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Сажетак
Срп ско пра во ни је на из ри чит на чин про пи са ло ка ква је 

прав на при ро да на след нич ке за јед ни це, услед че га по сто је раз ли-
чи та ста но ви шта у прав ној на у ци и суд ској прак си. Аутор ана ли-
зи ра раз ли чи те кон цеп ци је ко је су се раз ви ле у прав ним си сте ми-
ма европ ско-кон ти нен тал ног прав ног кру га и у срп ском пра ву и на 
осно ву те ана ли зе за кљу чу је да на след нич ка за јед ни ца у срп ском 
пра ву има прав ну при ро ду за јед ни це за јед нич ке ру ке и то од мо-
мен та оста ви о че ве смр ти па све део де о бе на след ства. Аутор та-
ко ђе сма тра да Гра ђан ски за ко ник, чи ји је рад ни текст пре дат на 
јав ну рас пра ву, тре ба да за др жи кон цепт за јед нич ке ру ке и пред ла-
же пре ци зи ра ње од ре ђе них за кон ских од ред би ка ко би се из бе гле 
за бу не ко је по сто је у те о ри ји и прак си.
Кључ не ре чи: де о ба за о став шти не, за јед ни ца за јед нич ке ру ке, за јед нич ка 

имо ви на, за јед нич ка сво ји на, на след нич ка за јед ни ца, са-
на след ни ци, сво ји на за јед нич ке ру ке, су сво ји на
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1. УВОД

На след нич ка за јед ни ца ја вља се он да ка да оста ви о ца на-
сле ди ви ше на след ни ка (уни вер зал них сук це со ра).1) За по сто ја ње 
на след нич ке за јед ни це ире ле ван тан је основ по зи ва ња на на сле-
ђе оста ви о че вих на след ни ка, та ко да је мо гу ћа на след нич ка за јед-
ни ца ко ју чи не за кон ски и те ста мен тар ни на след ни ци.2) Ин сти тут 
на след нич ке за јед ни це има ве ли ки те о риј ски и прак ти чан зна чај, 
јер су у прак си че шћи слу ча је ви у ко ји ма оста ви о ца на сле ђу је ви-
ше на след ни ка, на ро чи то у за кон ском на сле ђи ва њу.3) На чин на ко ји 
је на след нич ка за јед ни ца тре ти ра на у за ко но дав ној си сте ма ти ци, 
мо гао би да на ве де на дру га чи ји за кљу чак. За ко но да вац, при ли-
ком уре ђи ва ња прав ног по ло жа ја на след ни ка, по ла зи од то га да је 
пре ла зак за о став шти не на јед ног (ге не рал ног) на след ни ка ре до ван 
слу чај, а да је по себ на си ту а ци ја ка да оста ви о ца на сле ђу је ви ше 
на след ни ка (са на след ни ка). Ме ђу тим, ова кав при ступ за ко но дав ца 
ни је по сле ди ца не до вољ не за сту пље но сти на след нич ке за јед ни це 
у прак си, већ се прав да те жњом да се ја сно и си сте ма тич но на чин 
уре ди на след но прав на ма те ри ја.4)

Ва же ће срп ско пра во ни је де таљ но уре ди ло сва пи та ња ко-
ја се по ја вљу ју ка да иза оста ви о ца оста не ви ше на след ни ка.5) 
Услед то га у те о ри ји и прак си, као што ће мо у да љем тек сту из-
ло жи ти, већ ду же по сто је раз ли чи та схва та ња о прав ној при ро ди 

1) Ви ди уме сто свих: Chri stoph Ann, „Die Er ben ge me in schaft“, у збор ни ку: Hand buch des 
Er brechts (Hrsg: Ra i ner Ha u sman, Ger hard Ho hloch), Erich Schmidt Ver lag, Ber lin 2010, 
стр. 1400; Hel mut Ko ziol, Ru dolf Wel ser, Bürger lic hes Rechts, Manzsche Ver lag, Wi en 2007, 
Band II, стр. 579; Pe ter To ur, Ber nhard Schnyder, Jörg Schmid, Ale xan dra Ru mo-Jun go, Das 
Schwe i ze rische Zi vil ge set zbuch, Schult hess Ju ri stische Me dien AG, Zürich/Ba sel/Genf 2009, 
стр. 746; Де јан Ђур ђе вић, Ин сти ту ци је на след ног пра ва, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 
2010, стр. 341.

2) Ви ди: Wil helm Kre gel, „Mer he it von Er ben“, у ко мен та ру за ко на: Das Bürger lic he Ge set-
zbuch mit be son de rer Berüksic hti gung der Rechtsprеchung des Re ic hsge richts und des Bun-
des ge richtsho fes (be ar be i tet von Kurt Her bert Jo han nsen und Wil helm Kre gel), Wal ter de 
Gruyter, Ber lin/New York 1974, стр. 315.

3) У том сми слу, ви ди: Hans Brox, Er brecht, Carl Heymanns Ver lag, Köln/Ber lin/Bonn/Mün-
chen 2003, стр. 268; An dre as Hel drich, „Mer he it von Er ben“, у ко мен та ру за ко на: Münche-
ner Kom men tar zum Bürger lic hen Ge set zbuch – Band 9: Er brecht (Re dak te ur: Ger hard 
Schlic hting), Ver lag C. H. Beck, München 2004, стр. 536.

4) У том сми слу: Ul rich von Lübtow, Er brecht, Dun cker&Hum blot, Ber lin 1971, Band II, стр. 
795.

5) Нај бо љи ар гу мент за ову тврд њу пру жа по ре ђе ње ва же ћег За ко на о на сле ђи ва њу Ср би је 
(у да љем тек сту: ЗОН) и не мач ког Гра ђан ског за ко ни ка (Bürger lic hes Ge set zbuch, у да-
љем тек сту: BGB). ЗОН по све ћу је на след нич кој за јед ни ци са мо осам чла но ва (чл. 228.–
236. ЗОН), на су прот BGB, ко ји са др жи 31 па ра граф на ме њен ре гу ли са њу спе ци фич них 
од но са ко ји на ста ју ка да иза оста ви о ца оста не ви ше на след ни ка (§§ 2032. –2063. BGB).
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на след нич ке за јед ни це. Пре ма јед ном схва та њу са на след ни ци од 
тре нут ка оста ви о че ве смр ти до де о бе за о став шти не има ју прав ни 
по ло жај за јед ни ча ра, а при ста ли це дру гог схва та ња сма тра ју да је 
на след нич ка за јед ни ца су вла снич ка за јед ни ца, док пре ма тре ћем 
при сту пу на след нич ка за јед ни ца има дво стру ку прав ну при ро ду: 
од тре нут ка оста ви о че ве смр ти до прав но сна жно сти оста вин ског 
ре ше ња са на след ни ци су за јед ни ча ри, а с прав но сна жно шћу оста-
вин ског ре ше ња на след нич ка за јед ни ца се тран сфор ми ше у су вла-
снич ку за јед ни цу.6)

Овај рад на сто ји да пру жи ана ли зу раз ли чи тих кон цеп ци ја 
ко је су се раз ви ле у прав ним си сте ми ма европ ско-кон ти нен тал ног 
прав ног кру га и у срп ском пра ву и да на осно ву те ана ли зе од го-
во ри на сле де ћа пи та ња: 1° ка ква је прав на при ро да на след нич ке 
за јед ни це пре ма ва же ћем срп ском пра ву (de le ge la ta аспект) и 2° 
да ли је по треб но за др жа ти по сто је ће ре ше ње или је це лис ход ни је 
да се прав на при ро да на след нич ке за јед ни це уре ди на дру га чи ји 
на чин (de le ge fe ren da аспект).

2. НА СЛЕД НИЧ КА ЗА ЈЕД НИ ЦА У СИ СТЕ МИ МА 
ЕВРОП СКО-КОНТИНЕНТАЛ НОГ  

ПРАВ НОГ КРУ ГА

У др жа ва ма европ ско-кон ти нен тал ног прав ног кру га, ме ђу 
ко је се убра ја и Ре пу бли ка Ср би ја, на след нич ка за јед ни ца је кон ци-
пи ра на на два на чи на: као су вла снич ка за јед ни ца или као за јед ни ца 
за јед нич ке ру ке.7)

Кон цепт на след нич ке за јед ни це као су вла снич ке за јед ни це 
на стао је у кла сич ном рим ском пра ву, где је имо вин ска за јед ни-
ца са на след ни ка (co he re des) би ла по ста вље на као „чи ста имо вин-
ско прав на за јед ни ца ин ди ви ду а ли стич ког ти па“.8) Са на след ни ци 
су би ли су вла сни ци. Сва ки са на след ник је имао на след ни удео у 
сва кој ства ри из за о став шти не. На су прот са на след нич кој за јед ни-
ци ста рог рим ског пра ва (con sor ti um), у су вла снич кој на след нич кој 
за јед ни ци кла сич ног рим ског пра ва (co mu nio pro in di vi so) сва ки са-

6) За при каз раз ли чи тих схва та ња о прав ној при ро ди на след нич ке за јед ни це у срп ском 
пра ву, ви ди: На та ша Сто ја но вић, На след нич ка за јед ни ца, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те-
та у Ни шу, Ниш 2009, стр. 6 и да ље.

7) О прав ној при ро ди на след нич ке за јед ни це у европ ским прав ним по ре ци ма, ви ди: Car-
sten Tho mas Eben roth, Er brecht, Ver lag C. H. Beck, München 1992, стр. 546 и да ље; He in-
rich Lan ge, Kurt Kuc hin ke, Er brecht, Ver lag C. H. Beck, München 2001, стр. 1080 и да ље.

8) Ви ди: Max Ka ser, Das römische Pri va trecht, Abschnitt I, Ver lag C. H. Beck, München 1955, 
стр. 605.
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на след ник мо же са мо стал но (не за ви сно од оста лих са на след ни ка) 
рас по ла га ти сво јим уде лом, ка ко у це ло куп ној за о став шти ни, та ко 
и у по је ди ним ства ри ма из за о став шти не.9)

Од са вре ме них прав них по ре да ка, у аустриј ском је при хва-
ћен кон цепт на след нич ке за јед ни це као су вла снич ке за јед ни це. Да 
би се пра вил но раз у ме ла прав на при ро да на след нич ке за јед ни це у 
аустриј ском пра ву, тре ба има ти у ви ду да је прав ни по ло жај са на-
след ни ка у том прав ном си сте му де тер ми ни сан спе ци фич ним на-
чи ном пре ла ска за о став шти не са оста ви о ца на ње го ве на след ни ке. 
На су прот срп ском пра ву и пра ву мно гих европ ских др жа ва (нпр. 
Не мач ке, Фран цу ске, Швај цар ске) где за о став шти на по си ли за ко-
на пре ла зи на на след ни ка у тре нут ку оста ви о че ве смр ти (прин цип 
ip so iure на сле ђи ва ња), у аустриј ском пра ву на след ник сти че за-
о став шти ну уру че њем (Einant wor tung).10) Уру че ње је пре нос за о-
став шти не на на след ни ке ко ји се вр ши суд ском од лу ком.11) У мо-
мен ту оста ви о че ве смр ти на след ни ци не сти чу за о став шти ну већ 
су бјек тив но на след но пра во (su bjek ti ve Er brecht). Аустриј ски Оп-
шти гра ђан ски за ко ник12) у § 532. де фи ни ше су бјек тив но гра ђан ско 
пра во као „ис кљу чи во пра во да се узме у др жа ви ну“ це ло куп на за-
о став шти на или њен али квот ни део. Пре ма схва та њу аустриј ских 
прав ни ка, за о став шти на се сти че за сни ва њем др жа ви не.13) Дру гим 
ре чи ма, прав ни по ло жај оста ви о ца има оно ли це ко је је сте кло др-
жа ви ну на на след ству.14) Ка ко ни ко не мо же са мо вла сно сте ћи др-
жа ви ну на за о став шти ни, нео п ход но је да суд до не се од лу ку ко јом 
на след ни ци ма пре но си за о став шти ну у др жа ви ну (§ 797. ABGB). 
Та ква пре да ја оста вин ске ма се у др жа ви ну на след ни ка на осно ву 
суд ске од лу ке је сте, за пра во, уру че ње за о став шти не. Пре ла зак за о-
став шти не са оста ви о ца на на след ни ке у аустриј ском пра ву од ви ја 
се етап но, слич но као и пре нос својинe на осно ву уго во ра: су бјек-
тив но на след но пра во ко је на след ник сти че у мо мен ту оста ви о че ве 
смр ти пред ста вља iustus ti tu lus, док је уру че ње mo dus ac qu i ren di.15)

9) Ви ди: Ber told Eisner/Ma ri jan Hor vat, Rim sko pra vo, Na klad ni za vod Hr vat ske, Za greb 1948, 
стр. 517; M. Ka ser, стр. 605.

10) О си сте ми ма пре ла ска за о став шти не на на след ни ке, ви ди бли же са упу ћи ва њи ма: Д. 
Ђур ђе вић (2010), стр. 25-26.

11) О уру че њу за о став шти не, ви ди уме сто свих: H. Ko ziol, R. Wel ser, Bd. II, стр. 573-574.

12) All ge me i nes bürger lisches Ge set zbuch, у да љем тек сту: ABGB.

13) Ви ди: Wi en fri ed Kra lik, Er brecht, Manzsche Ver lag, Wi en 1983, стр. 321.

14) Ibid.

15) Ви ди: W. Kra lik, стр. 322.
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Док им се за о став шти на не уру чи, са на след ни ци су за јед-
нич ки има о ци су бјек тив ног на след ног пра ва.16) Као има лац пра ва 
и оба ве за из оста вин ске ма се фи гу ри ра тзв. ле же ћа за о став шти на 
(ru hen der Nac hlaβ) ко ја има свој ство прав ног ли ца.17) Све док им се 
за о став шти на не уру чи, са на след ни ци не ма ју ни ка ква пра ва на за-
о став шти ну, ни ти на ства ри и пра ва из за о став шти не.18) По што им 
се уру чи за о став шти на, они по ста ју ње ни су вла сни ци.19) Њи хов су-
вла снич ки удео про те же се на све ства ри и пра ва из за о став шти не. 
Са на след ни ци по ста ју су вла сни ци свих ства ри из оста вин ске ма се 
са уде ли ма ко ји од го ва ра ју њи хо вим на след ним кво та ма. Што се 
ти че по тра жи ва ња из оста вин ске ма се, пра ви се раз ли ка у по гле ду 
де љи вих и не де љи вих. Де љи ва по тра жи ва ња раз де љу ју се ме ђу са-
на след ни ци ма сра змер но њи хо вим на след ним кво та ма. У по гле ду 
не де љи вих по тра жи ва ња са на след ни ци по ста ју за јед нич ки по ве-
ри о ци, тј. по ве ри о ци за јед нич ке ру ке (Gesamthandgläubiger).20)

Кон цеп ци ја о на след нич кој за јед ни ци као за јед ни ци за јед-
нич ке ру ке (Ge samt hand sge me in schaft)21) раз ви је на је у не мач ком 
пра ву. Прин цип за јед нич ке ру ке ре дак то ри BGB пре у зе ли су из 
пру ског пра ва.22) До ду ше, Пр ва ко ми си ја за из ра ду BGB ста ја ла је 
на ста но ви шту да тре ба при хва ти ти пра ви ло из оп штег пра ва (Ge-
me i nes Recht), где је на след нич ка за јед ни ца би ла об ли ко ва на као 
су вла снич ка за јед ни ца (Bruc hte il ge me in schaft). На црт ко ји је из ра-
ди ла Пр ва ко ми си ја пред ви ђао је да сва ки са на след ник у мо мен ту 
оста ви о че ве смр ти сти че удео у сва ком пра ву из за о став шти не и да 
сход но то ме мо же сло бод но рас по ла га ти тим сво јим уде лом. Пр ва 
ко ми си ја се за ла га ла за та кво ре ше ње јер је сма тра ла да је оно ја-
сно и јед но став но.23) На су прот то ме, Оп ште зе маљ ско пра во Пру-
ске пред ви ђа ло је да са на след ни ци има ју су сво ји ну на за о став шти-
ни (Mi te i gen tum an der Erbschaft). По ла зе ћи од тог пра ви ла, пру ска 

16) Ви ди: Ge org Graf, Er brecht, Le xis Ne xis Ver lag, Wi en 2009, стр. 90; Franz Gschnit zer, Er-
brecht, Sprin ger Ver lag, Wi en 1964, стр. 66; H. Ko ziol, R. Wel ser, Bd. II, стр. 579.

17) О ле же ћој за о став шти ни, ви ди уме сто свих: H. Ko ziol, R. Wel ser, Bd. II, стр. 566.

18)  Упо ре ди: H. Ko ziol, R.Wel ser, Bd. II, стр. 579, ко ји ис ти чу да је „на след нич ка за јед ни ца, 
услед соп стве ног прав ног су бјек ти ви те та ле же ће за о став шти не, ре ла тив но бе зна чај на 
док се на след ни ци ма не уру чи на след ство.“

19) Ви ди: W. Kra lik, стр. 338.

20) Ви ди: G. Graf, стр. 90; F. Gschnit zer, стр. 66; H. Ko ziol, R. Wel ser, Bd. II, стр. 566.

21) Из раз „за јед нич ка ру ка“ (Ge samt hand) по ти че из ста рог не мач ког пра ва. Њи ме се озна-
ча ва да од ре ђе ни скуп прав них су бје ка та, као та кав, co ni un cta ma nu сти че, упра вља и 
рас по ла же од ре ђе ним до бри ма. Ви ди: U. von Lübtow, Bd. II, стр. 796.

22) Ви ди: C. T. Eben roth, стр. 475; U. von Lübtow, Bd. II, стр. 798.

23)  C. T. Eben roth, стр. 475; T. Kipp, H. Co ing, стр. 609; U. von Lübtow, Bd. II, стр. 798.
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суд ска прак са из гра ди ла је прав нич ку кон струк ци ју у ко јој са на-
след ни ци има ју су сво ји ну на за о став шти ни као це ли ни, али не ма ју 
су сво ји ну и на по је ди ним ства ри ма и пра ви ма из оста вин ске ма-
се. След стве но то ме, са на след ник је мо гао рас по ла га ти са мо сво-
јим уде лом у оста вин ској ма си. Са на след ник је мо гао пу но ва жно 
рас по ла га ти по је ди ним пра вом из оста вин ске ма се са мо под од ло-
жним усло вом да му то до бро у це ли ни или де ли мич но при пад не 
на кон де о бе.24) Дру га ко ми си ја за из ра ду BGB, на кон кри ти ка ко ји-
ма је био из ло жен на црт Пр ве ко ми си је, при кло ни ла се кон струк-
ци ји ко ја је раз ви је на у пру ском пра ву. Нај ва жни ји раз лог ко ји је 
го во рио у при лог имо ви ни за јед нич ке ру ке огле дао се у за шти ти 
ин те ре са оста ви о че вих по ве ри ла ца. С јед не стра не, оста вин ска ма-
са оста је по себ на имо вин ско прав на це ли на ре зер ви са на за на ми-
ре ње оста ви о че вих по ве ри ла ца. Ако је за о став шти на прав но одво-
је на од по себ них имо ви на на след ни ка, њи хо ви лич ни по ве ри о ци 
(по ве ри о ци ко је су на след ни ци сте кли не за ви сно од на сле ђи ва ња) 
не мо гу да на пла те сво ја по тра жи ва ња из оста вин ске ма се све док 
се не из вр ши де о ба. С дру ге стра не, у ин те ре су по ве ри ла ца је и то 
што са на след ни ци не мо гу са мо стал но рас по ла га ти сво јим уде лом 
у по је ди ним пра ви ма из оста вин ске ма се и та ко им ума њи ти шан су 
да у пот пу но сти на пла те сво ја по тра жи ва ња.25)

BGB у § 2032, ко ји но си мар ги нал ни на слов „На след нич ка 
за јед ни ца“ (Er ben ge me in schaft), про пи су је да ако оста ви лац оста ви 
ви ше на след ни ка за о став шти на по ста је њи хо ва за јед нич ка имо ви-
на (ge me in scha ftlic hes Vermögen). Пре ма схва та њу не мач ких ауто-
ра,26) на след нич ка за јед ни ца је по сво јој прав ној при ро ди за јед ни-
ца за јед нич ке ру ке. За о став шти на на кон смр ти оста ви о ца пре ла зи 
на све са на след ни ке и по ста је њи хо ва имовинa за јед нич ке ру ке 
(Gesamthandsvermögen).27) По ред на след нич ке за јед ни це, BGB по-
зна је још два слу ча ја за јед ни це за јед нич ке ру ке. То су: ор та клук (§ 
718 BGB) и за јед нич ка имо ви на су пру жни ка (§ 1416 BGB).

24) За ре ше ња пру ског пра ва, са упу ћи ва њи ма на из во ре, ви ди: T. Kipp, H. Co ing, стр. 609; 
H. Lan ge, K. Kuc hin ke, стр. 1080.

25) Ви ди: Chri sti na Eberl-Bor ges, Die Er ba u se i nan der set zung, J.C.B. Mo hr (Paul Si e beck), 
Tübin gen 2000, стр. 44 и да ље; T. Kipp, H. Co ing, стр. 609; H. Lan ge, K. Kuc hin ke, стр. 
1083; U. von Lübtow, стр. 798 и да ље.

26) Ви ди: Knut Wer ner Lan ge, Er brecht, Ver lag C. H. Beck, 2011, стр. 569; Di e ter Le i pold, 
Er brecht, J.C.B. Mo hr (Paul Si e beck), Tübin gen 2014, стр. 298 и да ље; Kar lhe inz Musche-
ler, Er brecht, J.C.B. Mo hr (Paul Si e beck), Tübin gen 2010, Band II, стр. 1994 и да ље; Dirk 
Ol zen, Er brecht, De Gruyter Recht, Ber lin 2009, стр. 336 и да ље; Mat hi as Schmo ec kel, Er-
brecht, No mos Ver lag sge sel schaft, Ba den-Ba den 2014, стр. 178.

27) По је ди ни ауто ри тер мин Gesamthandsvermögen пре во де као„скуп на имо ви на“. Ви ди: 
Ni ko la Ga vel la, „Za jed nič ko vla sni štvo“, у књи зи: Stvar no par vo (ред. N. Ga vel la), In for-
ma tor, Za greb 1998, стр. 524.
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Основ на ка рак те ри сти ка на след нич ке за јед ни це огле да се у 
то ме што за о став шти на на кон смр ти оста ви о ца оста је за себ на имо-
вин ско прав на це ли на, одво је на од по себ них имо ви на са на след ни-
ка (за јед ни ча ра).28) Ка да за о став шти ну на сле ђу је је дан на след ник 
(тзв. ге не рал ни на след ник), до ла зи до ње ног спа ја ња с по себ ном 
имо ви ном тог на след ни ка (con fu sio bo no rum). За о став шти на и по-
себ на имо ви на ге не рал ног на след ни ка сје ди њу ју се у јед ну имо-
ви ну чи ји је ти ту лар ге не рал ни на след ник, та ко да су су бјек тив на 
пра ва из за о став шти не и по себ не имо ви не ге не рал ног на след ни ка 
под врг ну та иден тич ном прав ном ре жи му упра вља ња и рас по ла га-
ња. Услед спа ја ња с по себ ном имо ви ном ге не рал ног на след ни ка, 
за о став шти на гу би свој ство за себ не имо вин ско прав не це ли не.29) 
На су прот то ме, ако за о став шти ну на сле ђу је ви ше на след ни ка, она 
до де о бе за др жа ва ка рак тер за себ не имо вин ско прав не це ли не и 
прав но се не спа ја с по себ ним имо ви на ма са на след ни ка. Тек ка да 
се из вр ши де о ба на след ства, оно што не ком са на след ни ку при пад-
не де о бом спа ја се с ње го вом по себ ном имо ви ном.30)

Та ка рак те ри сти ка на след нич ке за јед ни це мо же се илу стро-
ва ти ко крет ним при ме ри ма. Ако по сто је че ти ри са на след ни ка ко ја 
на сле ђу ју јед на ке де ло ве, а у са став за о став шти не ула зи по тра жи-
ва ње од 8.000 евра, на кон смр ти оста ви о ца не ће на сва ког са на-
след ни ка пре ћи по че твр ти на по тра жи ва ња (2.000 евра), као што је 
то слу чај у аустриј ском пра ву на кон уру че ња за о став шти не, већ то 
по тра жи ва ње пре ла зи на све са на след ни ке за јед но. И да ље по сто-
ји обли га ци о ни од нос у ко јем ду жник тре ба да ис пла ти је дан дуг 
од 8.000 евра. Раз ли ка је је ди но у то ме што се у по ве ри лач ком по-
ло жа ју у том обли га ци о ном од но су не на ла зи јед но фи зич ко ли це 
(оста ви лац), већ за јед ни ца ви ше има ла ца пра ва (са на след ни ци).31) 
Прин цип рим ског пра ва по ко јем се по тра жи ва ња по си ли за ко на 
де ле ме ђу са на след ни ци ма (no mi na sunt ip so iure di vi sa) не ва жи у 
си сте му у ко јем су са на след ни ци за јед ни ча ри.32)

28) Ви ди: Re i ner Frank, Er brecht, Ver lag C. H. Beck, München 2003, стр. 254; Wil fri ed Schlüter, 
Er brecht, Ver lag C. H. Beck, München 2000, стр. 234.

29) Бли же о то ме, ви ди: Man fred Har der, In ge Krop pen berg, Grundzüge des Er brechts, Luc hter-
hand Ver lag, Ne u wi ed und Krif tel 2002, стр. 144 и да ље. За о став шти на се не ће спо ји ти 
с по себ ном имо ви ном на след ни ка ако на след ник или оста ви о чев по ве ри лац под не се 
зах тев да се уве де упра ва или отво ри сте чај над за о став шти ном. У том слу ча ју се одва-
ја за о став шти на од по себ не имо ви не на след ни ка (se pa ra tio bo no rum). Ви ди §§ 1975. и 
1976. BGB.

30) Ви ди: K. W. Lan ge, стр. 574; K. Musche ler, Bd. II, стр. 1999; M. Schmo ec kel, стр. 178.

31) При мер на ве ден пре ма: D. Le i pold, стр. 299.

32) Ви ди: Olaf Wer ner, „Mer he it von Er ben“, у ко мен та ру за ко на: J. von Sta u din gers Kom men-
tar zum Bürger lic hen Ge set zbuch – Buch 5: Er brecht – Abschnitt 2: Rec htlic he Stel lung des 
Er ben (Re dak tor: Ger hard Ot te), Sel li er – de Gruyter, Ber lin 2002, стр. 533.
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Та ко ђе, ако се у за о став шти ни на ла зи не по крет ност, у тре-
нут ку оста ви о че ве смр ти са на след ни ци не по ста ју су вла сни ци те 
не по крет но сти. Пра во сво ји не на не по крет но сти не де ли се ме ђу 
са на след ни ци ма. Сви са на след ни ци су за јед нич ки соп стве ни ци не-
по крет но сти. У зе мљи шну књи гу се упи су ју име на са на след ни ка 
уз на по ме ну да се на ла зе у на след нич кој за јед ни ци, али се не на-
во де њи хо ви уде ли.33) Франк ис ти че да би на во ђе ње на след нич ких 
уде ла у зе мљи шној књи зи би ло не са мо из ли шно, већ би мо гло да 
до ве де тре ћа ли ца у за блу ду и да их на ве де на за кљу чак да је реч о 
су вла снич кој за јед ни ци.34)

По што за о став шти на на кон смр ти оста ви о ца оста је за себ на 
имо вин ско прав на це ли на, прав ни од но си ко ји су по сто ја ли из ме-
ђу оста ви о ца и по је ди ног са на след ни ка на ста вља ју да ег зи сти ра-
ју, али из ме ђу тог са на след ни ка и на след нич ке за јед ни це. На и ме, 
ка да иза оста ви о ца оста не ви ше на след ни ка, ње го вом смр ћу се не 
га се не ки прав ни од но си ко ји су по сто ја ли из ме ђу ње га и не ког од 
ње го вих на след ни ка.35) Дру гим ре чи ма, не до ла зи ни ти до пот пу-
не, ни ти до не ка кве „де ли мич не“ кон фу зи је или кон со ли да ци је. На 
при мер, ако су иза оста ви о ца оста ла три на след ни ка, ко ја на сле ђу-
ју јед на ке де ло ве, а је дан од њих је оста ви о цу за жи во та ду го вао 
3.000 евра, на кон оста ви о че ве смр ти тај на след ник је ду жан да на-
след нич кој за јед ни ци ис пла ти цео из нос ду га. Ту не на сту па „де ли-
мич на кон фу зи ја“, услед ко је би се уга си ла тре ћи на ду га, та ко да 
би са на след ник-ду жник био у оба ве зи да оста лим са на след ни ци ма 
ис пла ти 2.000 евра.36)

Има о ци пра ва и оба ве за из за о став шти не су сви са на след-
ни ци.37) Реч ју М. Хар де ра и И. Кро пен берг, „за о став шти на, као је-
дин стве на не по де ље на имо вин ско прав на це ли на при па да свим са-

33) Ви ди § 47 не мач ког Зе мљи шнок њи жног за ко на (Grund buc hord nung – GBO) из 1994. 
го ди не (Bun des ge set zblatt, Ja hr gang 1994, Teil I, стр. 1114 и да ље), ко ји про пи су је да 
при ли ком упи са јед ног пра ва за јед нич ки за ви ше ли ца, тре ба или да се на ве де ве ли чи на 
уде ла сва ког са о вла шће ни ка, или да се на зна чи прав ни од нос из ко јег про ис ти че њи хо ва 
прав на за јед ни ца.

34) Ви ди: R. Frank, стр. 255. Упо ре ди: Jo ac him Kunt ze, Hans He rr mann, Di e ter Eic kmann, Si-
e grun Er ber-Fal ler, Jörg Mun zig, Grund buc hrecht – Kom men tar, Wal ter de Gruyter, Ber lin/
New York 1999, стр. 785, ко ји ис ти чу да ка да се упи су је пра во ко је за јед нич ки при па да 
не ко ли ци ни су бје ка та, на че ло од ре ђе но сти зе мљи шнок њи жног пра ва зах те ва да се на-
ве де вр ста и са др жи на прав не за јед ни це по што пра во рас по ла га ња по је ди ног са о вла-
шће ни ка ни је на исти на чин уре ђе но у свим прав ним за јед ни ца ма.

35) Ви ди: H. Brox, стр. 270; C. T. Eben roth, стр. 478; W. Schlüter, стр. 235.

36) При мер на ве ден пре ма: W. Schlüter, стр. 235. Упо ре ди сли чан при мер на ве ден код: H. 
Brox, стр. 268 (Fall a) и стр. 270.

37) D. Le i pold, стр. 299; U. von Lübtow, стр. 795; W. Schlüter, стр. 234.
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на след ни ци ма за јед но.“38) Ме ђу не мач ким ауто ри ма је би ло спор но 
да ли на след нич ка за јед ни ца има прав ну спо соб ност.39) Не мач ки 
Са ве зни вр хов ни суд је стао на ста но ви ште да на след нич ка за јед-
ни ца не ма прав ну и стра нач ку спо соб ност.40) У обра зло же њу свог 
ста но ви шта Са ве зни вр хов ни суд ис ти че да при зна ва ње прав не 
спо соб но сти на след нич кој за јед ни ци ни је спо ји во са на чи ном на 
ко ји је она кон ци пи ра на у за ко но дав ству. На и ме, на су прот ор та клу-
ку,41) ко ји се осни ва уго во ром да слу жи оства ре њу трај них ци ље ва, 
на след нич ка за јед ни ца је при нуд на за јед ни ца (на ста је ex le ge) чи ја 
свр ха ни је да тра је, већ да омо гу ћи де о бу оста вин ске ма се. Та кво 
ста но ви ште је у скла ду са тра ди ци о нал ном кон цеп ци јом о за јед-
ни ци за јед нич ке ру ке, ко ја под ра зу ме ва да се од ре ђе на имо вин-
ско прав на це ли на ствар но прав но ве же за оства ре ње за јед нич ких 
ин те ре са ви ше ли ца, а да при том не мо ра да се фор ми ра по се бан 
прав ни су бјект.42) По је ди ни не мач ки ауто ри ис ти чу да за јед ни ца за-
јед нич ке ру ке пред ста вља „пре ла зни об лик“ ка прав ном ли цу.43)

Тре ће ва жно обе леж је на след нич ке за јед ни це у не мач ком 
пра ву ти че се при ро де на след нич ког уде ла. На и ме, ка да ви ше ли ца 
на сле ђу је за о став шти ну, она до би ја ју на след не де ло ве (на след не 
кво те) ко ји се од ре ђу ју раз лом ком. По ста вља се пи та ње у че му са-
на след ни ци има ју сво је уде ле. Да ли има ју уде ле у за о став шти ни 
као це ли ни или има ју уде ле и у по је ди ним ства ри ма и пра ви ма из 
оста вин ске ма се? У прав ној те о ри ји пре о вла да ва ста но ви ште да 

38) M. Har der, I. Krop pen berg, стр. 217.

39) Ве ћин ско ста но ви ште је да на след нич ка за јед ни ца не ма прав ну спо соб ност. У том сми-
слу: Pe ter Ul mer, „ Die Ge samt hand sge sellschaft – ein noch im mer un be kan ntes We sen?“, 
Ar chiv für die ci vi li stische Pra xis, Heft 2-3/1998, стр. 124 и да ље; Ur su la Tschic ho flos, 
„Mer he it von Er ben“, у ко мен та ру за ко на: BGB –Kom men tar (Hrsg: Hanns Prütting, Ger-
hard We gen, Gerd We in re ich), Luc hter hand, Köln 2009, стр. 2740; A. Hel drich, стр. 543-
544; O. Wer ner, стр. 544. За су прот но ста но ви ште ви ди: Bar ba ra Gru ne wald, „Die recht-
fähigkeit der Er ben ge me in schaft“, Ar chiv für die ci vi li stische Pra xis, Heft 3/1997, стр. 305 и 
да ље.

40) Ви ди одлукe не мач ког Са ве зног вр хов ног су да: BGH, 11. 9. 2002. – XII ZR 187/00, Ne ue 
Ju ri stische Woc henschrift, Heft 46/2002, стр.  3389; BGH, 17. 10. 2006. – VI II ZB 94/05, 
Ne ue Ju ri stische Woc henschrift, Heft 51/2006, стр. 3715.

41) Ка да је реч о ор та клу ку, не мач ко пра во је на пу сти ло тра ди ци о нал ни кон цепт и при-
кло ни ло се мо дер ној те о ри ји за јед нич ке ру ке, пре ма ко јој је за јед нич кој ру ци при зна та 
прав на и стра нач ка спо соб ност. Ви ди од лу ку не мач ког Са ве зног вр хов ног су да: BGH, 
18. 2. 2002 – II ZR 331/00, Ne ue Ju ri stische Woc henschrift, 16/2002, стр. 1207. О тра ди-
ци о нал ној и мо дер ној те о ри ји за јед нич ке ру ке код ор та клу ка, ви ди: Мир ја на Ра до вић, 
„Имо ви на ор та клу ка као имо ви на за јед нич ке ру ке“, у збор ни ку: Срп ски гра ђан ски за-
ко ник – 170 го ди на (ур. Ми ле на По ло јац, Зо ран Мир ко вић, Мар ко Ђур ђе вић), Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2014, стр. 284 и да ље.

42) Ви ди: H. Brox, стр. 269.

43) Ви ди: Wol fgang Brehm/Chri stian Ber ger, Sac hen recht, J.C.B. Mo hr (Paul Si e beck),Tübin gen 
2006, стр. 81.
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сва ки са на след ник има од ре ђе ни удео у за о став шти ни као за себ-
ној имо вин ско прав ној це ли ни, док у по је ди ној ства ри и пра ву из 
за о став шти не са на след ник, сам за се бе, не ма од ре ђен удео јер сва 
до бра из оста вин ске ма се при па да ју за јед нич ки свим са на след ни-
ци ма.44) На при мер, ако за о став шти ну, ко ју чи не ку ћа, стан, ауто-
мо бил и 10.000 евра, на сле де два оста ви о че ва си на на јед на ке де-
ло ве, сва ки од њих има удео од 1/2 у том ску пу пра ва, од но сно 
у за о став шти ни као за себ ној имо вин ско прав ној це ли ни. У ку ћи, 
ста ну итд. са на след ни ци не ма ју од ре ђе не уде ле, они су за јед нич-
ки соп стве ни ци тих ства ри.45) Пра ви ло по ко јем са на след ник не ма 
од ре ђен удео у по је ди ном пред ме ту из за о став шти не ва жи и он да 
ка да оста вин ску ма су чи ни са мо јед на ствар.46)

Прав ну по сле ди цу та кве кон струк ци је са же то опи су је Шме-
кел: „Сво ји на за јед нич ке ру ке зна чи, да сва ки са на след ник мо же, 
на осно ву § 2033. BGB, рас по ла га ти сво јим уде лом у за о став шти-
ни (на след ним де лом), а не и с по је ди ним до бри ма из за о став шти-
не.“47) За јед нич ка сво ји на ко ју са на след ни ци има ју на по је ди ним 
ства ри ма из за о став шти не по то ме се раз ли ку је од су вла снич ке за-
јед ни це. Док сва ки су вла сник мо же сло бод но рас по ла га ти сво јим 
су вла снич ким уде лом (§ 747. BGB), са на след ник ни ти мо же са мо-
стал но рас по ла га ти по је ди ном ствар ју из за о став шти не, ни ти у тој 
ства ри има од ре ђе ни сво јин ски удео ко јим би мо гао са мо стал но да 
рас по ла же.48) Тај кон цепт је до след но спро ве ден у § 859. ст. 2. не-
мач ког За ко ни ка о гра ђан ском суд ском по ступ ку (Zi vil pro zes sord-
nung), ко ји пред ви ђа да пред мет из вр ше ња мо же би ти удео са на-
след ни ка на за о став шти ни као це ли ни, али не и удео са на след ни ка 
у по је ди ном пред ме ту из оста вин ске ма се.

44) На овом ста но ви шту сто ји да нас вла да ју ћа те о ри ја не по де ље ног (со ли дар ног) са о вла-
шће ни штва. У ста ри јој прав ној књи жев но сти при мат је има ла те о ри ја по де ље ног са о-
вла шће ни штва, по ко јој са на след ник има удео у сва ком пра ву из за о став шти не с ко јим 
не мо же са мо стал но рас по ла га ти. Бли же о овим те о ри ја ма ви ди: Lutz Mic hal ski, BGB 
– Er brecht, C. F. Müller Ver lag, He i del berg 2001, стр. 334; C. Eberl-Bor ges, стр. 13-14; O. 
Wer ner, стр. 544 и да ље.

45) Код раз у ме ва ња при ро де на след нич ког уде ла за бу ну мо же да ство ри § 2033. ст. 2. BGB 
ко ји про пи су је да „са на след ник не мо же да рас по ла же сво јим уде лом у по је ди ним пред-
ме ти ма из за о став шти не“ („Über se i nen An teil an den ein zel nen Nachlassgegenständen 
kann ein Mi ter be nicht verfügen“) (Под ву као Д. Ђ.). За кри ти ку ове од ред бе, ви ди: R. 
Frank, стр. 255; D. Le i pold, стр. 300. Франк ис ти че да би за те о риј ско раз у ме ва ње на-
след нич ке за јед ни це би ло бо ље да за ко но да вац у § 2033. ст. 2. BGB ни је го во рио о уде лу 
са на след ни ка у по је ди ном пред ме ту из оста вин ске ма се, с ко јим не мо же рас по ла га ти, 
већ је тре ба ло да сто ји да та кав удео уоп ште не по сто ји и да сто га би ло ка кво рас по ла-
га ње уоп ште не до ла зи у об зир.

46) Ви ди: A. Hel drich, стр. 542.

47) Ви ди: M. Schmo ec kel, стр. 178.

48) Ви ди: R. Frank, стр. 254-255; C. T. Eben roth, стр. 476-477.
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Гер ман ски кон цепт имо ви не за јед нич ке ру ке сле дио је и 
швај цар ски за ко но да вац. Швај цар ски гра ђан ски за ко ник49) у чл. 
602. ст. 1. пред ви ђа да све док се не из вр ши де о ба на след ства из-
ме ђу са на след ни ка по сто ји „за јед ни ца свих пра ва и оба ве за за о-
став шти не“ (Ge me in schaft al ler Rec hte und Pflic hten der Erbschaft). 
Прав на на у ка ту ма чи ту од ред бу у сми слу да на след нич ка за јед ни-
ца пред ста вља за јед ни цу за јед нич ке ру ке и да су сто га са на след ни-
ци за јед ни ча ри на свим пред ме ти ма из оста вин ске ма се, од но сно 
за јед нич ки има о ци свих пра ва ко ја су оста ла иза оста ви о ца.50)

На след нич ка за јед ни ца у швај цар ском пра ву не ма прав ни 
су бјек ти ви тет.51) Осим то га, на след нич ка за јед ни ца, као та ква, не-
ма ни про це сну ле ги ти ма ци ју. Ка да тре ба во ди ти суд ски по сту пак 
по во дом не ког пра ва из оста вин ске ма се, пра во на во ђе ње спо ра 
при па да свим са на след ни ци ма као ну жним су пар ни ча ри ма. На 
при мер, ако оста ви о чев по ве ри лац тре ба суд ским пу тем да на пла-
ти не ко по тра жи ва ње ко је је имао пре ма оста ви о цу, као ту же ног не 
мо же да озна чи „на след нич ку за јед ни цу иза пок. Х“ или „оста вин-
ску ма су пок. Х“, већ мо ра по и ме ни це да на ве де све оста ви о че ве 
на след ни ке.52)

Спро во де ћи кон цепт за јед нич ке ру ке, швај цар ско пра во та-
ко ђе сто ји на ста но ви шту да са на след ник има удео у оста вин ској 
ма си као имо вин ско прав ној це ли ни, а не и у по је ди ном пред ме-
ту из за о став шти не.53) У скла ду с тим, са на след ник не мо же са-
мо стал но рас по ла га ти по је ди ним пред ме том из оста вин ске ма се, 
ни ти мо же рас по ла га ти уде лом у по је ди ном пред ме ту.54) Шта ви ше, 
швај цар ски ауто ри го во ре о на след нич ком уде лу као о скри ве ном 
(ла тент ном) уде лу јер је он ире ле ван тан док тра је на след нич ка за-
јед ни ца, а на зна ча ју до би ја тек у по ступ ку за де о бу.55)

49) Zi vil ge set zbuch, у да љем тек сту: ZGB.

50) Ви ди: Ar nold Escher, „Die Ge me in schaft vor der Te i lung“, у ко мен та ру за ко на: Kom men-
tar zum Schwe i ze rischen Zi vil ge set zbuch – Band III: Er brecht – Ab te i lung II: Der Erb gang, 
(Hrsg: E. Beck et al.), Buc hdruc ke rei Schul tess & Co, Zürich 1960, стр. 382-383; Pe ter Scha-
u fel ber ger, „Die Ge me in schaft vor der Te i lung“, у ко мен та ру за ко на: Ba sler Kom men tar zum 
Schwe i ze rischen Pri va trecht – Zi vil ge set zbuch II (Hrsg. H. Hon sell, N. P. Vogt, T. Ge i ser), 
Hel bing & Lic hten hahn, Ba sel/Genf/München 2003, стр. 670-671; P.To ur, B. Schnyder, J. 
Schmid, A. Ru mo-Jun go, стр. 747 и да ље.

51) Ви ди: A. Escher, стр. 383.

52) Ви ди: P. Scha u fel ber ger, стр. 674; P.To ur, B. Schnyder, J. Schmid, A. Ru mo-Jun go, стр. 748.

53) Ви ди: Pe ter Bre itschmid, Paul Eitel, Ro land Fank ha u ser, Tho mas Ge i ser, Ale xan dra Ru mo-
Jun go, Er brecht, Schult hess Ju ri stische Me dien, Zürich/Ba sel/Genf 2012, стр. 215.

54) Ви ди: A. Escher, стр. 383-384; P.To ur, B. Schnyder, J. Schmid, A. Ru mo-Jun go, стр. 747.

55) Ви ди: Ale xan der Beck, Grun driss des schwe i ze rischen Er brechts, Ver lag Stämpfli, Bern 
1970, стр. 146; P.To ur, B. Schnyder, J. Schmid, A. Ru mo-Jun go, стр. 747.
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3. СРП СКО ПРА ВО

3.1. Схва та ња у те о ри ји и прак си
У срп ском пра ву је спор на прав на при ро да на след нич ке за-

јед ни це. Том спо ру до при не ла је и не до вољ но пре ци зна за кон ска 
ре гу ла ти ва, ко ја по ти че још из 1955. го ди не. На и ме, на су прот не-
мач ком BGB и швај цар ском ZGB где не дво сми сле но сто ји да за о-
став шти на пред ста вља за јед нич ку сво ји ну са на след ни ка, За кон о 
на сле ђи ва њу ФНРЈ, из 1955. го ди не,56) у чл. 148, ко ји но си мар-
ги нал ни на слов „На след нич ка за јед ни ца“ пред ви ђа да „до де о бе 
на след ства на след ни ци упра вља ју и рас по ла жу на след ством за јед-
нич ки“. Ту од ред бу је пре у зео ва же ћи За кон о на сле ђи ва њу Ср би-
је,57) као и Рад ни текст Гра ђан ског за ко ни ка ко ји је из ра ди ла Вла-
ди на Ко ми си ја.58)

У до ма ћој те о ри ји ис кри ста ли са ла су се три схва та ња. Пре-
ма јед ном схва та њу, са на след ни ци су за јед ни ча ри, пре ма дру гом, 
они има ју по ло жај су вла сни ка, док пре ма тре ћем схва та њу, на след-
нич ка за јед ни ца има дво стру ку прав ну при ро ду – до прав но сна-
жно сти оста вин ског ре ше ња са на след ни ци су за јед ни ча ри, а на кон 
то га има ју по ло жај су вла сни ка.

При ста ли це схва та ња да су са на след ни ци за јед ни ча ри сма-
тра ју да по је ди ни на след ник има пра во на на след ну кво ту као део 
це ло куп не оста вин ске ма се ко јим мо же рас по ла га ти у од ре ђе ним 
гра ни ца ма. Са на след ник не мо же рас по ла га ти уде лом у по је ди ној 
ства ри, од но сно пра ву из оста вин ске ма се јер та квог уде ла не ма.59) 
Та кво ста но ви ште би ло је уте ме ље но на за кон ском про пи су ко ји је 

56) „Слу жбе ни лист ФНР Ј“, бр. 20/1955, у да љем тек сту: СЗОН.

57) Ви ди чл. 229. ст. 1. За кон о на сле ђи ва њу Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/90, 
101/2003 – од лу ка УСРС и 6/2015), у да љем тек сту: ЗОН.

58) Ви ди чл. 2831. ст. 1. Рад ног тек ста Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је, Бе о град 2015.

59) Ви ди: Ni ko la Ga vel la, Prav ni po lo žaj na sljed ni ka, Zrin ski, Za greb/Ča ko vec 1983, стр. 71 i 
da lje; Ber told Eisner, „Ne ko li ko pi ta nja na sljed nog pra va i po stup ka u osta vin skim stva ri ma 
s ob zi rom na Za kon o nasljeđivanju“, Zbor nik Prav nog fa kul te ta u Za gre bu, бр. 3-4/1955, 
стр. 188; Mi lan Kreč, Đu ro Pa vić, Ko men tar Za ko na o na slje đi va nju, Na rod ne no vi ne, Za-
greb 1964, стр. 513 и да ље; Ко ста Ме са ро вић, „За јед нич ка сво ји на“, Гла сник Адво кат-
ске ко мо ре Вој во ди не, бр. 3/1971, стр. 16 и да ље; Алој зиј Фин жгар, „На сле ђи ва ње“, у 
књи зи: Ен ци кло пе ди ја имо вин ског пра ва и пра ва удру же ног ра да (ур. О. Стан ко вић/С. 
Пе ро вић/М. Трај ко вић), Слу жбе ни лист СФРЈ, Бе о град 1978, том II, стр. 365. За суд ску 
прак су ко ја сто ји на та квом ста но ви шту ви ди Ре ше ње Вр хов ног су да Сло ве ни је, Gs rev 
32/60, oд 27. 5. 1960: „Док не до ђе до ди о бе оста ви не на след ни ци не ма ју су вла снич ких 
ди је ло ва на по је ди ним ства ри ма, па се ни у Зе мљи шној књи зи не мо гу упи са ти у од ре-
ђе ним на сљед ним де ло ви ма.“ Ви ди и ре ше ње Вр хов ног су да Сло ве ни је, Gs rev 131/59, 
oд 4. 11. 1959. Од лу ке об ја вље не код: M. Kreč, Đ. Pa vić, стр. 517.
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пред ви ђао да са на след ни ци до де о бе упра вља ју и рас по ла жу на-
след ством за јед нич ки.60) При ли ком укњи жбе, не упи су ју се уде ли 
са на след ни ка у по је ди ној не по крет но сти из за о став шти не, већ се 
на во де име на свих за јед ни ча ра уз за бе ле жбу да се ра ди о на след-
нич кој за јед ни ци.61)

На та ша Сто ја но вић и Ан дри ја Рас пор за сту па ју ста но ви ште 
да су са на след ни ци су вла сни ци, од но сно да је на след нич ка за јед-
ни ца је дан „за тво ре ни ји, ком плек сни ји вид су сво ји не“.62) Пре ма 
ми шље њу На та ше Сто ја но вић, то што са на след ни ци за јед нич ки 
упра вља ју и рас по ла жу за о став шти ном ни је до во љан ар гу мент за 
из во ђе ње за кључ ка да су они за јед ни ча ри. Сто ја но вић сма тра да 
за јед нич ко упра вља ње и рас по ла га ње ни је „са мо за шти ни знак за-
јед нич ке сво ји не“, јер и су вла сни ци за јед нич ки упра вља ју и рас-
по ла жу ства ру ко ју има ју у су сво ји ни.63) У раз ви ја њу сво је кон-
цеп ци је она кре ће од то га да у тре нут ку оста ви о че ве смр ти сва ки 
са на след ник сти че свој али квот ни део. Сто ја но вић да ље сма тра да 
том али квот ном де лу од го ва ра удео у сва ком од на сле ђе них пра ва 
из за о став шти не. По што је већ од мо мен та оста ви о че ве смр ти од-
ре ђен удео на след ни ка, Сто ја но вић из то га из во ди за кљу чак да су 
са на след ни ци су вла сни ци.64) Као до дат ни ар гу мент за сво ју тврд њу 
она ис ти че и то што у ре ше њу о на сле ђи ва њу мо ра би ти на ве де на 
ве ли чи на на след ног де ла сва ког са на след ни ка.65)

60) У том сми слу: M. Kreč, Đ. Pa vić, стр. 513; Слав ко Мар ко вић, На след но пра во, Слу жбе ни 
лист СФРЈ, Бе о град 1981, стр. 325. N. Ga vel la (1983), стр. 71, по ла зи од то га да са на-
след ник има удео у оста вин ској ма си, а да су пра ва из за о став шти не за јед нич ка. Пра ва 
из оста вин ске ма се са на след ни ку при па да ју „тек по сред ством ње го вог су де ло ва ња у 
за јед ни ци“. Ако би са на след ник имао од ре ђе ни удео у по је ди ном пра ву из оста вин ске 
ма се он да би, пре ма Га ве ли ном схва та њу, ис кљу чио оста ле са на след ни ке из за јед нич-
ког упра вља ња и рас по ла га ња. Аlija Si jal džić, Na sljed no pra vo, Uni ver zi tet u Sa ra je vu, 
Sa ra je vo 1964, стр. 248 и B. Eisner, стр. 188, сма тра ју да за кљу чак о то ме да су са на след-
ни ци за јед ни ча ри не тре ба из во ди ти из од ред бе за ко на ко ја пред ви ђа да они за јед нич ки 
упра вља ју и рас по ла жу на след ством, већ из за кон ске од ред бе ко ја огра ни ча ва пра во 
са на след ни ка да рас по ла же сво јим на след ним де лом.

61) Бли же о то ме, ви ди: Đu ro Pa vić, „Evi den ti ra nje na sljed nič ke za jed ni ce u ze mlji šnim knji ga-
ma“, Ze mlji šna knji ga, бр. 7-9/1956, стр. 91-94. На та квом ста но ви шту ста јао је и бив ши 
Др жав ни се кре та ри јат за пра во суд ну упра ву НР Хр ват ске. Ви ди рас пис тог ор га на бр. 
Орг-3684/56 од 12. 12. 1956. го ди не, обај вље но у:  Ze mlji šna knji ga, бр. 7-9/1956, 121. 
На ве де но пре ма: M. Kreč, Đ. Pa vić, стр. 516.

62) Н. Сто ја но вић, стр. 13; An dri ja Ras por, „O na sljed nič koj za jed ni ci“, Na ša za ko ni tost, br. 
4/1967, стр. 311 и да ље.

63) Н. Сто ја но вић, стр. 11.

64) Н. Сто ја но вић, стр. 13. На сли чан на чин раз ми шља и A. Ras por, стр. 314, ко ји по ла зи од 
то га да је за за јед нич ку сво ји ну ка рак те ри стич но „да ни је по ди је љен ни објект пра ва ни 
са мо пра во“ и да са том осо би ном за јед нич ке сво ји не ни је спо ји во то што на след ни ци 
има ју од ре ђе не на след не де ло ве.

65) Н. Сто ја но вић, стр. 13.
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У но ви је вре ме се све ве ћи број ауто ра при кла ња схва та њу 
по ко јем на след нич ка за јед ни ца има дво стру ку при ро ду.66) Они раз-
ли ку ју две ета пе. Пр ва ета па тра је од оста ви о че ве смр ти до прав-
но сна жно сти оста вин ског ре ше ња. У том пе ри о ду са на след ни ци 
има ју по ло жај за јед ни ча ра, јер њи хо ви уде ли у за о став шти ни ни су 
од ре ђе ни, већ са мо од ре ди ви. Пре ма ми шље њу при ста ли ца овог 
схва та ња тек у мо мен ту прав но сна жно сти оста вин ског ре ше ња од-
ре ђу је се удео са на след ни ка у за о став шти ни и они по ста ју су вла-
сни ци.67)

3.2. Ана ли за раз ли чи тих схва та ња

При ли ком ана ли зе раз ли чи тих кон цеп ци ја ко је су се ис кри-
ста ли са ле у срп ском пра ву, нео п ход но је раз мо ри ти да ли су све 
оне одр жи ве са ста но ви шта на след но прав не дог ма ти ке. Срп ско 
на след но пра во је уте ме ље но на на че ли ма уни вер зал не сук це си-
је и ip so iure на сле ђи ва ња.68) За о став шти на пре ла зи на на след ни ке 
по си ли за ко на у тре нут ку оста ви о че ве смр ти. До ду ше, у мо мен ту 
оста ви о че ве смр ти не мо же се по у зда но зна ти ко је по стао на след-
ник и ко ли ко из но си ње гов на след ни део. На след но прав не по сле-
ди це оста ви о че ве смр ти за ви се ка ко од окол но сти ко је су се до го-
ди ле за оста ви о че вог жи во та, а ко је у мо мен ту оста ви о че ве смр ти 
мо гу би ти не по зна те (нпр. да ли је оста ви лац са чи нио те ста мент, 
да ли оста ви лац има ван брач но де те), та ко и од окол но сти ко је ће 
се до го ди ти тек на кон оста ви о че ве смр ти (нпр. да ли ће се кан ди-
дат за на след ство од ре ћи на след ства,69) да ли ће се на сци ту рус ро-

66) У том сми слу: Оли вер Ан тић, На след но пра во, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, Бе о град 2008, стр. 348; Ми ли ца Бо сиљ чић, „За јед нич ка сво ји на“, у књи зи: Ен ци-
кло пе ди ја имо вин ског пра ва и пра ва удру же ног ра да (ред. О. Стан ко вић/С. Пе ро вић/М. 
Трај ко вић), Слу жбе ни лист СФРЈ, Бе о град 1978, том III, стр. 842; Сло бо дан Свор цан, 
Ко мен тар За ко на о на сле ђи ва њу, Прав ни фа кул тет у Кра гу јев цу, Кра гу је вац 2004, стр. 
601-602. На том ста но ви шту сто ји и Обрен Стан ко вић, ко ји сма тра да су са на след ни ци 
за јед ни ча ри „од тре нут ка смр ти оста ви о ца до до но ше ња ре ше ња о на сле ђи ва њу, тј. до 
де о бе за о став шти не“. Ви ди: Обрен Стан ко вић/Ми о драг Ор лић, Ствар но пра во, Но мос, 
Бе о град 1996, стр. 171. Ви ди и од лу ку Вр хов ног су да БиХ, Гж 1692/66 од 13. 9. 1967, 
Na ša za ko ni tost, br. 6/1968, стр. 507. За кон о на сле ђи ва њу БиХ из 1980. у чл. 147. ст. 1. 
пред ви ђао је да на след нич ка за јед ни ца пре ста је прав но сна жно шћу ре ше ња о на сле ђи-
ва њу.

67) Ви ди: О. Ан тић, стр. 348. 

68) Ви ди: Д. Ђур ђе вић (2010), стр. 25 и да ље.

69) На след на из ја ва де лу је ex tunc. Ако кан ди дат за на след ни ка дâ по зитвну на след ну из ја ву 
сма тра се да је по стао на след ник у мо мен ту оста ви о че ве смр ти, а не у мо мен ту да ва-
ња на след не из ја ве. С дру ге стра не, ако се кан ди дат за на след ни ка од рек не на след ства, 
сма тра се да ни ка да ни је ни по стао на след ник (чл. 213. ст. 2. ЗОН). Свој ство на след ни ка 
у мо мен ту оста ви о че ве смр ти сти че не ко дру го ли це ко је се уме сто ње га по зи ва на на-
след ство. Бли же о то ме, са упу ћи ва њи ма, ви ди: Д. Ђур ђе вић (2010), стр. 321.
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ди ти жив70)). Све те окол но сти раз ма тра ју се у оста вин ском по ступ-
ку, ко ји се окон ча ва ка да суд до не се оста вин ско ре ше ње – суд ску 
од лу ку ко јом се утвр ђу ју на след но прав не по сле ди це оста ви о че ве 
смр ти. Оста вин ско ре ше ње има де кла ра тив ни ка рак тер.71) Њи ме 
се утвр ђу ју на след но прав на деј ства ко ја су се до го ди ла у мо мен ту 
оста ви о че ве смр ти. На при мер, ако у оста вин ском ре ше њу сто ји 
да су оста ви о ца на сле ди ла три на след ни ка и да је сва ки од њих 
до био по 1/3, ти ме је утвр ђе но да је у мо мен ту оста ви о че ве смр ти 
на три на след ни ка пре шла за о став шти на и да су њи хо ви уде ли у 
том тре нут ку из но си ли по 1/3. С на че лом ip so iure на сле ђи ва ња и 
с де кла ра тив ном при ро дом оста вин ског ре ше ња не спо ји ва је кон-
струк ци ја у ко јој се до прав но сна жно сти оста вин ског ре ше ња зна 
са мо ко су на след ни ци, а од прав но сна жно сти се зна и ко ли ки су 
њи хо ви уде ли. На след ни ци и њи хо ви на след ни де ло ви од ре ђу ју се 
исто вре ме но. Те две опе ра ци је не мо гу се одво ји ти јед на од дру ге. 
След стве но то ме, не при хва тљи ва је те о ри ја о дво стру кој при ро ди 
на след нич ке за јед ни це, јер је у су прот но сти ка ко с прин ци пом ip-
so iure на сле ђи ва ња, та ко и са пра ви лом о де кла ра тив ној при ро ди 
оста вин ског ре ше ња.

Оста је да се раз мо три да ли су у срп ском пра ву са на след-
ни ци за јед ни ча ри или су вла сни ци. Од го вор на то пи та ње мо же се 
тра жи ти или у сфе ри кри те ри ју ма за раз ли ко ва ње су сво ји не и за-
јед нич ке имо ви не или на те ре ну прав них по сле ди ца ко је про из во-
де те две имо вин ско прав не за јед ни це.

3.2.1. Кри те ри јум за раз ли ко ва ње

Као што смо по ка за ли у прет ход ним из ла га њи ма основ ни 
кри те ри јум за раз ли ко ва ње из ме ђу су вла снич ке за јед ни це и за јед-
ни це за јед нич ке ру ке је сте по сто ја ње од ре ђе ног уде ла у ства ри ма 
и пра ви ма из оста вин ске ма се. Ако не ки прав ни по ре дак пред ви ђа 
да се са на след ни ков од ре ђе ни удео про те же на сва ко пра во из за о-
став шти не, он да је на след нич ка за јед ни ца кон ци пи ра на као су вла-
снич ка за јед ни ца. На су прот то ме, ако је пред ви ђе но да са на след-
ник има од ре ђен удео са мо у за о став шти ни као имо вин ско прав ној 
це ли ни, а да не ма од ре ђе ни удео у по је ди ним ства ри ма и пра ви ма 
из за о став шти не, та ква на след нич ка за јед ни ца је за јед ни ца за јед-
нич ке ру ке.

70) Срп ско пра во сто ји на ста но ви шту да на сци ту рус у тре нут ку оста ви о че ве смр ти има 
прав ну спо соб ност под рас кид ним усло вом да се ро ди жив (чл. 3. ст. 2. ЗОН). За мр тво-
ро ђе но де те се узи ма као да ни ка да ни је ни по ста ло на след ник.

71) O де кла ра тив ној при ро ди оста вин ског ре ше ња, ви ди бли же са упу ћи ва њи ма: Д. Ђур ђе-
вић (2010), стр. 310-311.
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Пре ма на шем ми шље њу, основ ни раз лог не ра зу ме ва ња прав-
не при ро де на след нич ке за јед ни це у срп ском пра ву ле жи у то ме 
што по је ди ни срп ски ауто ри72) на на след нич ку за јед ни цу mu ta tis 
mu tan dis при ме њу ју пра ви ла ко ја уре ђу ју си ту а ци ју ка да ви ше ли-
ца има пра во сво ји не на ис тој ства ри. Ка да ви ше ли ца има пра-
во сво ји не на ис тој ства ри, та ква сво јин ска за јед ни ца мо же би ти 
ор га ни зо ва на као су сво ји на или за јед нич ка сво ји на. За за јед нич ку 
сво ји ну на ства ри ка рак те ри стич но је то што су уде ли за јед ни ча ра 
од ре ди ви, али ни су уна пред од ре ђе ни,73) та ко да ни је дан за јед ни-
чар не мо же рас по ла га ти сво јим уде лом. Ако се ствар на ла зи у су-
сво ји ни, сва ки су вла сник има од ре ђен иде а лан удео74) ко јим мо же 
са мо стал но рас по ла га ти.75) Ка да се пра ви ла о пра ву сво ји не ви ше 
ли ца на јед ној ства ри до слов но при ме не на на след нич ку за јед ни-
цу, до ла зи се до сле де ћег ре зул та та: ако уде ли са на след ни ка у за о-
став шти ни ни су од ре ђе ни, по сре ди је за јед нич ка имо ви на, а ако су 
уде ли са на след ни ка у за о став шти ни од ре ђе ни, он да је реч о су вла-
снич кој за јед ни ци.

Сма тра мо да та кав на чин ре зо но ва ња ни је ис пра ван. Кри те-
ри ју ми за раз ли ко ва ње за јед нич ке сво ји не и су сво ји не на по је ди ној 
ства ри не мо гу се до слов но при ме њи ва ти на раз ли ко ва ње за јед-
нич ке имо ви не и су вла снич ке за јед ни це. Не тре ба ни кад из гу би ти 
из ви да да су са на след ни ци има о ци за о став шти не – ску па свих на-
сле ђи ва њу по доб них пра ва ко ја су при па да ла оста ви о цу у тре нут-
ку ње го ве смр ти. Са на след ни ци се не на ла зе у прав ној за јед ни ци 
по во дом јед ног пра ва, већ се на ла зе у прав ној за јед ни ци по во дом 
ску па пра ва ко ји сти чу као це ли ну од свог оста ви о ца. На след нич ка 
за јед ни ца је прав на за јед ни ца не са мо у по гле ду јед не прав не ка те-
го ри је, већ је прав на за јед ни ца у по гле ду две ју прав них ка те го ри ја. 
Јед на ка те го ри ја у по гле ду ко је се са на след ни ци на ла зе у прав ној 
за јед ни ци је за о став шти на, као скуп на сле ђи ва њу по доб них пра ва 
ко ја су при па да ла оста ви о цу у тре нут ку ње го ве смр ти. Дру га прав-
на ка те го ри ја у по гле ду ко је на ста је прав на за јед ни ца ме ђу са на-

72) У том сми слу: О. Ан тић, стр. 348: „... сва ком са на след ни ку при па да од ре ђе ни иде ал ни 
део за о став шти не. Оту да њи хов прав ни по ло жај од го ва ра прав ном по ло жа ју су вла сни-
ка.“ Ви ди и: На та ша Сто ја но вић, „О упра вља њу и рас по ла га њу на след ством у на след-
нич кој за јед ни ци“, Прав ни жи вот, бр. 10/2001, стр. 175: „Да кле, још у вре ме de la tio 
he re di ta tis je из ве сно да сва ки од са на след ни ка има од го ва ра ју ћи удео у за о став шти ни 
чи ја ве ли чи на не мо ра би ти по зна та већ та да, ма да то нај че шће је сте, али ће се она 
на кнад но утвр ди ти ре ше њем о на сле ђи ва њу с деј ством ex tunc. Упра во због то га, има 
ви ше еле ме на та за тврд њу да је реч о јед ном ви ду су сво ји не а не о за јед нич кој сво ји ни.“

73) Ви ди чл. 18. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са.

74) Ви ди чл. 13. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са.

75) Ви ди уме сто свих: О. Стан ко вић, М. Ор лић, стр. 161-162. 
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след ни ци ма је су ства ри (пра ва сво ји не) и пра ва (дру га имо вин ска 
пра ва) ко ја чи не за о став шти ну.

Уде ли са на след ни ка у за о став шти ни увек су од ре ђе ни, али 
то што су њи хо ви уде ли у за о став шти ни од ре ђе ни не зна чи per se 
да су са на след ни ци су вла сни ци. Упо ред но прав на ана ли за по ка зу је 
да су уде ли са на след ни ка у за о став шти ни од ре ђе ни и у си сте ми-
ма где су они за јед ни ча ри и у си сте ми ма где су су вла сни ци. Осим 
то га и у гра ђан ском ор та клу ку, ко ји не ма свој ство прав ног ли ца и 
ко ји се ква ли фи ку је као је дан од об ли ка за јед ни це за јед нич ке ру ке, 
сва ки ор так има удео у за јед нич кој имо ви ни, али не и у ства ри ма и 
пра ви ма из ко јих се та имо ви на са сто ји.76) Из тог раз ло га сма тра мо 
да то што су од ре ђе не на след не кво те у за о став шти ни и што се у 
оста вин ском ре ше њу на во ди ве ли чи на на след не кво те сва ког са на-
след ни ка не пред ста вља ва ља не ар гу мен те на осно ву ко јих би се 
мо гао из ве сти за кљу чак да су са на след ни ци су вла сни ци.77)

Од го вор на пи та ње да ли су са на след ни ци у не ком прав ном 
по рет ку за јед ни ча ри или су вла сни ци не за ви си од то га да ли они 
има ју од ре ђе не уде ле у за о став шти ни, јер, по при ро ди ства ри, та ко 
од ре ђе ни уде ли мо ра ју по сто ја ти. Ква ли фи ка ци ја на след нич ке за-
јед ни це за ви си од то га да ли са на след ни ци има ју од ре ђе не уде ле у 
ства ри ма и пра ви ма ко ја чи не оста вин ску ма су. У си сте ми ма где је 
на след нич ка за јед ни ца по ста вље на као су вла снич ка за јед ни ца, са-
на след ник има удео не са мо у за о став шти ни, већ и у сва ком пра ву 
из за о став шти не. Та мо где су са на след ни ци за јед ни ча ри, они има-
ју од ре ђе не уде ле са мо у за о став шти ни, док у ства ри ма и пра ви ма 
из за о став шти не не ма ју уде ле. Ства ри и пра ва из оста вин ске ма се 
при па да ју за јед нич ки свим са на след ни ци ма по сред ством њи хо вог 
уче шћа у имо вин ско прав ној за јед ни ци.78)

Ва же ћи про пи си Ре пу бли ке Ср би је не го во ре ни шта о то ме 
да ли са на след ни ци има ју од ре ђе не уде ле у ства ри ма и пра ви ма из 
за о став шти не. У сфе ри кри те ри ју ма за раз ли ко ва ње су вла снич ке 

76) Бли же о то ме, са упу ћи ва њи ма на до ма ћу и ино стра ну ли те ра ту ру, ви ди: М. Ра до вић, 
стр. 282.

77) Упо ре ди: Ан дри ја Гамс, Брач но и по ро дич но имо вин ско пра во, На уч на књи га, Бе о град 
1966, стр. 30, ко ји по ре де ћи су сво ји ну и за јед нич ку сво ји ну, по ла зи од Гир кеа и кон-
ста ту је да: „бит на раз ли ка ни је у то ме што у сво ји ни за јед нич ке ру ке ни су уна пред од-
ре ђе ни уде ли, јер то ста ње по сто ји са мо код брач не за јед нич ке имо ви не, не нпр. и код 
са на след ни ка и у ор та клу ку где су уде ли сва ког чла на од ре ђе ни. Бит на је раз ли ка у то ме 
што се та сво ји на не ис цр пљу је зби ром уде ла за јед ни ча ра као код су сво ји не, не го по сто-
је це ло ви та сво јин ска пра ва (die ober ste Sac hhe rr schaft) ко ја при па да ју упра во за јед ни ци 
као це ли ни и та пра ва вр ши за јед ни ца као це ли на“.

78) Упо ре ди: W. Brehm, C. Ber ger, стр. 80: „За јед нич ка сво ји на је са став ни део јед не имо ви-
не, ко ја при па да свим са о вла шће ни ци ма за јед но. Овла шће ње на по је ди ном пред ме ту (из 
имо ви не) вр ши се по сред ством уче шћа у имо ви ни.“
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за јед ни це од за јед ни це за јед нич ке ру ке до ма ће пра во не да је ни ка-
кав на го ве штај на осно ву ко јег би се мо гло од го во ри ти на пи та ње 
да ли су са на след ни ци за јед ни ча ри или су вла сни ци. Због то га се 
до за кључ ка о прав ној при ро ди на след нич ке за јед ни це мо ра до ћи 
раз ма тра њем нор ми ко ји ма срп ско пра во уре ђу је прав не по сле ди це 
ње ног по сто ја ња.

3.2.2. Прав не по сле ди це

Основ на раз ли ка из ме ђу за јед ни це за јед нич ке ру ке и су вла-
снич ке за јед ни це огле да се у то ме што је су вла снич ка за јед ни ца ла-
ба ви ја, јер да је су вла сни ку ве ћу сло бо ду рас по ла га ња на сле ђе ном 
имо ви ном. У си сте ми ма где је на след нич ка за јед ни ца по ста вље на 
као су вла снич ка за јед ни ца, са на след ник мо же сло бод но рас по ла-
га ти ка ко сво јим уде лом у за о став шти ни, та ко и сво јим уде лом у 
по је ди ним ства ри ма и пра ви ма из оста вин ске ма се. За јед ни цу за-
јед нич ке ру ке ка рак те ри ше чвр шћа ве за из ме ђу са на след ни ка и 
огра ни че на мо гућ ност са мо стал ног рас по ла га ња на сле ђе ном имо-
ви ном. Са на след ник – за јед ни чар мо же уз ве ћа или ма ња огра ни че-
ња рас по ла га ти уде лом у за о став шти ни, али за то не мо же рас по ла-
га ти сво јим уде лом у по је ди ној ства ри и пра ву из за о став шти не јер 
у ства ри ма и пра ви ма из оста вин ске ма се не ма од ре ђе ни удео. Дру-
гим ре чи ма, ако прав ни по ре дак до зво ља ва са на след ни ку да оту ђи 
удео у по је ди ној ства ри и пра ву из за о став шти не, он да је та ква на-
след нич ка за јед ни ца кон ци пи ра на као су вла снич ка за јед ни ца, а ако 
са на след ник не мо же оту ђи ти удео у по је ди ној ства ри или дру гом 
пра ву из за о став шти не, са на след ни ци у та квом прав ном по рет ку 
има ју по ло жај за јед ни ча ра.

Мо же се осно ва но твр ди ти да је срп ски за ко но да вац за ми-
слио на след нич ку за јед ни цу као чвр шћу имо вин ско прав ну за јед-
ни цу у ко јој је огра ни че но пра во са на след ни ка да са мо стал но рас-
по ла же на сле ђе ном имо ви ном. У при лог том ста но ви шту ука за ли 
би смо на чл. 231. ст. 3. ЗОН, ко ји огра ни ча ва пра во са на след ни ка 
да са мо стал но рас по ла же сво јим на след ним де лом (удео у за о став-
шти ни): Уго вор на след ни ка о усту па њу на след ног де ла са оним ко 
ни је на след ник са мо оба ве зу је на след ни ка да, по из вр ше ној де о би, 
пре да свој део са у го ва ра чу, чи ме са у го ва рач до де о бе не до би ја ни-
ка кво дру го пра во. Ци ти ра на од ред ба за бра њу је са на след ни ку да 
тре ћем ли цу пре де о бе усту пи не са мо удео у за о став шти ни већ и 
удео у по је ди ној ства ри и пра ву из за о став шти не. У при лог та квом 
ту ма че њу мо гу се ис та ћи два ар гу мен та.

Пр во, ка да за ко но да вац ка же да „са у го ва рач до де о бе не до-
би ја ни ка кво дру го пра во“ то зна чи да са на след ни ков са у го вор ник 
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не мо же на осно ву уго во ра о усту па њу на след ног де ла да до би-
је ни ка кво пра во на за о став шти ни, па са мим тим ни на по је ди ној 
ства ри и пра ву из за о став шти не. Он мо же од са на след ни ка да зах-
те ва са мо „ре зул тат де о бе“79) – кон крет на до бра (ствар, пра во, удео 
на ства ри и пра ву, го тов но вац и сл.) ко ја су при па ла са на след ни ку 
на осно ву де о бе.

Дру го, ra tio le gis чл. 231. ст. 3. ЗОН је спре ча ва ње да љег ком-
пли ко ва ња од но са у на след нич кој за јед ни ци ко је би на ста ло ако би 
у њу на осно ву во ље јед ног од са на след ни ка мо гла да сту пе тре ћа 
ли ца.80) Од но си у на след нич кој за јед ни ци тек би се ком пли ко ва ли 
ако би са на след ник имао удео у по је ди ној ства ри из за о став шти не 
ко јим би мо гао сло бод но рас по ла га ти. На су прот рас по ла га њу уде-
лом у за о став шти ни, ко јем је по сле ди ца про ме на чла на на след нич-
ке за јед ни це, рас по ла га ње уде лом у по јед ној ства ри из оста вин ске 
ма се про ши ри ло би на след нич ку за јед ни цу и ство ри ло си ту а ци-
ју у ко јој на раз ли чи тим пред ме ти ма из оста вин ске ма се по сто-
је имо вин ско прав не за јед ни це раз ли чи тог са ста ва. На при мер, да 
јед на ствар из за о став шти не бу де у су сво ји ни свих са на след ни ка, 
да на дру гој ства ри по сто ји су вла снич ка за јед ни ца ко ју чи не је-
дан са на след ник и при ба ви лац дру гог са на след ни ка, а да не тре ћој 
ства ри су вла сни ци бу ду при ба ви лац пр вог са на след ни ка и дру ги 
са на след ник. След стве но то ме, мо же се за кљу чи ти да је на ме ра за-
ко но дав ца би ла да на след нич ку за јед ни цу по ста ви као за јед ни цу 
за јед нич ке ру ке, од но сно да са на след ни ци бу ду за јед ни ча ри.

У при лог ста но ви шту да са на след ни ци има ју по ло жај за-
јед ни ча ра го во ре и исто риј ско и циљ но ту ма че ње чл. 148. СЗОН. 
Осно ва за из ра ду СЗОН би ле су Те зе за пред про јект За ко на о на-
сле ђи ва њу из 1947. го ди не.81) Те за бр. 112. пред ви ђа да „до де о бе 
на след ни ци упра вља ју за о став шти ном и рас по ла жу њом за јед нич-
ки.“ Та од ред ба, уз не знат не стил ске (али не и са др жин ске из ме-
не!) на шла је сво је ме сто у СЗОН (чл. 148). Ми ха и ло Кон стан ти-
но вић, је дан од чла но ва Ко ми си је ко јој је би ло по ве ре но да са чи ни 
„Те зе“,82) по ја шња ва да са на след ни ци ни су су вла сни ци и да те за 

79) Ви ди: А. Фин жгар, стр. 366.

80) У том сми слу: О. Ан тић, стр. 349; С. Мар ко вић, стр. 328. 

81) „Те зе за пред про јект за ко на о на сле ђи ва њу“ са чи ни ла је Ко ми си ја ко ју је обра зо ва ло 
Ми ни стар ство пра во су ђа ФНРЈ, са за дат ком да фор му ли ше прин ци пе и од ред бе ко ји би 
тре ба ло да слу же као по ла зи ште за из ра ду На цр та за ко на о на сле ђи ва њу. Об ја вље не су 
у Ар хи ву за прав не и дру штве не не на у ке, бр. 3/1947, стр. 315 и да ље. О ра ду на из ра ди 
СЗОН, ви ди: Ni ko la Ga vel la, „Nasljednoprаvno ure đe nje kao in te gral ni deo prav nog po ret ka 
SFRJ“, Zbor nik Prav nog fa kul te ta u Za gre bu, бр. 4/1985, стр. 382.

82) Ко ми си ју Ми ни стар ства пра во су ђа ФНРЈ, ко јој је по ве ре но да из ра ди „Те зе“ чи ни ли су: 
Ми ха и ло Кон стан ти но вић, Бо жи дар С. Мар ко вић, Ни ко ла Ср зен тић и Вла ди мир Ка лем-
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бр. 112. пред ви ђа имо вин ско прав ну за јед ни цу ко ја је сло же ни ја од 
обич не су сво јин ске за јед ни це.83) Обра зла жу ћи та кав при ступ уре-
ђе њу на след нич ке за јед ни це, Кон стан ти но вић ис ти че да су се: „Те-
зе од лу чи ле за сло же ни ју си ту а ци ју из раз ло га ефи ка сни је за шти те 
ка ко ин те ре са на след ни ка, та ко и ин те ре са оста ви о че вих по ве ри-
ла ца.“84) На исти на чин том пи та њу при ла зи и Бо жи дар С. Мар ко-
вић, ко ји је та ко ђе био члан свих ко ми си ја ко је су ра ди ле на из ра ди 
СЗОН. Мар ко вић за на след нич ку за јед ни цу ка же да пред ста вља 
„чвр шћу и сло же ни ју имо вин ску за јед ни цу“ од су сво ји не.85) У сво-
јим „Об ја шње њи ма“ СЗОН, ко ја су има ла ве ли ки ути цај на ју го-
сло вен ску прав ну на у ку и суд ску прак су,86) Мар ко вић ука зу је на то 
да „на след ни ци ни су обич ни су вла сни ци, и да по је ди ни на след ник 
ни је вла стан упра вља ти и рас по ла га ти сво јим иде ал ним на след ним 
де лом (што би ина че мо гао чи ни ти да је у пи та њу обич на су сво-
ји на)“. Об ја шња ва ју ћи раз ло ге због ко јих за ко но да вац не тре ти ра 
са на след ни ке као су вла сни ке, Мар ко вић на во ди да је на след нич ка 
за јед ни ца „мно го ја ча од су сво ји не и пру жа мно го ви ше га ран ти је 
и на след ни ци ма у њи хо вим ме ђу соб ним од но си ма, а и по ве ри о-
ци ма оста ви о че вим, не го обич но су вла сни штво“.87) Из из ло же ног 
не дво сми сле но про ис ти че да на ме ра за ко но дав ца ни је би ла да на-
след нич ку за јед ни цу по ста ви као су вла снич ку за јед ни цу. Твор ци 
чл. 148. СЗОН, ко ји је пре у зет и у ва же ћи ЗОН (чл. 229), на пу шта ју 
си стем аустриј ског пра ва,88) јер сма тра ју да обич на су вла снич ка за-
јед ни ца не до вољ но шти ти ка ко ин те ре се са на след ни ка у њи хо вим 
ме ђу соб ним од но си ма, та ко и ин те ре се оста ви о че вих по ве ри ла ца. 

бер. Аутор „Те за“ је за пра во Кон стан ти но вић, док су оста ли чла но ви Ко ми си је за слу-
жни за „из ве сне из ме не“, ко је су учи ње не пре об ја вљи ва ња. У ра ду на да љој ре дак ци ји 
тек ста СЗОН сук це сив но се сме њи ва ло не ко ли ко ко ми си ја раз ли чи тог са ста ва. Чла но ви 
свих тих ко ми си ја би ли су Ми ха и ло Кон стан ти но вић и Бо жи дар С. Мар ко вић. Бли же о 
то ме, ви ди: Бо жи дар С. Мар ко вић, За кон о на сле ђи ва њу са об ја шње њи ма и на по ме на ма, 
Из да ње Ар хи ва за прав не и дру штве не на у ке, Бе о град 1955, стр. 85-86.

83) Ви ди. Ми ха и ло Кон стан ти но вић, „Оп ште на по ме не уз Те зе за пред про јект за ко на о на-
сле ђи ва њу“, Ар хив за прав не и дру штве не не на у ке, бр. 3/1947, стр. 344.

84) Ibid.

85) Ви ди: Б. С. Мар ко вић, стр. 153.

86) У том сми слу, и: N. Ga vel la (1983), стр. 123.

87) Ви ди: Б. С. Мар ко вић, стр. 152-153.

88) Ре ше ње АBGB, по ко јем са на след ни ци има ју по ло жај су вла сни ка би ло је до ми нант но 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Два су раз ло га за то. Пр во, ABGB је не по сред но ва жио у 
ве ли ком де лу Кра ље ви не Ју го сла ви је (Сло ве ни ја, Хр ват ска, Срем и ба нат ски сре зо ви 
Пан че во, Али бу нар и Бе ла Цр ква). Бли же о то ме, ви ди: M. Kreč, Đ. Pa vić, стр. 2-3. Дру-
го, Срп ски гра ђан ски за ко ник из 1844. го ди не, ко ји је ва жио на те ри то ри ји да на шње 
цен трал не Ср би је, Ко со ва и Ме то хи је и Ма ке до ни је, по узо ру на АBGB, кон ци пи рао је 
на след нич ку за јед ни цу као су вла снич ку за јед ни цу. Бли же о то ме ви ди: Ла зар Мар ко вић, 
На след но пра во, Штам па ри ја Дом, Бе о град 1930, стр. 375.
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Мо гло би се за кљу чи ти да су ре дак то ри СЗОН раз ми шља ли на сли-
чан на чин као и чла но ви Дру ге ко ми си је за из ра ду BGB.89) И они су 
ишли за тим да на след нич ка за јед ни ца бу де имо вин ска за јед ни ца 
у ко јој су са на след ни ци чвр шће по ве за ни и у ко јој је њи хо во пра-
во рас по ла га ња на след ним де лом огра ни че но. Иако су се твор ци 
СЗОН огра ни чи ли са мо на то да ка жу шта на след нич ка за јед ни ца 
ни је, про пу стив ши да се из ја сне шта је сте, имо вин ска за јед ни ца 
са на след ни ка ко ју су они пред ви де ли, а ко ја је чвр шћа од су сво ји-
не, не мо же би ти ни шта дру го до за јед ни ца за јед нич ке ру ке.

3.2.3. Ре зи ми ра ју ће раз ма тра ње

Срп ски за ко но да вац ниг де ни је из ри чи то опре де лио прав ну 
при ро ду на след нич ке за јед ни це, тј. ниг де ни је про пи сао ни да су 
са на след ни ци за јед ни ча ри, ни ти да су су вла сни ци. Осим то га, срп-
ски за ко но да вац ниг де ни је про пи сао ни да ли са на след ни ци има ју 
или не ма ју од ре ђе ни удео на ства ри ма и пра ви ма из за о став шти не, 
што је основ ни кри те ри јум за раз ли ко ва ње су вла снич ке за јед ни це 
од за јед ни це за јед нич ке ру ке. Ме ђу тим, из ва же ћег ЗОН-а Ср би је 
не сум њи во про ис ти че да са на след ник не мо же рас по ла га ти уде лом 
у по је ди ној ства ри и пра ву из за о став шти не. Срп ски за ко но да вац је 
за на след нич ку за јед ни цу пред ви део прав ну по сле ди цу ко ја је ти-
пич на за за јед ни цу за јед нич ке ру ке, из че га про ис ти че за кљу чак да 
су у срп ском пра ву са на след ни ци за јед ни ча ри. Тај за кљу чак под-
у пи ре и исто риј ско ту ма че ње, тј. ана ли за до ступ них до ку ме на та о 
ра ду на до но ше њу СЗОН и ви ђе њи ма ње го вих ре дак то ра.

4. ПРАК ТИЧ НЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПРИ ХВА ТА ЊА 
КОН ЦЕП ЦИ ЈЕ О ЗА ЈЕД НИЧ КОЈ СВО ЈИ НИ

Ако би се при хва ти ла кон цеп ци ја о за јед нич кој сво ји ни, са-
на след ни ци би од тре нут ка оста ви о че ве смр ти па све до де о бе за-
о став шти не има ли прав ни по ло жај за јед ни ча ра, што про из во ди 
ви ше стру ке прав не по сле ди це. Осим то га што са на след ник не ма 
од ре ђен удео у ства ри ма из за о став шти не ко јим би мо гао са мо-
стал но рас по ла га ти, ка да по сто ји за јед ни ца за јед нич ке ру ке за о-
став шти на се прав но одва ја од по себ не имо ви не са на след ни ка. 
При хва та ње кон цеп ци је о за јед ни ци за јед нич ке ру ке зах те ва да се 
пре ци зи ра по јам де о бе за о став шти не, ко ји је спо ран, ка ко у до ма-
ћој те о ри ји, та ко и суд ској прак си. Та ко ђе, нео п ход но је раз мо три-
ти на чин на ко ји се вр ши упис пра ва за јед ни ча ра у јав не ре ги стре.

89) Ви ди го ре, фу сно та бр. 25.
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4.1. Одва ја ње за о став шти не  
од по себ них имо ви на са на след ни ка

Ка да оста ви о ца на сле ђу је је дан на след ник, за о став шти на се 
спа ја с ње го вом по себ ном имо ви ном у је дин стве ну имо ви ну под 
јед ним има о цем. Та ква по ја ва на зи ва се ме ша ње до ба ра (con fu sio 
bo no rum). По сле ди ца тог ме ша ња до ба ра је и од ре ђе на прав на ин-
тер ак ци ја пра ва и оба ве за ко ји су при па да ли оста ви о цу и пра ва и 
оба ве за ко ји су при па да ли на след ни ку. Као по сле ди ца те ин тер ак-
ци је мо же до ћи до кон фу зи је (га ше ње обли га ци је ко ја је по сто ја ла 
из ме ђу оста ви о ца и на след ни ка), кон со ли да ци је (спа ја ње пра ва и 
те ре та, тј. га ше ње ужег ствар ног пра ва ко је је оста ви лац имао на 
на след ни ко вој ства ри, од но сно ко је је на след ник имао на оста ви о-
че вој ства ри), као и до кон ва ли да ци је ака та ко је је на след ник нео-
вла шће но пред у зи мао у по гле ду оста ви о че ве имо ви не (нпр. ако је 
на след ник за жи во та оста ви о ца про дао не ку ње го ву ствар тре ћем 
ли цу, ку пац мо же да од би је на след ни ков ре и вин ди ка ци о ни зах тев 
по себ ним при го во ром – ex cep tio rei ven di tae et tra di tae).90)

С об зи ром на то да у си сте му за јед ни це за јед нич ке ру ке за-
о став шти на не по де ље но при па да свим са на след ни ци ма као јед-
ном ску пу има ла ца, за о став шти на се не спа ја с њи хо вим по себ ним 
имо ви на ма, већ на ста вља да ег зи сти ра као за себ на имо вин ско-
прав на це ли на (по себ на имо ви на).91) Дру гим ре чи ма, ка да оста ви о-
ца на сле ђу је ви ше на след ни ка, мо же се ре ћи да је за о став шти на ab 
ini tio и ex le ge одво је на од њи хо вих по себ них имо ви на (se pa ra tio 
bo no rum). У си ту а ци ји где иза оста ви о ца оста је је дан на след ник, 
se pa ra tio bo no rum на ста је на осно ву суд ске од лу ке ко ју мо гу зах-
те ва ти оста ви о че ви по ве ри о ци (чл. 225–227. ЗОН).92) Ка да по сто ји 
на след нич ка за јед ни ца, se pa ra tio bo no rum на сту па сам по се би, већ 
од мо мен та оста ви о че ве смр ти.

За о став шти на за др жа ва ка рак тер по себ не имо вин ско прав не 
це ли не, тј. оста је прав но одво је на од по себ них имо ви на са на след-
ни ка да би се у по гле ду ње ус по ста вио ре жим по себ ног упра вља ња 

90) Бли же о то ме са упу ћи ва њи ма, ви ди: Д. Ђур ђе вић (2010), стр. 329-330.

91) У том сми слу: N. Ga vel la (1983), стр. 71: „Pra va ko ja su na slje đi va njem pre šla na su na-
sljed ni ke ... su nji ho va za jed nič ka pra va. Usli jed to ga se ona ni ne mo gu ne po sred no spo ji ti s 
onim što pri pa da bi lo ko jem po je di nom su na sljed ni ku, jer bi to zna či lo is klju če nje svih osta-
lih.“ Упо ре ди: M. Schmo ec kel, стр. 178: „Као по сле ди ца на че ла уни вер зал не сук це си је 
про ис ти че да сви са на след ни ци има ју јед на ка овла шће ња на це ло куп ној за о став шти ни. 
Њи хо ва кво та до ла зи до из ра жа ја са мо при ли ком де о бе за о став шти не. Из тог раз ло га 
за о став шти на пред ста вља по себ ну имо ви ну, ко ја се тек на кон де о бе спа ја са при ват ним 
имо ви на ма са на след ни ка.“

92) О одва ја њу за о став шти не од по себ не имо ви не на след ни ка, бли же са упу ћи ва њи ма, ви-
ди: Ђур ђе вић (2010), стр. 334-336.
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и рас по ла га ња.93) Ства ри ма и пра ви ма из сво јих по себ них имо ви на 
са на след ни ци упра вља ју и рас по ла жу по сво јој сло бод ној во љи. 
Оста вин ском ма сом, као по себ ном имо вин ско прав ном це ли ном, 
са на след ни ци за јед нич ки упра вља њу и рас по ла жу. По себ ност ре-
жи ма упра вља ња за о став шти ном чи ни упра во то што су овла шће-
ња јед ног са на след ни ка у по гле ду свих ства ри и пра ва у оста вин-
ској ма си огра ни че на пра ви ма оста лих са на след ни ка.

То што је за о став шти на одво је на од по себ них имо ви на са-
на след ни ка, да ље про из во ди две зна чај не прав не по сле ди це. Пр ва 
се са сто ји у то ме што се не га се од ре ђе ни прав ни од но си ко ји су 
по сто ја ли из ме ђу оста ви о ца и са на след ни ка. Не на сту па ни кон фу-
зи ја, ни кон со ли да ци ја ни ти кон ва ли да ци ја.94) Прав ни од но си ко ји 
су по сто ја ли из ме ђу са на след ни ка и оста ви о ца на ста вља ју да ег зи-
сти ра ју из ме ђу са на след ни ка и на след нич ке за јед ни це. На при мер, 
ако је са на след ник ду го вао оста ви о цу 5000 евра, на кон оста ви о че-
ве смр ти ње гов дуг се не ће сма њи ти сра змер но ве ли чи ни ње го вог 
на след ног де ла. Тај са на след ник ће би ти у оба ве зи да на след нич-
кој за јед ни ци ис пла ти цео из нос ду га. Ако је то по тра жи ва ње би ло 
обез бе ђе но хи по те ком, хи по те ка на ста вља да ег зи сти ра у ко рист 
на след нич ке за јед ни це. Та ко ђе, ако је за жи во та оста ви о ца је дан од 
са на след ни ка нео вла шће но оту ђио оста ви о че ву ствар тре ћем ли цу, 
са на след ни ци мо гу да ту же куп ца и да зах те ва ју да се та ствар вра-
ти у оста вин ску ма су. По што је за о став шти на одво је на од по себ не 
имо ви не на след ни ка, ку пац не мо же да ис хо ду је од би ја ње ту жбе-
ног зах те ва пу тем ex cep tio rei ven di tae et tra di tae.

Дру га прав на по сле ди ца то га што је за о став шти на одво је на 
од по себ них имо ви на са на след ни ка је сте при ме на пра ви ла о ре ал-
ној су бро га ци ји. Су шти на ре ал не су бро га ци је огле да се у то ме што 
за о став шти ни као по себ ној имо ви ни при па да све оно што је до би-
је но као обе ште ће ње за уни ште но, оште ће но или од у зе то до бро из 
оста вин ске ма се, од но сно што је да то као на кна да (про тив чи нид ба) 
за до бро из оста вин ске ма се ко је је пре не то тре ћем ли цу.95) На при-
мер, ако тре ће ли це за па ли ауто мо бил ко ји је при па дао оста вин ској 
ма си, но вац ко ји то ли це ис пла ти на име на кна де ште те та ко ђе по-
ста је део оста вин ске ма се; ако се сви са на след ни ци спо ра зу ме ју да 

93) Упо ре ди: Вла ди мир Во ди не лић, Гра ђан ско пра во – Увод у гра ђан ско пра во и оп шти део 
гра ђан ског пра ва, Бе о град 2014, стр. 284.

94) Ви ди: H. Brox, стр. 270; M. Har der, I. Krop pen berg, стр. 220; K. W. Lan ge, стр. 574; D. 
Ol zen, стр. 337.

95) Бли же о то ме, ви ди: H. Brox, стр. 270-271. Мо гу ћа је и „лан ча на су бро га ци ја“. Ви ди: K. 
W. Lan ge, стр. 580. На при мер, ка да са на след ни ци од нов ца, ко ји су до би ли на име на-
кна де за уни ште ну ствар из за о став шти не ку пе дру гу ствар, та дру га ствар та ко ђе ула зи 
у за о став шти ну као по себ ну имо вин ско прав ну це ли ну.



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 109-145.

132

се про да ствар из за о став шти не ко ја је скло на ква ре њу, но вац до би-
јен про да јом по ста је део оста вин ске ма се. Циљ пра ви ла о ре ал ној 
су бро га ци ји је сте да са чу ва ју вред ност за о став шти не као по себ не 
имо ви не.96)

4.2. Де о ба за о став шти не

По што на след нич ка за јед ни ца тра је од мо мен та оста ви о че ве 
смр ти, па све до де о бе, по ста вља се пи та ње шта се сма тра де о бом. 
Да ли де о ба под ра зу ме ва пот пу но раз врг ну ће сва ке прав не за јед-
ни це из ме ђу са на след ни ка (нпр. фи зич ка или ци вил на де о ба) или 
је мо гу ће раз врг ну ти на след нич ку за јед ни цу та ко што би се она 
тран сфор ми са ла у су вла снич ку за јед ни цу.

То пи та ње је би ло пред мет број них кон тро вер зи у те о ри ји 
и суд ској прак си, чи ји је узрок не ра зу ме ва ње ин сти ту та за јед ни це 
за јед нич ке ру ке. У јед ном де лу суд ске прак се по сто ја ла је тен ден-
ци ја да се што пре ли кви ди ра на след нич ка за јед ни ца и да се тран-
сфор ми ше у су вла снич ку за јед ни цу. Као при мер та квог по сту па ња 
мо же се на ве сти јед на од лу ка Окру жног су да у За гре бу: „На сљед-
нич ка за јед ни ца пре ста је рас по дје лом оста вин ске имо ви не на на-
сљед ни ке рје ше њем о на сље ђи ва њу, па сто га не ма мје ста од ред-
би да по сто ји на сљед нич ка за јед ни ца и да се упи су је у Зе мљи шну 
књи гу.“97) У обра зло же њу сво је од лу ке, за гре бач ки Окру жни суд 
да ље ис ти че да на след нич ка за јед ни ца пре ста је ка да оста вин ски 
суд „рје ше њем о на сље ђи ва њу до ди је ли имо ви ну сва ком на сљед-
ни ку ма кар и у иде ал ном ди је лу“.98)

Дру га чи ји при ступ до шао је до из ра жа ја у од лу ци Вр хов-
ног су да НР Сло ве ни је: „Рје ше њем о на сље ђи ва њу по ври је ђе на је 
од ред ба чл. 148. став 1 ЗН, ако се тим рје ше њем у по гле ду оста-
вин ских не крет ни на од ре ђу је укњи жба пра ва вла сни штва у ко рист 
на сљед ни ка пре ма су вла снич ким ди је ло ви ма ко ји од го ва ра ју на-
сљед ном, од но сно ну жном ди је лу на сљед ни ка, а да прет ход но ни је 
би ла про ве де на ди о ба на сљед ства.“99)

96) Ви ди: H. Brox, стр. 271; K. Musche ler, Bd. II, стр. 2011.

97) Rje še nje Okru žnog su da u Za gre bu, Gž 3315/70 od 15. 12. 1970 – Ja dran ko Cr nić, Za kon o 
na slje đi va nju, Za greb 1982, стр. 258-259.

98) На слич ном ста но ви шту сто ји и Вр хов ни суд Ср би је, Рев. 7169/89 од 16. 01. 2000, Из бор 
суд ске прак се, бр. 1/2001, стр. 34, ка да ка же да „на след ни ци до де о бе, од но сно окон ча ња 
оста вин ског по ступ ка (под ву као Д. Ђ.) за јед нич ки упра вља ју имо ви ном ко ја је пред мет 
оста ви не.“ Из ове од лу ке не дво сми сле но про ис ти че да Вр хов ни суд Ср би је ста вља знак 
јед на ко сти из ме ђу де о бе и окон ча ња оста вин ског по ступ ка.

99) Rje še nje Vr hov nog su da NR Slo ve ni je, Gs rev 131/59 od 4. 9. 1959 – M. Kreč, Đ. Pa vić, стр. 
517.
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Ана ли за тих од лу ка отва ра не ко ли ко спор них пи та ња ве за-
них за де о бу на след ства. Пр во спор но пи та ње ти че се ути ца ја ко ји 
до но ше ње оста вин ског ре ше ња има на на след нич ку за јед ни цу. Да 
ли се до но ше њем оста вин ског ре ше ња за јед ни ца за јед нич ке ру ке 
пре тва ра у су вла снич ку за јед ни цу? То пи та ње смо већ раз мо три ли 
у прет ход ним из ла га њи ма у окви ру кри ти ке те о ри је о дво стру кој 
при ро ди на след нич ке за јед ни це. Оста вин ско ре ше ње има де кла ра-
тив ни ка рак тер. Њи ме се утвр ђу ју на след но прав не по сле ди це ко је 
су на сту пи ле у мо мен ту оста ви о че ве смр ти. Ако је оста ви о ца на-
сле ди ло ви ше ли ца, они су по ста ли ње го ви на след ни ци са од ре ђе-
ним на след ним кво та ма већ у мо мен ту ње го ве смр ти, та ко да у том 
по гле ду оста вин ско ре ше ње не до во ди ни до ка квих про ме на.

Дру го пи та ње ти че се овла шће ња оста вин ског су да. Мо же 
ли у оста вин ском ре ше њу да сто ји да са на след ни ци у ства ри ма из 
оста вин ске ма се има ју уде ле ко ји од го ва ра ју њи хо вим на след ним 
кво та ма? Сма тра мо да на то пи та ње тре ба да ти не га ти ван од го-
вор, у скла ду с прав ним ста но ви штем ко је је до шло до из ра жа ја у 
ци ти ра ној од лу ци Вр хов ног су да НР Сло ве ни је.100) Под се ћа мо на 
то да је оста вин ско ре ше ње де кла ра тив ног ка рак те ра, јер се њи-
ме утвр ђу ју на след но прав не по сле ди це ко је су ex le ge на сту пи ле 
у мо мен ту оста ви о че ве смр ти. Ре жим на след нич ке за јед ни це као 
за јед ни це за јед нич ке ру ке на ста је у мо мен ту оста ви о че ве смр ти по 
си ли за ко на. Суд у оста вин ском ре ше њу мо же са мо да кон ста ту је 
ту окол ност. У из ре ци оста вин ског ре ше ња тре ба да сто ји шта чи-
ни за о став шти ну, ко су на след ни ци те за о став шти не и ко ли ке су 
на след не кво те на след ни ка у за о став шти ни као це ли ни.101) Суд ни-
је овла шћен да са мо вла сно у оста вин ском ре ше њу пред ви ди пре-
тва ра ње за јед ни це за јед нич ке ру ке у су вла снич ку за јед ни цу. Та ква 
од лу ка пред ста вља ла би уре ђе ње на чи на де о бе за о став шти не, што 
оста вин ски суд не мо же чи ни ти ако се о то ме ни су са гла си ли са на-
след ни ци.102)

100) У том сми слу, ви ди и: N. Ga vel la (1983), стр. 73, ко ји по др жа ва ци ти ра ну од лу ку Вр-
хов ног су да НР Сло ве ни је, док за дру га чи је ста но ви ште, из ра же но у ци ти ра ној од лу ци 
за гре бач ког Окру жног су да сма тра да „не ма ослон ца у За ко ну о на сље ђи ва њу, а не про-
из и ла зи ни из прав не при ро де на сљед нич ке за јед ни це.“

101) Ви ди чл. 122. ст. 2. За ко на о ван пар нич ном по ступ ку (у да љем тек сту: ЗВП), где сто ји 
да ако има ви ше на след ни ка оста вин ско ре ше ње мо ра да са др жи „и део у ко ме уче ству-
ју у на сле ђу“. Из ра зом „на сле ђе“ за ко но да вац озна ча ва за о став шти ну као це ли ну, а не 
по је ди не ства ри и пра ва из оста вин ске ма се. 

102) Ви ди чл. 122. ст. 3. ЗВП: „Ако у по ступ ку за рас пра вља ње за о став шти не сви на след-
ни ци спо ра зум но пред ло же де о бу и на чин де о бе, суд ће овај спо ра зум уне ти у ре ше ње 
о на сле ђи ва њу.“
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Тре ће пи та ње ти че се мо гућ но сти са на след ни ка да сво јим 
спо ра зу мом на след нич ку за јед ни цу, као за јед ни цу за јед нич ке ру-
ке, тран сфор ми шу у су вла снич ку за јед ни цу. С об зи ром на то да 
са на след ни ци за јед нич ки упра вља ју и рас по ла жу на след ством (чл. 
229. ст. 1. ЗОН), не по сто ји прав на пре пре ка да они са чи не спо ра-
зум ко јим ће на след нич ку за јед ни цу тран сфор ми са ти у су вла снич-
ку за јед ни цу та ко што ће од ре ди ти уде ле у по је ди ним ства ри ма и 
пра ви ма. Та кав спо ра зум пред ста вља је дан вид де о бе имо ви не по 
екви ва лен ту. На при мер, два на след ни ка би мо гла да по де ле на-
след ство та ко што би се до го во ри ли да јед на гру па ства ри из оста-
вин ске ма се при пад не у ис кљу чи ву сво ји ну јед ном, а дру га гру па 
ства ри из за о став шти не да при пад не у ис кљу чи ву сво ји ну дру гом 
са на след ни ку. Исто та ко, са на след ни ци мо гу да се спо ра зу ме ју да 
на свим ства ри ма из за о став шти не ус по ста ве су вла снич ку за јед ни-
цу са уде ли ма ко ји би од го ва ра ли њи хо вим на след ним кво та ма.103) 
На кон спо ра зум ног од ре ђи ва ња уде ла са на след ни ка у по је ди ним 
ства ри ма из оста вин ске ма се, пре ста је прав ни ре жим на след нич ке 
за јед ни це. Са на след ни ци по ста ју су вла сни ци, ко ји сво јим уде ли ма 
у по је ди ним ства ри ма из оста вин ске ма се мо гу сло бод но рас по ла-
га ти.

Ако са на след ни ци не мо гу да се спо ра зу ме ју о на чи ну де о-
бе, де о ба се спро во ди на осно ву од лу ке ко ју до но си суд у ван пар-
нич ном по ступ ку за де о бу за јед нич ке имо ви не (чл. 148.-154. ЗВП). 
При ли ком вр ше ња суд ске де о бе, суд је ве зан пу но ва жним пра ви ли-
ма о де о би за о став шти не ко ја је оста ви лац пред ви део у те ста мен-
ту, а ако та квих пра ви ла не ма, он да се при ме њу ју дис по зи тив не 
за кон ске нор ме. По што ЗОН не са др жи та кве дис по зи тив не нор ме, 
док три на сто ји на ста но ви шту да се ана лог но при ме њу ју пра ви ла 
о де о би за јед нич ке ства ри: суд нај пре од ре ђу је уде ле са на след ни ка 
у сва кој ства ри из за о став шти не у скла ду с на след ном кво том (чи-
ме на след нич ку за јед ни цу тран сфор ми ше у су вла снич ку за јед ни-
цу), а за тим спро во ди фи зич ку де о бу, а уко ли ко фи зич ка де о ба ни је 
мо гу ћа, спро во ди се ци вил на де о ба.104) По себ на пра ви ла за де о бу 
за о став шти не пред ви ђе на су ка да је не ко од са на след ни ка жи вео и 
при вре ђи вао са оста ви о цем (чл. 232. ЗОН) и ка да се де ле пред ме ти 
до ма ћин ства (чл. 234. ЗОН).

103) У том сми слу ви ди Ре ше ње Са ве зног вр хов ног су да, Рев 2905/62 од 4. 10. 1962, Збир ка 
суд ских од лу ка, књи га VII, све ска III (1962.), одл. бр. 293: „Под де о бом на сле ђе не имо-
ви не у сми слу чл. 149. ЗН под ра зу ме ва се не са мо фи зич ка де о ба, већ исто та ко де о ба 
од ре ђи ва њем иде ал них де ло ва на след ни ка у од ре ђе ним ства ри ма (под ву као. Д. Ђ.), чи-
ме они по ста ју су вла сни ци.“

104) Ви ди: N. Ga vel la (1983), стр. 77.
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4.3. Упис пра ва са на след ни ка у јав не ре ги стре

То што су у оста вин ском ре ше њу на зна че ни уде ли са на след-
ни ка на за о став шти ни не зна чи да се у јав не ре ги стре мо гу упи си-
ва ти уде ли са на след ни ка у по је ди ним пра ви ма из за о став шти не. На 
по је ди ним пра ви ма из за о став шти не са на след ни ци се упи су ју као 
за јед ни ча ри. Ако у за о став шти ни има не по крет но сти, прав но сна-
жно оста вин ско ре ше ње (ко је не са др жи спо ра зум са на след ни ка о 
де о би за о став шти не) мо же би ти основ да се укњи жи за јед нич ка 
сво ји на са на след ни ка на не по крет но сти ма из за о став шти не, а не 
да се упи су ју као су вла сни ци са уде ли ма ко ји од го ва ра ју ве ли чи ни 
њи хо ве на след не кво те. На при мер, ако у за о став шти ни по сто је не-
по крет но сти, као вла сни ци се упи су ју сви са на след ни ци, а њи хов 
удео се не на зна ча ва.105)

5. DE LE GE FE REN DA АСПЕКТ

Ана ли за ва же ћих за кон ских нор ми и исто ри је њи хо вог на-
стан ка да ју ви ше осно ва за за кљу чак да у срп ском пра ву са на след-
ни ци има ју по ло жај за јед ни ча ра. Свој ство за јед ни ча ра са на след-
ни ци сти чу у мо мен ту оста ви о че ве смр ти и то оста ју све док се не 
из вр ши де о ба. Има ју ћи у ви ду да се уве ли ко ра ди на до но ше њу 
Гра ђан ског за ко ни ка, по треб но је раз мо три ти да ли ва же ће на след-
но прав не нор ме тре ба про ме ни ти. С тим у ве зи по ста вља ју се два 
пи та ња. Пр во пи та ње ти че се кон цеп та за ко ји тре ба да се опре де ли 
срп ски за ко но да вац. Да ли тре ба за др жа ти кон цепт по ко јем су са-
на след ни ци за јед ни ча ри или би би ло бо ље да се то про ме ни и да се 
на след нич ка за јед ни ца по ста ви као су вла снич ка за јед ни ца? Дру го 
пи та ње се од но си на по тре бу да се пре ци зи ра за кон ска ре гу ла ти ва. 
Ако се за ко но да вац опре де ли за то да за др жи си стем за јед нич ке 
имо ви не, по треб но раз мо три ти да ли има ме ста за евен ту ал не из-
ме не и до пу не нор ми ко ји ма се уре ђу је на след нич ка за јед ни ца ка ко 
би се из бе гле не до у ми це ко је по сто је у те о ри ји и прак си.

5.1. За јед ни ца за јед нич ке ру ке или су вла снич ка за јед ни ца

У на след нич кој за јед ни ци се пре пли ћу ка ко ин те ре си оста-
ви о че вих по ве ри ла ца, та ко и ин те ре си сва ког са на след ни ка.106) 

105) Ви ди чл. 76. ст. 4. За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру.

106) Ви ди: H. Brox, стр. 269; Аna-Ma ria Sta ne scu, Die Ver wal tung des Nac hlas ses durch die 
Er ben ge me in schaft zwischen § 2038 und § 2040 BGB, Dis ser ta tion zur Er lan gung des Gra des 
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Због то га на след нич ку за јед ни цу тре ба по сма тра ти ка ко са аспек та 
са на след ни ка, та ко и са аспек та оста ви о че вих по ве ри ла ца.

5.1.1. Аспект са на след ни ка

Су вла снич ка за јед ни ца по го ду је са на след ни ци ма ко ји иду за 
тим да што бр же унов че сво ју на след ну кво ту или део те кво те. У 
су вла снич кој за јед ни ци сва ки са на след ник има удео у сва кој ства-
ри и пра ву из за о став шти не с ко јим мо же сло бод но рас по ла га ти, 
без по тре бе да за то тра жи са гла сност оста лих са на след ни ка. Ло ша 
стра на тог ре ше ња огле да се у то ме што се оста лим са на след ни-
ци ма, про тив њи хо ве во ље, на ме ће тре ће ли це као има лац од ре-
ђе них овла шће ња на по је ди ним пра ви ма из за о став шти не.107) На 
тај на чин, су вла снич ка за јед ни ца омо гу ћа ва сва ком са на след ни ку 
да оту ђе њем свог уде ла оте жа по ло жај оста лих.108) Ако је оста вин-
ска ма са је дин стве на имо вин ско прав на це ли на и ако сва пра ва из 
оста вин ске ма се за јед нич ки при па да ју свим на след ни ци ма, по сто-
ји ви ше мо гућ но сти да се са на след нич ка за јед ни ца раз врг не на 
еко ном ски це лис хо дан на чин. Раз врг ну ће на след нич ке за јед ни це 
би ће мно го те же и ком пли ко ва ни је ако у по је ди ним ства ри ма из 
оста вин ске ма се по сто је уде ли тре ћих ли ца.109) То мо же мо по ка за ти 
на кон крет ном при ме ру. Узми мо да за о став шти ну, из ме ђу оста лог, 
чи не три не по крет но сти и да по сто је три са на след ни ка с јед на ким 
на след ним кво та ма. Узми мо да ље да је сва ки од са на след ни ка оту-
ђио тре ћем ли цу свој су вла снич ки удео у не кој од не по крет но сти. 
Де о ба за о став шти не, у та квом слу ча ју, не би мо гла да бу де је дин-
стве на прав на опе ра ци ја, већ би у по гле ду сва ке не по крет но сти из 
за о став шти не мо рао да се спро во ди по се бан по сту пак за де о бу с 
раз ли чи тим уче ни ци ма.

У за јед ни ци за јед нич ке ру ке са на след ник не ма од ре ђен удео 
у по је ди ним ства ри ма и пра ви ма из оста вин ске ма се. Сто га он 
не мо же рас по ла га ти уде лом у по је ди ном до бру из за о став шти-
не. Са на след ник ко ји хо ће да унов чи свој на след ни део мо ра пр во 
да зах те ва раз врг ну ће (де о бу) на след нич ке за јед ни це. Тек по што 
се раз врг не на след нич ка за јед ни ца, са на след ник мо же сло бод но 
рас по ла га ти оним што му де о бом при пад не. За јед ни ца за јед нич ке 

eines Dok tors der Rec hte der Ju ri stischen Fakultät der Universität Aug sburg, Aug sburg 2013, 
стр. 5 и да ље.

107) Ви ди: Horst Bart ho lo meyczik, „Mer he it von Er ben“, у ко мен та ру за ко на: Hand kom men tar 
zum Bürger lic hen Ge set zbuch (Hrsg: Wal ter Er man), Aschen dorffsche Ver lag buc hhan dlung, 
Münster 1967, Band II, стр. 1336.

108) Ви ди: O. Wer ner, стр. 534; A. Hel drich, стр. 536.

109) Ви ди: H. Bart ho lo meyczik, стр.1336. 
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ру ке не да је мо гућ ност ни јед ном са на след ни ку да оте жа по ло жај 
оста лих та ко што ће тре ћем ли цу оту ђи ти удео у по је ди ном до бру 
из за о став шти не.110) У си сте ми ма где су са на след ни ци за јед ни ча ри, 
на след нич ка за јед ни ца је та ко ђе усме ре на на де о бу. Реч ју Брок са, 
она је „ро ђе на као ли кви да ци о на за јед ни ца“.111) Али, на су прот су-
вла снич кој за јед ни ци, чвр ста ве за ко ја по сто ји из ме ђу за јед ни ча ра 
пру жа га ран ти је да ће та де о ба би ти спро ве де на це лис ход но, уз 
ува жа ва ње ин те ре са свих са на след ни ка. У то ме је пре и мућ ство за-
јед ни це за јед нич ке ру ке у од но су на су вла снич ку за јед ни цу. С дру-
ге стра не, си стем за јед нич ке ру ке во ди ра чу на и о ин те ре си ма са-
на след ни ка ко ји же ли да што пре унов чи сво је на сле ђе. Пре све га, 
сва ки са на след ник мо же да зах те ва де о бу на след нич ке за јед ни це. 
Осим то га, сва ки са на след ник има мо гућ ност да уз на кна ду усту пи 
свој на след ни део дру гом са на след ни ку или тре ћем ли цу. Усту па ње 
на след ног де ла (тј. уде ла у оста вин ској ма си, а не уде ла у по је ди-
ној ства ри из оста вин ске ма се) тре ћем ли цу не ути че на оп ста нак 
оста вин ске ма се као за себ не имо вин ско прав не це ли не, не сма њу је 
ње ну вред ност ни ти ком пли ку је де о бу на след ства ти ме што раз ли-
чи та ли ца фи гу ри ра ју као има о ци уде ла у по је ди ним ста ври ма из 
за о став шти не.112)

Си стем за јед нич ке имо ви не пру жа ве ће га ран ти је за при ме-
ну уста но ве ура чу на ва ња по кло на и ле га та у за кон ски на след ни 
део (col la tio bo no rum). Су шти на те уста но ве огле да се у то ме што 
се при ли ком де о бе за о став шти не узи ма ју у об зир по кло ни и ле га ти 
ко је је не ки са на след ник до био од оста ви о ца (чл. 66. – 77. ЗОН). 
Col la tio bo no rum не иде за тим да ме ња ве ли чи ну за кон ских на-
след них кво та. Та уста но ва до во ди до то га да се за о став шти на не 
де ли пре ма за кон ским на след ним кво та ма, већ пре ма јед ном ко ри-
го ва ном кри те ри ју му ко ји узи ма у об зир по кло не и ле га те ко је је 
оста ви лац оста вио не ком од за кон ских на след ни ка.113) Срп ско пра-

110) Ви ди: W. Schlüter, стр. 234. Упо ре ди: А. Еscher, стр. 383, ко ји сма тра да је швај цар ски 
за ко но да вац, упр кос то ме што је за јед ни цу за јед нич ке ру ке те шко те о риј ски схва ти ти 
и об ја сни ти, учи нио пра ви из бор ти ме што је на след нич ку за јед ни цу кон ци пи рао по 
прин ци пу за јед нич ке ру ке. Овај аутор као нај ве ће пре и мућ ство прин ци па за јед нич ке 
ру ке на во ди то што по је ди ни са на след ник не мо же оту ђе њем уде ла у по је ди ној ства ри 
из за о став шти не на мет ну ти оста лим са на след ни ци ма „не же ље ног спо ља шњег уче сни-
ка“ у на след нич кој за јед ни ци.

111)  Ви ди: H. Brox, стр. 292.

112) Упо ре ди: W. Schlüter, стр. 234, ко ји ис ти че да се за бра ном рас по ла га ња уде лом на по-
је ди ним ства ри ма из за о став шти не са на след ни ци шти те од си ту а ци је у ко јој у по гле ду 
по је ди них ства ри из за о став шти не мо ра ју да се де ле с раз ли чи тим тре ћим ли ци ма. У 
том сми слу ви ди и од лу ку не мач ког Са ве зног вр хов ног су да: BGH, 14. 10. 1968. – III ZR 
73/66, Ne ue Ju ri stische Woc henschrift, Heft 3/1969, стр. 92.

113) Бли же о то ме, са упу ћи ва њи ма, ви ди: Д. Ђур ђе вић (2010), стр. 349 и да ље.
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во при хва та си стем иде ал не ко ла ци је114): са на след ни ку ко ји ни је 
до био по клон ис пла ћу је се из за о став шти не од го ва ра ју ћа сра змер-
на вред ност, па се по сле то га оста так оста вин ске ма се де ли пре ма 
ве ли чи ни на след них кво та (чл. 69. ст. 1. ЗОН). То се мо же илу стро-
ва ти кон крет ним при ме ром. Узми мо да оста ви лац има дво је де це и 
да је ста ри јем де те ту за жи во та учи нио по клон ко ји вре ди 100.000 
евра. Мла ђем де те ту се из за о став шти не да је вред ност 100.000 
евра, а оно што оста не у оста вин ској ма си де ли се ме ђу де цом на 
јед на ке де ло ве.115) Ако за о став шти ну чи ни ку ћа чи ја је вред ност 
150.000 евра, то би зна чи ло да при ли ком де о бе за о став шти не мла-
ђе де те на име ко ла ци је до би ја 2/3 ку ће, а да се пре о ста ла 1/3 де ли 
из ме ђу де це на јед на ке де ло ве, та ко да у крај њем ис хо ду мла ђе де-
те до би ја на су вла снич ки удео у ку ћи из за о став шти не ко ји из но си 
5/6, а ста ри јем де те ту би при па ла 1/6.

Ин сти тут ура чу на ва ња по кло на и ле га та ефи ка сни је се спро-
во ди ако је за о став шти на у ре жи му за јед нич ке имо ви не, тј. ако 
са на след ни ци не ма ју уде ле у по је ди ним ства ри ма и пра ви ма из 
оста вин ске ма се ко ји ма би мо гли сло бод но да рас по ла жу. Ако би у 
прет ход ном при ме ру на след нич ка за јед ни ца би ла кон ци пи ра на као 
су вла снич ка за јед ни ца, сва ко де те би у тре нут ку смр ти има ло по 
1/2 ку ће. Ста ри је де те би мо гло да оту ђи свој удео и да та ко спре чи 
при ме ну ко ла ци је. Мла ђем де те ту би ста ја ла на рас по ла га њу ту жба 
из нео сно ва ног обо га ће ња, али то ће му, као и у мно гим дру гим 
слу ча је ви ма ка да се уме сто ствар ног пра ва стек не по тра жи ва ње, 
пред ста вља ти сла бу уте ху.

5.1.2. Аспект оста ви о че вих по ве ри ла ца

Смрт оста ви о ца мо же се не по вољ но од ра зи ти на ње го ве по-
ве ри о це јер се, с јед не стра не, про тив њи хо ве во ље ме ња ду жник 
у обли га ци о ном од но су, а, с дру ге стра не, до би ја ју кон ку рен ци ју 
оли че ну у лич ним по ве ри о ци ма на след ни ка.116) Ако по сто ји ве-
ћи број на след ни ка, ве ћи је ри зик за оста ви о че ве по ве ри о це, јер 
је с ве ћим бро јем на след ни ка мо гућ и ве ћи број њи хо вих лич них 
по ве ри ла ца ко ји би мо гли да на пла те сво ја по тра жи ва ња из оста-
вин ске ма се. Због то га оста ви о че ви по ве ри о ци има ју ин те рес да се 
за о став шти на одр жи као је дин стве на „имо вин ска ба за“ за на ми-

114) Ibid.

115) Ако до бра ко ја је оста ви лац имао у тре нут ку смр ти ни су до вољ на да се на след ни ку 
ко ји зах те ва ко ла ци ју ис пла ти од го ва ра ју ћа вред ност, са на след ник ни је ду жан да вра ћа 
по клон или део по кло на (чл. 69. ЗОН).

116) О ути ца ју на сле ђи ва ња на по ло жај оста ви о че вих по ве ри ла ца, ви ди: H. Brox, стр. 374-
375; K. Musche ler, Bd. II, стр. 1804-1806.
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ре ње оста ви о че вих ду го ва. Њи ма је јед но став ни је да као ду жни ка 
има ју оста вин ску ма су (по себ ну имо вин ско прав ну це ли ну) не го 
ви ше ду жни ка ко ји су из ме ђу се бе раз де ли ли оста ви о че ву имо ви-
ну.117) До кле год за о став шти на оп ста је као имо вин ско прав на це ли-
на одво је на од по себ них имо ви на са на след ни ка, лич ни по ве ри о ци 
са на след ни ка не мо гу на ми ри ти сво је тра жби не из ства ри и пра ва 
ко ја при па да ју оста вин ској ма си.118) Осим то га, ни је дан са на след-
ник ни је вла стан да оту ђи удео у по је ди ном пра ву из за о став шти не 
(јер та кав удео не ма) и да на тај на чин ума њи вред ност оста вин-
ске ма се. За шти ти ин те ре са по ве ри ла ца по себ но по го ду је пра ви ло 
са др жа но у § 2046 BGB, ко је пред ви ђа да при ли ком де о бе мо ра ју 
пр во ис пла ти ти ду го ви оста вин ске ма се. То пра ви ло тре ба при хва-
ти ти и за срп ско пра во.

5.2. Пре ци зи ра ње за кон ске ре гу ла ти ве
По ла зе ћи од то га да ви ше ар гу ме на та го во ри у при лог то ме 

да се у срп ском пра ву за др жи ре ше ње по ко јем је на след нич ка за-
јед ни ца по ста вље на као за јед ни ца за јед нич ке ру ке, нео п ход но је 
из вр ши ти и од ре ђе на пре ци зи ра ња у за кон ској ре гу ла ти ви ка ко би 
се из бе гле за бу не ко је по сто је у те о ри ји и суд ској прак си.

Пре све га, нео п ход но је да за ко но да вац екс пли цит но опре-
де ли прав ну при ро ду на след нич ке за јед ни це. То се мо же учи ни ти 
по узо ру на § 2032. BGB, где је про пи са но да је за о став шти на за-
јед нич ка сво ји на свих са на след ни ка. У скла ду с тим тре ба ло би 
пре фор му ли са ти чл. 229. ст. 1. ва же ћег ЗОН, од но сно чл. 2831. ст. 
1. Рад ног тек ста Гра ђан ског за ко ни ка, та ко да та од ред ба гла си: „До 
де о бе за о став шти на је за јед нич ка имо ви на на след ни ка ко јом они 
за јед нич ки упра вља ју и рас по ла жу.“

Да би се у прак тич ној при ме ни пра ва пред у пре ди ла сва ка 
за бу на, нео п ход но је уре ди ти овла шће ња ко ја са на след ни ци има ју 
у по гле ду ства ри и пра ва из за о став шти не. И ов де би као узор мо-
гло да по слу жи од го ва ра ју ће пра ви ло не мач ког пра ва, кон крет но 
§ 2033. ст. 2. BGB, али мо ди фи ко ва но у скла ду с кри ти ка ма ко је 
том пра ви лу упу ти ла не мач ка прав на на у ка.119) Пред ла же мо да се у 
чл. 2833. Рад ног тек ста Гра ђан ског за ко ни ка пред ви ди но ви став 4. 
ко ји би гла сио: „До де о бе на след ства на след ник не ма удео у по је-
ди ној ства ри и пра ву из за о став шти не ко јим би мо гао са мо стал но 
да рас по ла же.“

117) У том сми слу, ви ди: А. Hel drich, стр. 536; U. von Lübtow, Bd. II, стр. 799; L. Mic hal ski, 
стр. 333.

118) Ви ди: H. Lan ge, K. Kuc hin ke, стр. 1086.

119) Ви ди го ре фу сно та бр. 45.
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Да би се пре ци зи ра ло шта се сма тра де о бом за о став шти не, 
иза чл. 2833. Рад ног тек ста Гра ђан ског за ко ни ка по треб но је пред-
ви де ти но ви члан ко ји би уре дио на чин де о бе и ко јим би се за шти-
ти ли оста ви о че ви по ве ри о ци. Тај но ви члан би гла сио: „Пре де о бе 
за о став шти не ис пла ћу ју се оста ви о че ви ду го ви. Ако по сто је оста-
ви о че ве оба ве зе ко је ни су до спе ле или ко је су спор не, суд ће од ре-
ди ти при ме ре ну при вре ме ну ме ру за обез бе ђе ње ис пу ње ња оба ве-
зе (нпр. пре да ја ства ри из за о став шти не на чу ва ње по у зда ном ли цу, 
из два ја ње из но са ко ји је по тре бан за по кри ће оба ве зе и ње го во по-
ла га ње на чу ва ње у су ду или код јав ног бе ле жни ка). Суд ће од лу-
чи ти да се де о ба из вр ши у скла ду са оста ви о че вом по след њом во-
љом. Ако оста ви лац ни је пред ви део на чин де о бе, а са на след ни ци 
не по стиг ну спо ра зум о де о би за о став шти не, суд ће од лу чи ти да се 
у ко рист сва ког на след ни ка у сва кој ства ри из за о став шти не уста-
но ви су вла снич ки удео ко ји од го ва ра ве ли чи ни ње го вог на след ног 
де ла, осим ако за по је ди не слу ча је ве за кон не пред ви ђа дру га чи је.“

6. ЗА КЉУ ЧАК

Иако ва же ће срп ско пра во пра во ни је на екс пли ци тан на чин 
уре ди ло прав ну при ро ду на след нич ке за јед ни це, ана ли за нор ми ко-
је уре ђу ју прав не по сле ди це по сто ја ња на след нич ке за јед ни це, као 
и исто риј ско ту ма че ње, упу ћу ју на не сум њив за кљу чак да је реч о 
за јед нич кој имо ви ни, од но сно за јед ни ци за јед нич ке ру ке. Основ на 
ка рак те ри сти ка тог ре ше ња огле да се у то ме што на кон оста ви о че-
ве смр ти за о став шти на на ста вља да ег зи сти ра као имо вин ско прав-
на це ли на одво је на од по себ них имо ви на са на след ни ка. Са на сле-
ди ци има ју од ре ђен удео у за о став шти ни као по себ ној имо ви ни, 
ко јим мо гу под од ре ђе ним усло ви ма рас по ла га ти. У ства ри ма и 
пра ви ма из за о став шти не са на след ни ци не ма ју од ре ђен удео ко јим 
би мо гли да рас по ла жу.

По жељ но је да срп ско пра во оста не при вр же но том кон цеп-
ту. На след нич ку за јед ни цу као за јед ни цу за јед нич ке ру ке ка рак-
те ри ше чвр шћа ве за ме ђу са на след ни ци ма што у крај њој ли ни ји 
омо гу ћу је це лис ход ну де о бу на сле ђе не имо ви не. На след нич ка за-
јед ни ца као за јед ни ца за јед нич ке ру ке ува жа ва ин те ре се свих са на-
след ни ка и спре ча ва их да ума ње оста вин ску ма су оту ђе њем уде ла 
у по је ди ним ства ри ма из за о став шти не. Та кав си стем по го ду је и 
оста ви о че вим по ве ри о ци ма, јер за о став шти на оста је по себ на имо-
вин ско прав на це ли на ре зер ви са на за на ми ре ње њи хо вих по тра жи-
ва ња, ко ју са на след ни ци не мо гу са мо вла сно да ума ње бу ду ћи да 
у по је ди ним пред ме ти ма из за о став шти не не ма ју уде ле ко ји ма би 
мо гли са мо стал но да рас по ла жу.
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De jan B. Djur dje vic

LE GAL NA TU RE OF THE COM MU NITY  
OF CO-HE IRS

Re su me
Le gal na tu re of the com mu nity of co-he irs is not ex pli citly de ter-

mi ned in Ser bian law. The re are va ri o us outlo oks on this mat ter, both 
in le gal the ory and in the prac ti ce of the co urts. This pa per pro vi des a 
com pa ra ti ve analysis of a num ber of dif fe rent con cep ti ons of le gal na-
tu re of the com mu nity of co-ha irs, that ha ve de ve lo ped in dif fe rent le gal 
systems of the Euro pean con ti nent, in clu ding Ser bia. The aut hor con-
clu des that the com mu nity of co-ha irs in Ser bian law sho uld be un der-
stood as the com mu nity of jo int ow ners (Ge samt hand sge me in schaft), 
from the mo ment of the de ce dent’s de ath un til the di vi sion of the esta te.

The aut hor al so be li e ves that the pro spec ti ve Ser bian Ci vil Co de, 
which has en te red the pu blic de ba te, sho uld em bra ce the con cept of the 
com mu nity of co-ha irs as the com mu nity of jo int ow ners, and pro po ses 
a mo re pre ci se re gu la tion of this mat ter, in or der to eli mi na te the exi-
sting con fu sion that exists in the ory and prac ti ce.
Key words: di vi sion of the esta te, com mu nity of jo int ow ners (Ge samt hand-

sge me in schaft), jo int pro perty as sets (Gesamthandsvermögen), 
jo int pro perty, com mu nity of co-he irs, co-he irs, co-ow ner ship 
(Mi te i gen tum)

* Овај рад је примљен 19. нoвембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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