврђивањеУтврђивање последицепоследице којакоја сесе попо нашемнашем правуправу тражитражи
захтевазахтева одод странестране судасуда опсежнуопсежну анализуанализу, , којакоја подразумеваподразумева
улажењеулажење уу интимнуинтимну сферусферу супружникасупружника. . 
ОчигледноОчигледно јеје дада сесе судсуд морамора дотаћидотаћи ии питањапитања узрокаузрока којикоји
сусу довелидовели додо последицепоследице којакоја сесе no no законузакону тражитражи. . 
БезБез обзираобзира нана тото штошто јеје последицапоследица чијечије сесе утврђењеутврђење
тражитражи, , објективнеобјективне природеприроде, , уу крајњемкрајњем случајуслучају закључакзакључак оо
томтом дада лили јеје једанједан бракбрак озбиљноозбиљно ии трајнотрајно поремећенпоремећен јеје
субјективансубјективан..
СудијаСудија, , мама какавкакав стручњакстручњак биобио, , слободнослободно ценећиценећи доказедоказе оо
постојањупостојању правнеправне последицепоследице, , ии уу недостаткунедостатку прецизнијихпрецизнијих
законскихзаконских критеријумакритеријума ипакипак пресуђујепресуђује субјективносубјективно..



КадаКада сесе докажедокаже дада сусу брачнибрачни односиодноси озбиљноозбиљно ии
трајнотрајно поремећенипоремећени, , односноодносно дада сесе објективнообјективно нене можеможе
оствариватиостваривати заједницазаједница животаживота, , заза разводразвод јеје довољандовољан
захтевзахтев самосамо једнеједне странестране, , безбез обзираобзира нана противљењепротивљење
другедруге странестране. . 
ОвакваОваква концепцијаконцепција бракоразводногбракоразводног узрокаузрока, , дакледакле безбез
икаквихикаквих ограничењаограничења, , реткостреткост јеје уу упоредномупоредном правуправу. . 
ГотовоГотово уу свимсвим правнимправним системимасистемима разводразвод јеје
ограниченограничен могућношћумогућношћу истицањаистицања одређениходређених
приговораприговора туженогтуженог, , којикоји нана краћикраћи илиили дужидужи рокрок
ограничавајуограничавају могућностмогућност разводаразвода..



СПОРАЗУМНИСПОРАЗУМНИ РАЗВОДРАЗВОД БРАКАБРАКА

СпоразумниСпоразумни разводразвод бракабрака постојипостоји ондаонда кадакада обаоба
супружникасупружника жележеле ии тражетраже разводразвод. . 
ОнОн данасданас реткоретко гдегде постојипостоји уу свомсвом чистомчистом, , 
консенсуалномконсенсуалном обликуоблику, , тјтј. . безбез икаквихикаквих ограничењаограничења. . 
УглавномУглавном јеје спутанспутан низомнизом ограничењаограничења, , билобило
материјалнематеријалне, , билобило процеснепроцесне природеприроде. . 
СудСуд јеје дужандужан дада контролишеконтролише постојањепостојање условауслова којекоје
законзакон тражитражи ((уу погледупогледу годинагодина трајањатрајања бракабрака, , 
споразумаспоразума оо децидеци итдитд). ). 
СупружнициСупружници нисунису дужнидужни дада наведунаведу узрокеузроке заза разводразвод
бракабрака, , нитинити ихих судсуд можеможе истраживатиистраживати..



СпоразумниСпоразумни разводразвод бракабрака пружапружа могућностмогућност
супружницимасупружницима дада самисами одлучеодлуче оо судбинисудбини бракабрака, , узуз
истовременуистовремену контролуконтролу одод странестране друштвадруштва усмеренуусмерену
нана тото дада сесе, , препре свегасвега, , осигурајуосигурају интересиинтереси децедеце. . 
ОваОва друштвенадруштвена контролаконтрола остварујеостварује сесе крозкроз обавезуобавезу
супружникасупружника дада постигнупостигну писмениписмени споразумспоразум оо разводуразводу
бракабрака. . 
ОвајОвај споразумспоразум сесе морамора састојатисастојати изиз двадва споразумаспоразума: : 

1) 1) писмениписмени споразумспоразум оо вршењувршењу родитељскогродитељског праваправа ии
2) 2) писмениписмени споразумспоразум оо деобидеоби заједничкезаједничке имовинеимовине. . 

АкоАко сусу закључилизакључили овајовај споразумспоразум, , супружницисупружници имајуимају
правоправо нана разводразвод –– судсуд неманема овлашћењеовлашћење дада испитујеиспитује
разлогеразлоге заза разводразвод бракабрака нитинити можеможе дада одбијеодбије дада
разведеразведе бракбрак..



АкоАко уу бракубраку неманема заједничкезаједничке малолетнемалолетне
децедеце, , нитинити сусу супружницисупружници стеклистекли
заједничкузаједничку имовинуимовину, , споразумниспоразумни разводразвод
јеје фактичкифактички крајњекрајње једноставанједноставан. . 
ДовољноДовољно јеје дада поднесуподнесу предлогпредлог заза
споразумниспоразумни разводразвод бракабрака ии судсуд ћеће битибити
дужандужан дада донеседонесе пресудупресуду оо разводуразводу..



ПисмениПисмени споразумспоразум оо вршењувршењу
родитељскогродитељског праваправа

СпоразумСпоразум ннee морамора битибити овереноверен, , нитинити можеможе
представљатипредстављати извршнуизвршну исправуисправу. . 
СпоразумСпоразум можеможе битибити састављенсастављен уу видувиду
посебногпосебног писменаписмена ии придодатпридодат предлогупредлогу заза
споразумниспоразумни разводразвод бракабрака, , аа можеможе
представљатипредстављати ии деодео самогсамог предлогапредлога..
УУ случајуслучају дада споразумспоразум оо децидеци нене будебуде поднетподнет, , 
судсуд ћеће наложитиналожити сесе супружницимасупружницима дада гага
поднесуподнесу уу предвиђеномпредвиђеном рокуроку. . 
УколикоУколико супружницисупружници нене поступепоступе нана овајовај начинначин
нини уу накнаднонакнадно остављеномостављеном рокуроку, , сматраћесматраће сесе
дада јеје предлогпредлог заза споразумниспоразумни разводразвод повученповучен..



СпоразумСпоразум оо вршењувршењу родитељскогродитељског праваправа односиодноси сесе
самосамо нана заједничкузаједничку малолетнумалолетну децудецу супружникасупружника, , каокао ии
нана децудецу којукоју сусу ониони заједничкизаједнички усвојилиусвојили ((нене односиодноси сесе
нана децудецу једногједног супружникасупружника рођенурођену уу заједницизаједници саса
некимнеким другимдругим лицемлицем).).
СпоразумСпоразум можеможе битибити споразумспоразум оо заједничкомзаједничком вршењувршењу
ии оо самосталномсамосталном вршењувршењу родитељскогродитељског праваправа. . 
АкоАко сусу постиглипостигли споразумспоразум оо заједничкомзаједничком вршењувршењу
родитељскогродитељског праваправа његовњегов саставнисаставни деодео јеје ии споразумспоразум
оо тометоме шташта ћеће сесе сматратисматрати пребивалиштемпребивалиштем дететадетета. . 



To To штошто сусу родитељиродитељи постиглипостигли споразумспоразум оо вршењувршењу
родитељскогродитељског праваправа нене значизначи ии дада ћеће гага судсуд
неизоставнонеизоставно прихватитиприхватити. . 
СудСуд јеје овлашћеновлашћен дада тајтај споразумспоразум испитујеиспитује, , тјтј. . дада
испитаиспита његовуњегову усаглашеностусаглашеност саса најбољимнајбољим
интересимаинтересима децедеце. . 
УУ томтом циљуциљу, , сходносходно истражномистражном начелуначелу којекоје сесе
примењујепримењује уу поступцимапоступцима којикоји сусу тичутичу породичнихпородичних
односаодноса, , судсуд можеможе утврђиватиутврђивати ии чињеницечињенице којекоје нисунису
међумеђу странкамастранкама спорнеспорне, , аа можеможе истраживатиистраживати ии
чињеницечињенице којекоје нини једнаједна странкастранка нијеније изнелаизнела. . 
АкоАко судсуд нађенађе дада јеје споразумспоразум оо вршењувршењу родитељскогродитељског
праваправа уу најбољемнајбољем интересуинтересу дететадетета онон ћеће гага унетиунети уу
изрекизрек пресудепресуде..



АкоАко споразумспоразум нијеније уу најбољемнајбољем интересуинтересу дететадетета, , судсуд јеје
овлашћеновлашћен дада другачиједругачије уредиуреди питањепитање вршењавршења
родитељскогродитељског праваправа ((можеможе одлучитиодлучити дада једанједан родитељродитељ
вршиврши родитељскородитељско правоправо самосталносамостално акоако сматрасматра дада
споразумспоразум оо заједничкомзаједничком вршењувршењу којикоји сусу супружницисупружници
постиглипостигли нијеније уу најбољемнајбољем интересуинтересу дететадетета). ). 
СудСуд нене можеможе дада донеседонесе одлукуодлуку оо заједничкомзаједничком ии
споразумномспоразумном вршењувршењу родитељскогродитељског праваправа уколикоуколико тото
супружницисупружници нисунису предложилипредложили. . ТакавТакав предлогпредлог можеможе потећипотећи
јединоједино одод супружникасупружника, , аа судсуд јеје овлашћеновлашћен дада гага прихватиприхвати
илиили нене прихватиприхвати..
ИзменеИзмене споразумаспоразума судсуд можеможе извршитиизвршити ии противпротив вољевоље
супружникасупружника. . 
СупружникуСупружнику којикоји јеје незадовољаннезадовољан одлукомодлуком судасуда оо вршењувршењу
родитељскогродитељског праваправа нене остајеостаје ништаништа другодруго додо дада јеје
оспораваоспорава жалбомжалбом..



СпоразумСпоразум оо деобидеоби заједничкезаједничке
имовинеимовине

МораМора битибити постигнутпостигнут уу писменојписменој формиформи..
ПредметПредмет овоговог споразумаспоразума јеје свасва покретнапокретна ии непокретнанепокретна
имовинаимовина којукоју сусу супружницисупружници стеклистекли радомрадом токомтоком
трајањатрајања заједницезаједнице животаживота уу бракубраку, , подпод условомусловом дада
брачнимбрачним уговоромуговором нисунису искључилиискључили режимрежим заједничкезаједничке
имовинеимовине. . 
СудСуд нијеније овлашћеновлашћен дада преиспитујепреиспитује споразумспоразум оо деобидеоби
заједничкезаједничке имовинеимовине којикоји сусу поднелиподнели супружницисупружници. . 
СпоразумСпоразум којикоји задовољавазадовољава формалнеформалне законскезаконске
критеријумекритеријуме бићебиће унетунет одод странестране судасуда уу изрекизрек
пресудепресуде којомкојом сесе бракбрак разводиразводи нана основуоснову споразумаспоразума..



БРАЧНЕБРАЧНЕ ПАРНИЦЕПАРНИЦЕ
УУ брачнимбрачним парницамапарницама сесе одлучујеодлучује оо судбинисудбини бракабрака
поводомповодом различитихразличитих захтевазахтева којикоји сесе подносеподносе. . 
УУ нашемнашем правуправу постојепостоје тритри врстеврсте брачнихбрачних парницапарница: : 

парницапарница заза разводразвод бракабрака, , 
парницапарница заза поништајпоништај бракабрака ии
парницапарница заза утврђењеутврђење постојањапостојања илиили непостојањанепостојања бракабрака..

УУ једномједном случајуслучају, , међутиммеђутим, , брачнојбрачној парниципарници нене
претходипретходи спорспор ии тадатада сесе брачнабрачна парницапарница покрећепокреће
предлогомпредлогом заза споразумниспоразумни разводразвод бракабрака..
УУ осталимосталим случајевимаслучајевима брачнебрачне парницепарнице покрећупокрећу сесе
тужбомтужбом..



СпецифичностСпецифичност поступкапоступка уу брачнихбрачних
парницапарница јеје уу императивностиимперативности норминорми
којимакојима сусу регулисанирегулисани односиодноси којикоји чинечине
њиховњихов предметпредмет заштитезаштите. . 
ЗатоЗато сусу ии његовањегова начеланачела специфичнаспецифична. . 



НачелаНачела брачнихбрачних парницапарница
1. 1. НачелоНачело посебнепосебне заштитезаштите некихнеких лицалица уу
поступкупоступку –– судсуд јеје дужандужан дада токомтоком целогцелог поступкапоступка
нарочитонарочито пазипази ии штитиштити интересеинтересе одређениходређених лицалица, , ии
ондаонда кадакада онаона туту заштитузаштиту нене тражетраже. To cy . To cy 
малолетницималолетници ии лицалица којакоја збогзбог билобило којихкојих разлогаразлога нисунису
способнаспособна дада сесе бринубрину оо својимсвојим правимаправима ии интересимаинтересима..
2. 2. НачелоНачело искључењаискључења јавностијавности –– уу брачнимбрачним
парницамапарницама, , попо силисили законазакона, , искљученаискључена јеје јавностјавност. . ОвоОво
правилоправило важиважи заза свесве фазефазе поступкапоступка. . ПрисуствоПрисуство
јавностијавности могломогло биби спутаватиспутавати супружникесупружнике дада слободнослободно
износеизносе чињеницечињенице изиз свогсвог брачногбрачног животаживота. . ПодациПодаци изиз
судскихсудских списасписа спадајуспадају уу службенуслужбену тајнутајну ии њуњу сусу дужнидужни
дада чувајучувају свисви учеснициучесници уу поступкупоступку..



3. 3. ИстражноИстражно начелоначело –– уу брачнимбрачним парницамапарницама
судсуд можеможе истраживатиистраживати чињеницечињенице нана којимакојима
странкастранка заснивазаснива својсвој захтевзахтев ии кадкад тете
чињеницечињенице нисунису међумеђу странкамастранкама спорнеспорне, , каокао ии
чињеницечињенице нана којекоје сесе странкестранке нене позивајупозивају..
4. 4. НачелоНачело ограниченогограниченог располагањарасполагања
предметомпредметом парницепарнице –– судсуд нене можеможе донетидонети
пресудупресуду збогзбог пропуштањапропуштања нитинити пресудупресуду нана
основуоснову признањапризнања илиили одрицањаодрицања. . ПоредПоред тогатога, , 
странкестранке нене могумогу брачнубрачну парницупарницу окончатиокончати
поравнањемпоравнањем нитинити сесе одрећиодрећи тужбеногтужбеног
захтевазахтева..



НАДЛЕЖНОСТНАДЛЕЖНОСТ ИИ ПОКРЕТАЊЕПОКРЕТАЊЕ
ПОСТУПКАПОСТУПКА

ПокретањеПокретање поступкапоступка уу брачнимбрачним парницамапарницама искључивоискључиво јеје везановезано
заза личностличност супружникасупружника. . НоНо, , овоово нене значизначи дада поступакпоступак нене можеможе
битибити покренутпокренут прекопреко пуномоћникапуномоћника. . ПуномоћјеПуномоћје морамора битибити
специјалноспецијално, , оверенооверено ии издатоиздато самосамо радиради заступањазаступања уу брачнојбрачној
парниципарници. . 
КадаКада јеје уу питањупитању поступакпоступак заза разводразвод бракабрака нана основуоснову споразумаспоразума
оо разводуразводу бракабрака, , обаоба супружникасупружника нене можеможе заступатизаступати истиисти
пуномоћникпуномоћник..
УУ случајуслучају дада јеје једанједан супружниксупружник пословнопословно неспособаннеспособан, , безбез
обзираобзира дада лили јеје формалноформално лишенлишен пословнепословне способностиспособности илиили
нијеније, , тужбутужбу ћеће поднетиподнети његовњегов старатељстаратељ, , саса одобрењемодобрењем органаоргана
старатељствастаратељства. . 
АкоАко супружниксупружник нијеније формалноформално лишенлишен пословнепословне способностиспособности, , аа
постојепостоје разлозиразлози заза тото, , тужбутужбу ћеће заза његањега поднетиподнети тзвтзв. . привременипривремени
старатељстаратељ..



ДаДа биби сесе супружницисупружници моглимогли развестиразвести споразумноспоразумно
обојеобоје морајуморају битибити пословнопословно способниспособни. . АкоАко јеје једанједан одод
њихњих пословнопословно неспособаннеспособан, , ондаонда сесе бракоразводнибракоразводни
поступакпоступак можеможе покренутипокренути самосамо тужбомтужбом. . ОвоОво јеје
логичналогична последицапоследица чињеницечињенице дада споразумниспоразумни разводразвод
значизначи саглашавањесаглашавање двејудвеју равноправнихравноправних вољавоља, , штошто уу
овомовом случајуслучају очигледноочигледно нене стојистоји..
СмртСмрт једногједног супружникасупружника уу токутоку поступкапоступка проузрокујепроузрокује
обуставуобуставу поступкапоступка јерјер јеје бракбрак престаопрестао смрћусмрћу..
МеђутимМеђутим, , наследницинаследници супружникасупружника имајуимају правоправо дада
наставенаставе поступакпоступак радиради утврђивањаутврђивања дада јеје постојаопостојао
основоснов заза разводразвод, , односноодносно основоснов заза поништењепоништење бракабрака. . 



МеснаМесна надлежностнадлежност
ПитањеПитање меснемесне надлежностинадлежности заза брачнебрачне парницепарнице уређеноуређено јеје
ЗППЗПП. . 
МесноМесно јеје надлежаннадлежан судсуд нана чијемчијем подручјуподручју туженитужени имаима
пребивалиштепребивалиште илиили боравиштеборавиште ((општаопшта меснамесна надлежностнадлежност), ), 
односноодносно судсуд нана чијемчијем сусу подручјуподручју супружницисупружници ималиимали последњепоследње
заједничкозаједничко пребивалиштепребивалиште ((боравиштеборавиште). ). 
АкоАко јеје заза брачнебрачне парницепарнице домаћидомаћи судсуд надлежаннадлежан затозато штошто сусу
супружницисупружници ималиимали последњепоследње заједничкозаједничко пребивалиштепребивалиште уу РСРС, , 
односноодносно затозато штошто тужилацтужилац имаима пребивалиштепребивалиште уу РСРС, , месномесно
надлежаннадлежан јеје судсуд нана чијемчијем сусу подручјуподручју супружницисупружници ималиимали
последњепоследње заједничкозаједничко пребивалиштепребивалиште, , односноодносно нана чијемчијем подручјуподручју
тужилацтужилац имаима пребивалиштепребивалиште. . 
КакоКако уу поступкупоступку покренутомпокренутом предлогомпредлогом заза споразумниспоразумни разводразвод
неманема спораспора, , папа премапрема тометоме нини тужиоцатужиоца нини туженогтуженог, , бићебиће
надлежаннадлежан судсуд попо местуместу пребивалиштапребивалишта илиили боравиштаборавишта билобило когког
предлагачапредлагача..



СтварнаСтварна надлежностнадлежност

СтварнаСтварна надлежностнадлежност јеје уређенауређена
посебнимпосебним закономзаконом. . 
ПремаПрема ранијемранијем решењурешењу заза суђењесуђење уу
овимовим парницамапарницама уу СрбијиСрбији сусу билибили
надлежнинадлежни окружниокружни судовисудови. . 
МеђутимМеђутим, , премапрема ЗаконуЗакону оо судовимасудовима, , 
општинскиопштински судовисудови сусу надлежнинадлежни ии заза
споровеспорове оо постојањупостојању илиили непостојањунепостојању
бракабрака, , оо поништењупоништењу ии оо разводуразводу бракабрака..



ФункционалнаФункционална надлежностнадлежност
УУ брачнимбрачним парницамапарницама функционалнофункционално јеје
надлежнонадлежно судскосудско већевеће састављеносастављено одод једногједног
судијесудије ии двојицедвојице судијасудија поротникапоротника. . 
УУ ПЗСПЗС јеје предвиђенопредвиђено дада судијесудије којекоје судесуде уу
поступцимапоступцима уу везивези породичнихпородичних односаодноса морајуморају
поседоватипоседовати посебнапосебна знањазнања изиз областиобласти праваправа
дететадетета. . ИИ судијесудије поротниципоротници морајуморају битибити лицалица
изабранаизабрана изиз редоваредова стручнихстручних лицалица којакоја имајуимају
искустваискуства уу радураду саса децомдецом ии младимамладима. . 
УУ другомдругом степенустепену одлучујеодлучује окружниокружни судсуд, , докдок јеје
заза одлучивањеодлучивање попо ванреднимванредним правнимправним
лековималековима надлежаннадлежан ВрховниВрховни судсуд републикерепублике..



ПокретањеПокретање поступкапоступка
ПоступакПоступак уу брачнимбрачним парницамапарницама кадакада постојипостоји спорспор
покрећепокреће сесе тужбомтужбом. . 
КадаКада међумеђу странкамастранкама нене постојипостоји спорспор, , односноодносно кадакада сусу
онеоне постиглепостигле споразумспоразум оо разводуразводу, , поступакпоступак сесе нене
покрећепокреће тужбомтужбом, , већвећ предлогомпредлогом заза споразумниспоразумни разводразвод
бракабрака..
ПоступакПоступак уу брачномбрачном споруспору сесе покрећепокреће тужбомтужбом заза разводразвод
бракабрака, , тужбомтужбом заза поништењепоништење бракабрака ии тужбомтужбом заза
утврђењеутврђење постојањапостојања, , односноодносно непостојањанепостојања бракабрака..
ТужбаТужба заза утврђењеутврђење постојањапостојања бракабрака подижеподиже сесе кадакада сесе
постојањепостојање бракабрака нене можеможе доказатидоказати нана уобичајенуобичајен начинначин ––
изводомизводом изиз књигекњиге венчанихвенчаних. . 
ТужбаТужба сесе можеможе повућиповући додо закључењазакључења главнеглавне расправерасправе ии
безбез пристанкапристанка туженогтуженог. . НаконНакон тогатога, , пристанакпристанак туженогтуженог јеје
потребанпотребан..



ПокретањеПокретање поступкапоступка заза разводразвод предлогомпредлогом заза
споразумниспоразумни разводразвод бракабрака –– супружницисупружници нисунису дужнидужни
навестинавести чињеницечињенице ии разлогеразлоге поремећајапоремећаја брачнихбрачних
односаодноса –– претпостављапретпоставља сесе дада јеје бракбрак пропаопропао. . 
МеђуМеђу супружницимасупружницима нене постојипостоји спорспор –– обаоба супружникасупружника
тражетраже ии жележеле разводразвод штошто потврђујупотврђују својимсвојим
споразумомспоразумом оо разводуразводу..
СпоразумниСпоразумни предлогпредлог морајуморају потписатипотписати обаоба
супружникасупружника..
ПредлогПредлог заза споразумниспоразумни разводразвод супружницисупружници могумогу, , штошто
јеје сасвимсасвим нормалнонормално, , споразумноспоразумно ии повућиповући. . ИстоИсто тото
можеможе учинитиучинити ии самосамо једанједан супружниксупружник. . ОваОва могућностмогућност
постојипостоји додо правноснажногправноснажног окончањаокончања поступкапоступка..



ПОСТУПАКПОСТУПАК ПОСРЕДОВАЊАПОСРЕДОВАЊА УУ
БРАЧНОМБРАЧНОМ СПОРУСПОРУ


