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Сажетак
По ро дич на фор ма у ко јој се од га ја ју де ца пре тр пе ла је зна-

чај не про ме не по след њих не ко ли ко де це ни ја. Све ве ћи број раз ве-
де них бра ко ва и ра ђа ње де це у ван брач ним за јед ни ца ма ста вио је у 
фо кус по ро дич но прав не те о ри је и прак се од но се де те та и ро ди те-
ља ко ји ни су ве за ни за по ро дич но окру же ње у ко ме оба ро ди те ља 
рав но прав но уче ству ју у вас пи та ва њу и од га ја њу де те та. У нај ве-
ћем бро ју слу ча је ва ро ди тељ ско пра во се до де љу је мај ци.

Ста вља ње де те та и ње го вог нај бо љег ин те ре са у цен тар од-
лу чи ва ња при ли ком до но ше ња од лу ке о одр жа ва њу лич них од но са 
са ро ди те љем ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во (оцем), по ста ви ло је 
зах тев ускла ђи ва ња на че ла по тре бе де те та за одр жа ва њем лич них 
од но са са ро ди те љем ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во и ста бил-
но сти по ро дич ног жи во та де те та. Аутор на ла зи да че ти ри гру пе 
фак то ра пре суд но ути чу на одр жа ва ње лич них од но са ро ди те ља 
ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во и де те та: по сто ја ње но ве по ро дич-
не за јед ни це и де це, ста бил ност лич них од но са из ме ђу чла но ва ра-
ста вље не по ро ди це, да ва ње из др жа ва ња и ге о граф ска уда ље ност 
де те та и ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во (оца).
Кључ не ре чи: ро ди тељ ско пра во, лич ни од но си ро ди те ља и де те та, пра ва 

де те та, пра во де те та  на кон такт, од нос  из ме ђу су пру жни-
ка, за сни ва ње но ве по ро ди це, пра во ро ди те ља на кон такт

* Рад је резултат истраживања у оквиру пројекта Правног факултета Универзитета у 
Београду „Идентитетски преображај Србије“.
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1. ПРО МЕ НЕ У СА ВРЕ МЕ НИМ 
ПОРОДИЧ НИМ ОД НО СИ МА

Ко ре ни прав них уста но ва, прав них од но са и ин сти ту та на-
ла зе се у дру штве ној сфе ри. Ти ме је за да так пра ва, прав не на у ке, 
прав них прак ти ча ра (адво ка та ко ји шти те по је ди нач не ин те ре се 
сво јих кли је на та, су ди ја ко ји шти те оп шти ин те рес дру штва, укла-
па ју ћи по је ди нач не ин те ре се у ка луп оп штег ин те ре са) умно го ме 
оте жан. На ме ће се по тре ба да ва ња од го во ра на прав на пи та ња ко ја 
сво је по ре кло ини ци јал но не ма ју у прав ној сфе ри.1) У скла ду са 
мак си мом Da mi hi fac ta da bo ti bi ius, жи вот ства ра прав не си ту а-
ци је а (по зи тив но) пра во да је од го во ре на те си ту а ци је по зи ва ју ћи 
се на дру штве ну ствар ност и оче вид не исти не (при род но пра во).2)

По ро дич на фор ма у ко јој се од га ја ју де ца пре тр пе ла је зна-
чај не про ме не по след њих не ко ли ко де це ни ја. Тра ди ци о нал ну по-
ро ди цу за сно ва ну на бра ку и ауто ри тар ној вла сти му шкар ца за-
ме њу је по ро ди ца за сно ва на на срод ству и рав но прав но сти свих 
чла но ва.3) Ли бе ра ли за ци ја раз во да бра ка4) до ве ла је до по ве ћа ња 
сто пе раз во да. Од лу ка о сту па њу у брак и за сни ва њу по ро ди це до-
но си се у по зни јим го ди на ма као рeз ултат лич ног из бо ра.5) Гло-
ри фи ко ва ње ин ди ви ду ал них по ро дич них ин те ре са, на спрам не кад 
пре о вла ђу ју ћих мо де ла за сно ва них на емо ци о нал ном, со ци јал ном, 
ма те ри јал ном и ду хов ном је дин ству чла но ва по ро ди це, до ве ло је 
по је ди нач не ин те ре се у аре ну ме ђу соб них су ко ба. Тра же се обра-
сци ко ји би по је ди нач не ин те ре се по ве за ли у је дан или ви ше оп-
штих по ро дич них ин те ре са.

1) О про ме на ма у по ро дич но прав ним од но си ма и по тре би при ла го ђа ва ња пра ва дру штве-
ним, оби чај ним нор ма ма, Зо ран По ња вић, „Но во по ро дич но за ко но дав ство – про цес 
при ва ти за ци је По ро дич ног пра ва“, у збор ни ку: Но во по ро дич но за ко но дав ство, Прав ни 
фа ку лет Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, Кра гу је вац, 2006, стр. 6.

2) Ви де ти Лон Фу лер, Мо рал ност пра ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о-
град, 2001, стр. 114.

3) Зо ран По ња вић, „Уго вор но вр ше ње ро ди тељ ског пра ва“, Прав ни жи вот, Удру же ње 
прав ни ка Ср би је, Бе о град, број 10/2008, стр. 233.

4) Ол га Цве јић-Јан чић, „Брак и раз вод“, у збор ни ку: Но во по ро дич но за ко но дав ство, 
Прав ни фа ку ле тет Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, Кра гу је вац, 2006, стр. 140. 

5) Ka ren La ing, „Do ing the Right Thing: Co ha bi ting Pa rents, Se pa ra tion and Child Con tact“, 
In ter na ti o nal Jo ur nal of Law, Po licy and the Fa mily, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, бр. 
24/2006, стр. 169.
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2. УСЛО ВИ КО ЈИ УТИ ЧУ НА ОДР ЖА ВА ЊЕ 
ЛИЧ НИХ ОД НО СА ДЕ ТЕ ТА И РО ДИ ТЕ ЉА

2.1. За сни ва ње но ве по ро дич не за јед ни це од стра не оца

За сни ва ње но ве по ро дич не за јед ни це ука зу је на ве ћу мо гућ-
ност да се ума њи кон такт са де те том из прет ход ног бра ка, би ло из 
су бјек тив них раз ло га (сма њен ин те рес оца за одр жа ва њем лич них 
од но са са де те том из прет ход ног бра ка, ути цај но ве су пру ге) би ло 
из објек тив них (ви ше оба ве за и по треб ног вре ме на за но ву по ро-
дич ну за јед ни цу).6)

2.2. Ро ђе ње де те та у но вој по ро дич ној за јед ни ци оца

По ред за сни ва ња но ве по ро ди це и по сто ја ње па стор ка у но-
вој по ро дич ној за јед ни ци оца,  по се бан зна чај на одр жа ва ње лич-
них од но са де те та и оца има ро ђе ње но вог де те та у по ро дич ној 
за јед ни ци. По пра ви лу, ро ђе ње де те та ути че на ума ње ње да ва ња 
из др жа ва ња би о ло шком де те ту из прет ход ног бра ка, а са мим тим 
и на ква ли тет одр жа ва ња лич них од но са са де те том. Ма те ри јал не 
по тре бе за но во де те су при о ри тет, а бо ра вак де те та код мај ке у ве-
ћој ме ри не го ра ни је, по ве ћа ва осе ћај оца да је мај ка од го вор ни ја и 
за аспект из др жа ва ња. Од сва три фак то ра ко ји ути чу на сма ње ње 
лич них од но са де те та и ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во, 
нај ве ћи ути цај има ро ђе ње  де те та у но вој по ро дич ној за јед ни ци.

2.3. По сто ја ње очу ха у но вој по ро дич ној за јед ни ци

Ути цај на одр жа ва ње лич них од но са де те та и оца у све тлу 
за сни ва ња но вих по ро дич них од но са је дво струк. Де те у за јед ни ци 
са мај ком мо же жи ве ти са очу хом, а са дру ге стра не, и отац мо же 
да за сну је но ву по ро дич ну за јед ни цу у ко јој се са да на ла зи де те 
из прет ход ног бра ка – па сто рак. Ку му ла тив но, у ве ћој ме ри, или 
ал тер на тив но, у ма њој ме ри, ова кви слу ча је ви ути чу на сма ње ње 
одр жа ва ња лич них од но са де те та и оца.7)

6) Bob Simp son, Ju lie Jes sop, Pe ter McCarthy, “Fat hers Af ter Di vor ce”, у збор ни ку: Chil dren 
and the ir Fa mi li es: Con tact, Rights, Wal fa re (при ре дио An drew Ba in ham, Brid get Lin dley, 
Mar tin Ric hards i Liz Trin der), Hart Pu blis hing, Ox ford, 2003, стр. 209.

7) Gra e me Wil son, „The Non-Re si dent Pa rent Ro le for Se pa re ted Fat hers: A Re vi ew“, In ter na-
ti o nal Jo ur nal of Law, Po licy and the Fa mily, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, бр. 20/2006, 
стр. 294.
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По сто ја ње па стор ка у но вој по ро дич ној за јед ни ци оца ути че 
на од но се из ме ђу де те та и оца.8) По себ но се по ста вља пи та ње од-
го вор но сти очу ха за из др жа ва ње па стор ка, у слу ча ју ка да отац жи-
ви у по ро дич ној за јед ни ци са но вом парт нер ком и ње ним де те том. 
Прав но фор мал но по сма тра но, очух не ма оба ве зу из др жа ва ња па-
стор ка ако има сво ју де цу, али чи ње ни ца за јед нич ког жи во та очу ха 
и па стор ка укљу чу је сва ко днев не фак тич ке до при но се за из др жа-
ва ње па стор ка (пла ћа ње ста на ри не, ку по ви на хра не, оде ће, као и 
дру ге об ли ке фак тич ког из др жа ва ња). На ве де но фак тич ко из др жа-
ва ње отва ра пи та ње прав не ре гу ла ци је ових од но са, што оста вља-
мо као мо гућ ност за ис тра жи ва ње у окви ру не ког дру гог ра да. Vi ce 
ver sa ва жи и за од нос де те та и оца ка да де те у по ро дич ној за јед ни-
ци са мај ком „до би је“ очу ха.

Ис тра жи ва ња ве за на за фак то ре ко ји ути чу на од нос ро ди те-
ља и де те та на кон раз во да бра ка ро ди те ља, утвр ди ла су да се сма-
њу је уче ста лост одр жа ва ња лич них од но са де те та и оца ка да де те 
до би је очу ха, од но сно ка да очух поч не да жи ви са де те том и мај-
ком.9)

2.4. Од нос из ме ђу ро ди те ља – бив ших су пру жни ка

Мак си ма брач ног пра ва, Pac tum fa cit nup ti ae, при ме њу је се 
у пу ној ме ри и на од но се из ме ђу ро ди те ља, по себ но ка да се ра ди 
о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва над за јед нич ким де те том на кон раз-
во да бра ка. Раз вод бра ка мо же се по сма тра ти као пот пу но при ват-
на ствар уко ли ко су пру жни ци не ма ју де це.10) По ре ме ће ни од но си 
су пру жни ка по ста ју пред мет суд ског од лу чи ва ња ако има ју за јед-
нич ку де цу. Иако у знат ној ме ри до пу шта сло бо ду раз во да бра ка, 
др жа ва схва та зна чај овог пи та ња на по љу од но са ро ди те ља и де це. 
У при лог то ме све до чи зах тев су да да се ро ди те љи до го во ре око 
вр ше ња ро ди тељ ског пра ва и на чи на одр жа ва ња лич них од но са де-

8) Ar tur La Fran ce, „Child Cu stody and Re lo ca tion: A Con sti tu ti o nal Per spec ti ve”, Uni ver sity of 
Lo u i svil le Jo ur nal of Fa mily Law, Uni ver zi tet u Lu i svi lu, Lo u i svil le, бр. 34/1996, стр. 114, 
о ути ца ју но вог бра ка мај ке на са гла сност оца по во дом зах те ва мај ке да се пре се ли са 
де те том у дру ги град.

9) He at her Juby, Jean-Mic hel Bi let te, Be no it La plan te, Ce li ne le Bo ur da is, „Non re si dent Fat hers 
and Chil dren: Pa rents New Uni ons and Fre qu ency of Con tact“, Uni ver sity of Flo ri da, Ga i ne-
svil le, Jo ur nal of Fa mily Is su es, бр. 28/2007, стр. 1241.

10) Је ди на оба ве за су пру жни ка је сте да за кљу че спо ра зум о по де ли за јед нич ке имо ви не, 
ко ји суд не раз ма тра већ без у слов но при хва та и до су ђу је раз вод бра ка. Ако су пру жни ци 
не ма ју за јед нич ку имо ви ну ова кав спо ра зум не ће би ти нео п хо дан. Вид. члан 40. ст. 3. 
По ро дич ног за ко на Ср би је.
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те та и ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во. Суд при хва та ова-
кав спо ра зум са мо ако је у нај бо љем ин те ре су де те та.11)

Пре ма ква ли те ту лич них од но са из ме ђу бив ших су пру жни-
ка, мо гу ће је из ве сти тро стру ку по де лу: склад ни бив ши су пру жни-
ци, код ко јих не по сто је зна чај ни су ко би, ме ђу ко ји ма по сто ји са-
рад ња по себ но ка да је реч о пи та њи ма ве за ним за де те и чи ји се 
лич ни од но си и не су гла си це не ре флек ту ју на одр жа ва ње лич них 
од но са ро ди те ља и де те та; су ко бље ни бив ши су пру жни ци где се 
спо ра зум и лич ни од но си де те та и ро ди те ља одр жа ва ју у кли ми 
ме ђу соб них су ко ба и где су од но си оца и де те та у сен ци и да ље 
по сто је ћих су ко ба из ме ђу ро ди те ља; тре ћу гру пу чи не су пру жни-
ци без кон так та – по ро ди це јед ног ро ди те ља (мај ке) и де те та, без 
кон так та де те та са оцем.

У пр вом слу ча ју, код по сто ја ња до го во ра оца са мај ком око 
по ве ра ва ња де те та мај ци, оче ви до би ја ју сли ку и ин фор ма ци је о 
ста њу де те та, ње го вим ак тив но сти ма од мај ке, док у слу ча ју на-
ме та ња спо ра зу ма од стра не су да, услед од су ства ко му ни ка ци је, о 
свим пи та њи ма ве за ним за по ди за ње и вас пи та ва ње де те та оче ви 
не до би ја ју по дат ке од мај ке, већ ди рект но од де це и евен ту ал но 
од тре ћих ли ца. Је ди но пи та ње о ком по сто ји ко му ни ка ци ја са мај-
ком је пи та ње из др жа ва ња де те та.12) У том слу ча ју отац не уче-
ству је у вас пи та њу де те та. На ве де не ка те го ри је ни су ста тич не, већ 
на про тив, под ло жне су про ме на ма, те та ко, су ко бље ни бив ши су-
пру жни ци мо гу по ста ти склад ни, као што и су пру жни ци код ко јих 
не по сто ји кон такт мо гу по ста ти су ко бље ни или, чак, и склад ни 
су пру жни ци. Ипак, те же је прет по ста ви ти да су пру жни ци ко ји не-
ма ју кон такт мо гу по ста ти склад ни бив ши су пру жни ци. Раз ло зи за 
пре ла зак из јед не ка те го ри је у дру гу су мно го стру ки: нпр. за сни ва-
ње но ве ван брач не за јед ни це, ро ђе ње но вог де те та, бо ља ко му ни-
ка ци ја ме ђу су пру жни ци ма, по и ма ње ин те ре са де те та као при мар-
ног у од но су на ме ђу соб не од но се су пру жни ка.

Схва та ње уло га ро ди те ља има зна ча јан ути цај на одр жа ва ње 
лич них од но са де те та и ро ди те ља и од нос из ме ђу са мих ро ди те ља 
на кон раз во да бра ка. На и ме, ако отац при хва та уло гу пре ма ко јој 

11) Ма ри ја Дра шкић, По ро дич но пра во и пра ва де те та, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр. 298.

12) По сто ја ње све сти о по тре би одр жа ва ња лич них од но са оца и де те та неп ход но је на 
стра ни мај ке. Пре ва зи ла же ње соп стве ног ин те ре са у ци љу ин те ре са де те та све до чи из-
ја ва јед не мај ке, да иако она сма тра да „...отац ло ше ути че на мо ју ћер ку, да не ма њен 
ин те рес као при мар ни, да ће јој сло ми ти ср це, да не тре ба да га ви ђа, ја не мо гу мно го 
да ура дим у ве зи са тим, јер мо рам да сво је ин те ре се ста вим ис под ин те ре са мо је ћер-
ке да ви ђа свог оца...“. Ви де ти, Ka ren La ing, „Do ing the Right Thing: Co ha bi ting Pa rents, 
Se pa ra tion and Child Con tact“, In ter na ti o nal Jo ur nal of Law, Po licy and the Fa mily, Ox ford 
Uni ver sity Press, Ox ford, бр. 24/2006, стр. 174.
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је мај ка „при род ни“ и „пр во бит ни“ ста ра тељ де те та, да она има 
при мар ну уло гу у по ди за њу и не зи де те та, уре ђе ње од но са ка ко 
из ме ђу оца и мај ке, та ко и из ме ђу оца и де те та на кон раз во да мо же 
би ти ли ше но озбиљ них кон фли ка та. Са дру ге стра не, ако мај ка не 
сма тра да је, иако јој је „до де ље на“ уло га „при мар ног“ ро ди те ља, 
уло га оца де те та не ва жна и да њој при па да ис кљу чи во и су ве ре но 
пра во по ди за ња и вас пи та ва ња де те та, лич ни од но си оца и де те та 
мо гу се од ви ја ти не сме та но.   

При ме ћу је мо јед ну зна чај ну про ме ну у уло га ма ро ди те ља.13) 
Док је ра ни је тра ди ци о нал но сма тра но да је то ком бра ка отац за-
ду жен да обез бе ди по ро ди ци ма те ри јал на до бра (дом, хра ну, оде ћу 
и дру га ма те ри јал на сред ства), а да мај ка обез бе ђу је де ци по др-
шку, не гу, вас пи та ње, у са вре ме но до ба та ква по ро дич на сли ка је 
зна чај но из ме ње на. Са же то ка за но, ма те ри јал ни део био је ве зан 
за оца, а емо тив ни за мај ку, док је вас пит на уло га би ла по де ље на 
из ме ђу оба су пру жни ка. Еко ном ска не за ви сност же не, по ве ћа ње 
уче шћа же не у рад ном про це су,14) сти ца ње ма те ри јал них до ба ра, 
све че шће ми гра ци је же на,15) до ве ле су до еко ном ске не за ви сно сти 
же не од му шкар ца. У скла ду са тим, на кон раз во да бра ка мај ка је 
спо соб на да по ред уло ге ко ју је има ла у емо тив ном по ди за њу де це, 
са мо стал но уче ству је у ма те ри јал ном из др жа ва њу свог по том ства. 
Са дру ге стра не, пла ћа ње из др жа ва ња на кон раз во да бра ка оста ла 
је ема на ци ја тра ди ци о нал не уло ге оца као ма те ри јал ног сто же ра 
по ро ди це. Про ши ре на је уло га мај ке као ро ди те ља уз исто вре ме но 
су жа ва ње уло ге оца као ро ди те ља. 

За јед нич ки жи вот ро ди те ља пре ра ста вља ња, би ло у бра ку 
или ван брач ној за јед ни ци, по ка зу је ви ше ути ца ја на по сто ја ње кон-
так та оца и де те та, у од но су на слу чај ка да ро ди те љи ни ка да ни су 
жи ве ли за јед но.

Све сна зна ча ја до го во ра су пру жни ка и огра ни че ног до ме-
та су да у при мо ра ва њу ро ди те ља да по шту ју спо ра зум о одр жа-
ва њу лич них од но са дру гог ро ди те ља и де те та, др жа ва ин си сти ра 

13) О про ме на ма прав них, ми би смо до да ли, и при род них, пој мо ва „мај ке” и „оца”, Ма ри на 
Ја њић-Ко мар, Рас пра ва о прин ци пи ма по ро дич ног пра ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те-
та у Бе о гра ду, Бе о град, 2008, стр. 15.

14) За по сле не мај ке спрем ни је су да по де ле ста ра тељ ство над де цом и да оца ак тив но укљу-
че у вас пи та ње де те та не го не за по сле не мај ке, He at her Juby, Jean-Mic hel Bi let te, Be no it 
La plan te, Ce li ne le Bo ur da is, „Non re si dent Fat hers and Chil dren: Pa rents New Uni ons and 
Fre qu ency of Con tact“, Uni ver sity of Flo ri da, Ga i ne svil le, Jo ur nal of Fa mily Is su es, бр. 
28/2007, str. 1235.

15) Joan Fit zpa trick, Ka tri na Kelly, „Gen de red Aspects of Mi gra tion: Law and the Fe ma le Mi-
grant“, Ha stings In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve Law Re vi ew, Uni ver zi tet u Ka li for ni ji Prav ni 
fa kul tet Ha stings, San Fran ci sko,бр. 22/1998, стр. 67.
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на ван суд ском по сти за њу спо ра зу ма. На и ме, и ка да су пру жни ци 
не мо гу да се до го во ре око на чи на и оби ма одр жа ва ња лич них од-
но са де те та и ро ди те ља, иако суд уре ђу је лич не од но се, ро ди те љи 
ће би ти они ко ји тре ба да спро во де  спо ра зум. Ако је дан ро ди тељ 
не спро во ди суд ски спо ра зум о одр жа ва њу лич них од но са дру гог 
ро ди те ља и де те та, иако прав но по сто ји мо гућ ност да се из ме ни 
од лу ка о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва, кон ста ту је мо не моћ пра ва.16) 
Од у зи ма ње де те та од ро ди те ља ко ји вр ши ро ди тељ ско пра во на кон 
ду гог ни за при нуд них ме ра о пре да ји де те та, ре зул ти ра у прав но 
ва ља ном ис хо ду услед не по што ва ња од лу ке о одр жа ва њу лич них 
од но са де те та и дру гог ро ди те ља, али отва ра пи та ње ин те ре са и 
до бро би ти де те та и из ме не до та да шњих сва ко днев них жи вот них 
на ви ка на ста бил ност де те та. Да ли је у та квим си ту а ци ја ма по-
треб но да ти при мат на че лу пра вед но сти или на че лу нај бо љег ин-
те ре са де те та? Да ли има ме ста при ме ни на че ла Fi at iusti tia pe re at 
mun dus? Бли жи смо ста но ви шту да ин те рес де те та има пре ва гу над 
ин те ре сом оства ри ва ња за ко ни то сти. Али ну ди мо и су про тан ар-
гу мент – ни је ли нај бо љи ин те рес де те та, упра во, да има од нос са 
оба ро ди те ља!? Пре ва га на че ла ста бил но сти де те та над на че лом 
ле га ли те та до би ја на зна ча ју уво ђе њем кри те ри ју ма уз ра ста де те-
та. По себ но ако је (мла ђе) де те про ве ло ду же вре ме на у по ро ди ци 
са мај ком и ако је пре би ва ли ште оца уда ље но од тре нут ног пре-
би ва ли шта де те та и мај ке.17) Ова кви слу ча је ви че сто се од но се на 
бра ко ве ли ца раз ли чи тих др жа вљан ства. Да је ван прав но ство ре на 
си ту а ци ја око от ми це де те та на кон ду гог бо рав ка де те та у дру гој 

16) О те шком за дат ку пред ко јим се на ла зе су до ви у пи та њи ма ве за ним за одр жа ва ње лич-
них од но са де те та и ро ди те ља све до чи сле де ћи слу чај. Мај ци је од лу ком су да до де ље но 
вр ше ње ро ди тељ ског пра ва над де те том а отац је имао пра во да ви ђа де те. Об зи ром да 
се мај ка по но во уда ла и из ра зи ла же љу да се пре се ли са де те том у Хо лан ди ју, тра жи ла 
је са гла сност од оца да де те про ме ни пре би ва ли ште, што је отац од био. Вр хов ни суд 
Ср би је, од лу чу ју ћи по ре ви зи ји, стао је на ста но ви ште да ни же сте пе ни су до ви тре ба да 
ис пи та ју мо гућ ност де ли мич ног ли ше ња ро ди тељ ског пра ва оца за то што, ус кра ћи ва-
њем са гла сно сти не са ве сно вр ши ро ди тељ ско пра во. Ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је Рев. 
2557/06 од 1. мар та 2007. го ди не. Да је, оправ да но, ова кав став Вр хов ног су да Ср би је 
не при хва тљив, Ма ри ја Дра шкић, „Оба ве зно ли ше ње ро ди тељ ског пра ва при ли ком од-
лу чи ва ња су да о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва: спор но ста но ви ште Вр хов ног су да Ср би-
је“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Бе о град, бр. 1/2012, Бе о град, стр. 379. 

17) Че сто се спо ро ви по во дом кон так та оца и де те та во де око јед ног прет ход ног пи та ња. 
На и ме, слу ча је ви ка да мај ка ко ја вр ши ро ди тељ ско пра во же ли да се (услед за сни ва ња 
но ве по ро дич не за јед ни це) пре се ли у дру гу др жа ву или у ме сто знат но уда ље но од до-
та да шњег ме ста пре би ва ли шта де те та, иза зи ва ју до ста па жње у тре нут ним рас пра ва ма 
по ро дич но прав не те о ри је. Уко ли ко би се до зво ли ло да мај ка про ме ни сво је ме сто бо-
рав ка, а са мим тим и де те та, отац се на тај на чин оне мо гу ћа ва да оства ру је кон такт са 
де те том. Са дру ге стра не, ис ти че се да би ус кра ћи ва ње са гла сно сти оца угро зи ло пра во 
мај ке на при ват ност и сло бо ду из бо ра ме ста ста но ва ња и из бо ра за ни ма ња. О зна ча ју 
и ком плек сно сти овог пи та ња у прак си су до ва у САД, ви де ти, Ar tur La Fran ce, „Child 
Cu stody and Re lo ca tion: A Con sti tu ti o nal Per spec ti ve“, Uni ver sity of Lo u i svil le Jo ur nal of 
Fa mily Law, Uni ver zi tet u Lu i svi lu, Lo u i svil le, бр. 34/1996, стр. 120.
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др жа ви до ве ла до ле га ли зо ва ња ван прав ног сти ца ња ро ди тељ ског 
пра ва18) услед пу но лет ства де це, све до чи и слу чај пред Европ ским 
су дом за људ ска пра ва – Со фи ја Гу друн Хан сен про тив Тур ске.19) 
На ве де на си ту а ци ја по во дом от ми це де те та по себ но се од но си на 
де цу мла ђег уз ра ста ко ја не ма ју мо гућ ност да из ра зе сво је же ље 
и ми шље ње.20) Зна чај уз ра ста де те та и не по што ва ња спо ра зу ма о 
кон так ту ро ди те ља и де те та, огле да се код де це ма њег уз ра ста, об-
зи ром да ста ри је де те мо же лак ше да про ме ни сре ди ну без то ли ко 
не га тив них ефе ка та по ње гов раз вој као ка да је у пи та њу мла ђе 
де те. Пре ма из ве сним ста во ви ма, мла ђе де те ви ше је ве за но за мај-
ку а ста ри је за оца.21) Ме ђу тим, упра во у овој при род ној ра зли ци 
ле жи прав ни про блем. Ако су од но си су пру жни ка по ре ме ће ни у 
ме ри да се пре но се на де те, не га ти ван став мај ке22) у по гле ду од ви-
ја ња лич них од но са де те та са оцем, мо же про из ве сти и не га ти ван 
став де те та пре ма одр жа ва њу лич них од но са са оцем.23) Уте ме ље-
ње тврд ње о ути ца ју уз ра ста де те та на одр жа ва ње лич них од но са 
са ро ди те љем на ла зи мо у за кон ској од ред би да де те са на вр ше них 
15. го ди на жи во та мо же да од лу чи24) са ко јим ће ро ди те љем жи ве ти 

18) По ста вља се пи та ње да ли овај и слич ни слу ча је ви, ка ко пред Европ ским су дом за људ-
ска пра ва, та ко и пред до ма ћим су до ви ма, отва ра ју мо гућ ност да је по узо ру на ствар-
но прав не од но се мо гућ „одр жај ро ди тељ ског пра ва“ у по ро дич ним од но си ма, иако је 
„др жа ви на“ не са ве сна и не за ко ни та. Тре нут ком пу но лет ства де те та пре ста ју све прав не 
по сле ди це ван прав ног сти ца ња ро ди тељ ског пра ва.

19) Ви де ти слу чај Sop hia Gu drun Han sen v. Tur key, број пред став ке. 36141/97, пре су да од 23. 
де цем бра 2003. го ди не. Ви ше о то ме, Ма ри ја Дра шкић, По ро дич но пра во и пра ва де те-
та, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр. 276. 

20) О при ме ни ове Кон вен ци је у слу ча је ви ма ка да је де те од ве де но из Ср би је у дру гу др-
жа ву уго вор ни цу, као и ка да је из дру ге др жа ве уго вор ни це до ве де но у Ср би ју, Гор да на 
Ко ва чек-Ста нић, „По ро дич но прав ни аспек ти ме ђу на род не, ро ди тељ ске от ми це де це“, 
Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о-
град, бр. 2/2012, стр.74-94.

21) Li am Swiss, Ce li ne Le Bo ur da is, „Fat her-Child Con tact Af ter Se pa ra tion: The In flu en ce 
of Li ving Ar ran ge ments“, Uni ver sity of Flo ri da, Ga i ne svil le, Jo ur nal of Fa mily Is su es, бр. 
30/2009, стр. 629.

22) Re bec ca Pro bert, Step hen Gil mo re, Jo nat han Her ring, Re spon si ble Pa rents and Pa ren tal Re-
spon si bi lity, Hart Pu blis hing, Ox ford, 2009, стр. 303, о ути ца ју мај ке на „ис пи ра ње мо зга“ 
де те та у пе ри о ду од пре стан ка за јед ни це жи во та до тре нут ка из ја шња ва ња де те та пред 
су дом, у ко ме не ма кон так та де те та са оцем.

23) У слу ча ју Som mer feld v. Ger many, број пред став ке 31871/96, пре су да од 8.ју ла 2003. го-
ди не, ма ло лет на ћер ка од би ја ла је да се ви ђа са оцем и да са њим одр жа ва лич не од но се. 
Европ ски суд за људ ска пра ва је стао на су прот но ста но ви ште од оног ко је су за сту па ли 
мај ка и де те, да је у ин те ре су де те та да има лич не од но се са оцем, упр кос про ти вље њу 
де те та (и мај ке). 

24) Сло бо дан Па нов, По ро дич но пра во, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о-
град, 2010, стр. 198, о то ме да де те са на вр ше них 15. го ди на не тре ба да има ап со лут но 
пра во од лу чи ва ња са ко јим ро ди те љем ће жи ве ти, од но сно о кон так ту са ро ди те љем са 
ко јим не жи ви.
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и да ли ће и ка ко одр жа ва ти лич не од но се са дру гим ро ди те љем.25) 
Као ори јен та ци о ни кри те ри јум узи ма мо уз раст од 15 го ди на, али у 
скла ду са све ве ћим раз вој ним и ког ни тив ним спо соб но сти ма де-
це у са вре ме но до ба, и уз раст од 12 год. Та ко по сту па ју су до ви 
у Дан ској, Нор ве шкој, Хо лан ди ји и Шпа ни ји, те се у по ступ ци ма 
по во дом ста ра тељ ства и одр жа ва ња лич них од но са са слу ша ва де те 
ста ро сти 12 го ди на. У Фран цу ској суд мо же са слу ша ти ми шље ње 
де те та ста рог 13 го ди на о то ме са ко јим ро ди те љем же ли да жи ви.26)

Упра во у ци љу спре ча ва ња од во ђе ња де це у из јед не у дру гу 
др жа ву, у слу ча ју су пру жни ка раз ли чи те на ци о нал но сти, до не та 
је Ха шка кон вен ци ја о гра ђан ско прав ним аспек ти ма ме ђу на род не 
от ми це де це (1980).27) Сма тра но је да ће га ран то ва ње пра ва на кон-
такт ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во, не га тив но де ло ва ти 
на на ме ру тог ро ди те ља да из вр ши от ми цу де те та.28)

Тра ди ци о нал но и у нај ве ћем бро ју слу ча је ва су пру жни ци 
има ју свест, оби чај, да ће де те мла ђег уз ра ста би ти по ве ре но мај ци. 
Без об зи ра на ма те ри јал не усло ве, емо тив на и пси хо ло шка не ста-
бил ност мај ке схва та се у суд ској про це ни као основ ни раз лог да се 
де те не по ве ри мај ци на ста ра ње.29)  

Да за кљу чи мо, од нос ро ди те ља пре пре стан ка за јед ни це жи-
во та, би ло у кван ти та тив ном – по сто ја ње и ду жи на за јед нич ког 
жи во та, или ква ли та тив ном сми слу – не по сто ја ње озбиљ них кон-
фли ка та, у бит ној ме ри ути че и на одр жа ва ње лич них од но са оца и 
де те та на кон раз во да бра ка ро ди те ља. 

2.5. Од нос из ме ђу ро ди те ља ко ји не вр ши родитељско 
пра во и де те та пре раз два ја ња де те та

Од но си ро ди те ља то ком тра ја ња за јед ни це жи во та свој од раз 
има ју и то ком по ступ ка раз во да бра ка. Ако су од но си би ли ли ше ни 
ве ли ких не спо ра зу ма и кон фли ка та раз вод не би тре ба ло да има 
бит но раз ли чит епи лог. По и ма ње но во на ста лих уло га ро ди те ља, 
као бив ших су пру жни ка, има зна ча јан ефе кат на по сти за ње спо-
ра зу ма о одр жа ва њу лич них од но са. На кон раз во да бра ка оба ро-
ди те ља и да ље оста ју ро ди те љи свог де те та али њи хо ве уло ге из 

25) Члан 60. ст. 4. и чл. 61. ст. 4. По ро дич ног за ко на Ср би је.

26) Pe ter De Cruz, Fa mily Law, Sex and So ci ety, Ro u tled ge, New York, 2010. стр. 62.

27) Ову кон вен ци ју ра ти фи ко ва ла је још СФРЈ, За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је о гра ђан-
ско прав ним аспек ти ма ме ђу на род не от ми це де це, „Слу жбе ни лист“ СФРЈ бр. 7/91.

28) Ма ја Ста ни ву ко вић, Пе тар Ђун дић, „Гра ђан ско прав ни аспек ти ме ђу на род не от ми це де-
це (1980)“, Прав ни жи вот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 10/2010, стр. 28.

29) Та кав став за у зео је и Устав ни суд Хр ват ске у од лу ци 2671/2012 од 13. апри ла. 2012. го-
ди не.
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соп стве не пер спек ти ве ви ше ни су исте. Обим и ква ли тет овла шће-
ња из обла сти ро ди тељ ских пра ва ви ше ни је иден ти чан оним овла-
шће њи ма то ком тра ја ња њи хо ве за јед ни це жи во та. Спо соб ност 
амор ти за ци је но во на ста лих при ли ка до но си ста бил ност, од но сно 
не ста бил ност уре ђе ња лич них од но са ро ди те ља и де те та. За јед-
нич ки еле мент ко ји је до вео до сје ди ње ња у за јед ни цу жи во та и ко-
ји је про ду ко вао ро ђе ње де те та ви ше не по сто ји, али је де те и да ље 
при сут но као ве зив но тки во про ме ње них окол но сти ко је се ти чу 
ро ди те ља. Са дру ге стра не, де те, оба ро ди те ља и да ље до жи вља ва 
на исти на чин. Услед пре стан ка за јед нич ког жи во та ро ди те ља, де те 
ви ше не ма исту сли ку о овла шће њи ма ро ди те ља и њи хо вој уло зи 
у вас пи та њу, по ди за њу и не зи. По сто ја ње бли ских лич них од но-
са де те та и оца то ком тра ја ња бра ка, у пер цеп ци ји де те та, ства ра 
сли ку уло ге оца и ње го вог ан га жо ва ња у де те то вом раз во ју. Сва ко-
днев на не га, бри га, вас пи та ње и по др шка усло вља ва осе ћај си гур-
но сти, по др шке и ста бил но сти код де те та.30) Та ко, кван ти фи ка ци ја 
кон та ка та пра ће ња уз по тре бан сте пен ква ли те та истих, до во ди до 
же ље ног ефек та на пра ви лан раз вој де те та. Ве ћи сте пен кон та ка та 
оца са де те том го во ри о бри зи о де те ту и ње го вом раз во ју, те сто га 
отац ко ји има на ме ру за одр жа ва њем кон та ка та са де те том, ко ли-
чи ном про ве де ног вре ме на по ка зу је бри гу за де те. Бли зи на пре би-
ва ли шта оца не ка да шњем за јед нич ком до му уз од су ство но ве по-
ро ди це и(ли) де це на стра ни оца, ства ра ју пред у сло ве за успе шно 
одр жа ва ње лич них од но са са де те том.

По ред од но са оца са мај ком, и од но си де те та и оца пре раз во-
да бра ка игра ју зна чај ну уло гу. Ста во ви оца по во дом ро ди тељ ства 
на кон раз во да бра ка умно го ме су из ме ње ни на чи ном вр ше ња ро-
ди тељ ског пра ва. На и ме, ако отац ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во 
же ли да оста не у кон так ту са де те том, нов ме ђу на род ни кон цепт 
по стро ди тељ ства на кон раз во да бра ка пру жа му та кве мо гућ но сти. 
Ра ни ји ста во ви о по сто ја њу јед ног ро ди те ља ко ји вр ши ро ди тељ-
ско пра во и до но си све од лу ке ве за не за де те и дру гог ро ди те ља 
ко ји има (са мо) пра во да бу де „по се ти лац“ у жи во ту де те та,  на пу-
ште ни су у ко рист пре ми се да је и на кон раз во да бра ка у нај бо љем 
ин те ре су де те та да има од нос са оба ро ди те ља и да оба ро ди те ља 
тре ба да вр ше ро ди тељ ско пра во.31) На тај на чин, отац не мо же би-
ти фак тич ки при мо ран да одр жа ва лич не од но се са де те том, али 

30) Сло бо дан Па нов, „Од нос по ло ва и вас пи та ње“, у збор ни ку: Пра ва де те та и рав но прав-
ност по ло ва – из ме ђу нор ма тив ног и ствар ног (при ре дио Го ран Мар ко вић), Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, Ис точ но Са ра је во, 2012, стр. 464-488. 

31) Pa trick Par kin son, Fa mily Law and the In dis so lu bi lity of Pa rent hood, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 2011, стр. 51.
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му је прав но омо гу ће но да на знат но рав но прав ни јој осно ви, ако то 
же ли, уче ству је у вас пи та њу и по ди за њу де те та, не за ви сно од ста-
во ва мај ке. Ова кав став за ко но да ва ца оправ да ва чи ње ни ца да оче ви 
ко ји су пре раз во да бра ка има ли ква ли те тан од нос са сво јом де цом, 
та кав од нос има ју и на кон раз во да бра ка.

Уко ли ко је отац са де те том пре пре стан ка за јед нич ког жи-
во та имао бли зак од нос, осно ва но се мо же оче ки ва ти да та кав од-
нос мо же да се на ста ви на кон раз во да бра ка ро ди те ља.32) На рав но, 
уз по сто ја ње по зи тив ног или, у нај ма њој ме ри, не у трал ног од но са 
мај ке де те та.

2.6. Да ва ње из др жа ва ња

Зна чај да ва ња из др жа ва ња за де те не ма по сле ди це са мо на 
по љу ма те ри јал них од но са ро ди те ља и де те та. Не спор но је да су 
ма те ри јал на сред ства нео п ход на за раз вој де те та. Ме ђу тим, пи та-
ње пла ћа ња из др жа ва ња има свој до ма шај и на по љу лич них од-
но са ро ди те ља и де те та, и то ка ко из ме ђу ро ди те ља ко ји пла ћа из-
др жа ва ње и де те та, та ко и из ме ђу са мих ро ди те ља. Из др жа ва ње 
је, не рет ко, у си ту а ци ји по ре ме ће них од но са ро ди те ља или пот-
пу ног од су ства истих, је ди на тач ка ве зи ва ња ро ди те ља и де те та, 
али и бив ших су пру жни ка. За то се по јам из др жа ва ња де те та у но-
вим окол но сти ма раз во да бра ка на зи ва „но вим ко ро ди тељ ством“.33) 
Пре ко из др жа ва ња, пра во по ку ша ва да се еле мент по ро дич ног за-
јед ни штва за др жи, а по сте пе но, уко ли ко је мо гу ће, и раз ви је. 

Отац на кон раз во да бра ка или пре стан ка за јед нич ког жи во та 
су пру жни ка до би ја но ву уло гу пре ма ко јој ви ше не уче ству је не по-
сред но у вас пи та њу де те та и где мо же са мо од ре ђе но вре ме да про-
во ди са де те том. У скла ду са ти ме, пи та ње пла ћа ња али мен та ци је 
за у зи ма ва жно ме сто у одр жа ва њу лич них од но са де те та и ро ди-
те ља. Иако је не кад стан дард до брог ро ди те ља под ра зу ме вао оног 
ро ди те ља ко ји де те ту обез бе ђу је хра ну, дом, оде ћу, обу ћу и ма те-
ри јал на сред ства, пси хо ло шка ис тра жи ва ња до ка за ла су пре те жан 
ути цај емо тив не си гур но сти и ста бил но сти на пра ви лан раз вој де-
те та. Сто га се и де те нај че шће до де љу је мај ци, са прет по став ком 
да ће она на ефи ка сни ји на чин пру жи ти не гу и за шти ту де те ту у 
од но су на ма те ри јал ни аспект, тра ди ци о нал но ве зи ван за оца. 

32) John Eeke la ar, Fa mily Law and Per so nal Li fe, Ox ford Uni ver sity Press, Ox word, 2006, стр. 
124.

33) Pa trick Par kin son, Fa mily Law and the In dis so lu bi lity of Pa rent hood, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 2011, стр. 211.
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У но вој оче вој пер спек ти ви раз дво је ног жи во та са сво јим 
де те том, уко ли ко су од но си из ме ђу су пру жни ка про же ти кон флик-
ти ма, иза зва не су не до у ми це око то га да ли се пла ћа из др жа ва ње 
де те ту или мај ци де те та. Од но сно, да ли се да је из др жа ва ње за де те 
или из др жа ва ње за мај ку. По ве за но са прет ход ним пи та њем, по-
сто ји раз ли ка из ме ђу за кон ске оба ве зе из др жа ва ња де те та и за кон-
ске оба ве зе из др жа ва ња мај ке де те та.34) 

Пла ћа њем али мен та ци је отац по ка зу је же љу за на став ком 
по ди за ња де те та и че сто је то у но во на ста лим при ли ка ма по ре ме-
ће них од но са јед на (или и је ди на) тач ка ве зи ва ња лич них од но са 
оца и де те та.35) Оче ви ис ти чу да не си гур ност у пра вац тро ше ња 
сред ста ва из др жа ва ња иза зи ва сум њу у по тре бу пла ћа ња али мен-
та ци је.36) Пла ћа ње из др жа ва ња по вла чи на ме ру уче ство ва ња оца у 
до но ше њу од лу ка о вас пи та њу де те та, од лу ка не ма те ри јал не при-
ро де. Ипак, то је услед гра ни ца вр ше ња ро ди тељ ског пра ва мај ке 
оне мо гу ће но.37) 

Не рет ко се под вла чи да ве ли ки ути цај на одр жа ва ње од но са 
оца и де те та има ју ба бе и де де, по себ но оче ва мај ка, ба ба по оцу.38) 

34) У По ро дич ном за ко ну Ср би је, пре ма чла ну 153. мај ка де те та ко ја не ма до вољ но сред-
ста ва има пра во на из др жа ва ње од оца де те та за вре ме од три ме се ца пре по ро ђа ја и го-
ди ну да на на кон по ро ђа ја. Са дру ге стра не,  пре ма чла ну 159. ма ло лет но де те има пра во 
на из др жа ва ње од стра не ро ди те ља. Ако ро ди тељ не вр ши ро ди тељ ско пра во, пре ма чла-
ну 78., он има пра во и ду жност да из др жа ва де те. У кон тек сту на шег ста ва о овла шће њу 
оца да (и да ље) из др жа ва де те, за ни мљи ва је сти ли за ци ја чла на 78. По ро дич ног за ко на. 
На и ме, ка же се да ро ди тељ има „...пра во и ду жност да из др жа ва де те...“. Ду а ли зам овог 
пра ва ви ди мо из два раз ло га. Пра во на из др жа ва ње је сте упра во мо гућ ност ко ја се оста-
вља ро ди те љу (оцу), да кроз оства ри ва ње овог пра ва и да ље уче ству је у вас пи та ва њу 
и по ди за њу де те та. Оба ве за, тач ни је ду жност се пред ви ђа у слу ча ју да ро ди тељ (отац) 
услед чи ње ни це да се де те не на ла зи код ње га не же ли да уче ству је у том аспек ту де-
те то вог по ди за ња, а из др жа ва ње је по треб но као об јек тив на чи ње ни ца у ци љу раз во ја 
де те та.

35) Код за јед нич ког фи зич ког вр ше ња ро ди тељ ског пра ва не по сто ји оба ве за ро ди те ља да 
пла ћа из др жа ва ње за де те дру гом ро ди те љу, Gra ce Lup pi no, Ju stin Mil ler, Fa mily Law and 
Prac ti ce, Pren ti ce Hall, New Yer sey, 2012, стр. 206.

36) Пи та ње не пла ћа ња из но са из др жа ва ња јед но је од нај про бле ма тич ни јих, ка ко у упо ред-
ном, та ко и у до ма ћем пра ву. Оту да и ве ли ки број пар ни ца у овој обла сти. Ова кав тип 
пар ни це ука зу је и на лич не од но се су пру жни ка, тач ни је на не по сто ја ње ко му ни ка ци је 
или огром них не су гла си ца из ме ђу ро ди те ља. По ред не га тив ног ефек та на ро ди те ље, 
штет ност ова квог суд ског епи ло га нај ве ћа је по де те, по себ но ако мај ка ко ја вр ши ро ди-
тељ ско пра во ни је за по сле на или је сла бог имо вин ског ста ња, об зи ром да оче ви на сва-
ки на чин на сто је да из бег ну ову мо рал ну и при род ну оба ве зу, као и да при ка жу знат но 
ума ње не сво је ме сеч не при хо де.

37) Зна чај пи та ња из др жа ва ња на по сто ја ње и одр жа ва ње лич них од но са ро ди те ља и де те-
та пре по знат је у мно гим др жа ва ма, и то кроз осни ва ње  по себ них те ла и аген ци ја ко је 
ре гу ли шу про цес и на пла ту из др жа ва ња. Та ко, у САД, Ве ли кој Бри та ни ји (Child Sup-
port Agency) и Аустра ли ји по сто је по себ не аген ци је за по моћ ро ди те љи ма (мај ка ма) око 
оства ри ва ња пра ва на из др жа ва ње де це.

38) Gil lian Do u glas, Neil Fer gu son, “The Ro le of Grand pa rents in Di vor ced Fa mi li es”, In ter na ti-
o nal Jo ur nal of Law, Po licy and the Fa mily, br.17/2003, стр. 41-68. 
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Ово пи та ње ис ти че се и у ино стра ној ли те ра ту ри по ро дич ног пра-
ва,39) а по се бан зна чај има у на шој прав ној и оби чај ној кул ту ри.40) 

Да ва ње из др жа ва ња све до чи да отац има кон тро лу јед ног 
аспек та од га ја ња де те та. На тај на чин он има над ле жност над де-
лом де те то вог жи во та и за до вољ ни ји је са сво јом уло гом оца, што 
да ље по зи тив но ути че на оства ри ва ње лич них од но са са де те том. 

2.7. Еко ном ске при ли ке на стра ни оца
Ути цај еко ном ских при ли ка оца по ка зу је се као из у зет но ва-

жан на одр жа ва ње лич них од но са, по себ но ка да је реч о остан ку 
де те та код оца пре ко но ћи (за ви кенд, пра зни ке). Ако отац не ма 
ста бил не стам бе не усло ве, ма те ри јал на сред ства и за по сле ње, те-
же ће се оства ри ва ти кон так ти ко ји под ра зу ме ва ју оста нак де те та 
пре ко но ћи. Упра во се у ста во ви ма оче ва ис ти че да се ква ли тет-
ни ји лич ни од но си мно го лак ше ус по ста вља ју са де те том уко ли ко 
оно оста је пре ко но ћи код оца, не го ка да се од но си од ви ја ју са мо 
пре ко да на то ком огра ни че ног пе ри о да вре ме на.41) За по сле ње оца 
и по се до ва ње ма те ри јал них сред ста ва зна чај но је за вре ме ко је он 
про во ди са де те том, об зи ром да дру же ње об у хва та од ла зак у би о-
скоп, по зо ри ште, по се ћи ва ње спорт ских, умет нич ких и за бав них 
ма ни фе ста ци ја, до га ђа је то ком ко јих се раз ви ја ју лич ни од но си. 
По ред за по сле ња, и ни во обра зо ва ња се ис ти че као фак тор од ути-
ца ја на одр жа ва ње лич них од но са, та ко што оче ви са ви шим сте-
пе ном обра зо ва ња има ју ја чу свест о по тре би одр жа ва ња лич них 
од но са са сво јим де те том.

2.8. Пол и уз раст де те та
Пре ма не ким ис тра жи ва њи ма, по ред свих на ве де них узро ка, 

и пол де те та ве зан је за ко ли чи ну кон та ка та са оцем на кон раз во да 
бра ка. Та ко, на во ди се да де ча ци има ју ви ше кон так та са оцем не го 
де вој чи це.42)

39) Gra e me Wil son, “The Non-Re si dent Pa rent Ro le for Se pa re ted Fat hers: A Re vi ew”, In ter na-
ti o nal Jo ur nal of Law, Po licy and the Fa mily, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, бр. 24/2006, 
стр. 304. 

40) Ма ри ја Дра шкић, “Пра во де те та на одр жа ва ње лич них од но са са бли ским осо ба ма”, у 
збор ни ку: Пер спек ти ве им пле мен та ци је европ ских стан дар да у прав ни си стем Ср би је 
(при ре дио Сте ван Ли лић), Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду,  Бе о град, 2011, 
стр. 94.

41) Суд ска од лу ка о уре ђе њу лич них од но са ро ди те ља и де те та тре ба да об у хва ти и вре ме 
лет њих и зим ских пра зни ка, Ма ри ја Дра шкић, Прак ти кум за По ро дич но пра во, За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1989, стр. 209. 

42) Va la rie King, Kat hleen Mul lan Har ris, Holly He ard, „Ra cial and Et hnic Di ver sity in Non-re-
si dent Fat her In vol ment“, Jo ur nal of Mar ri a ge and Fa mily, The Na ti o nal Co un cil on Fa mily 
Re la ti ons, Min ne a po lis, бр. 66/2004, стр. 1-21.
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По себ но се под вла чи зна чај мај ке у од но су на кри те ри јум уз-
ра ста де те та.43) На и ме, ако је у пи та њу бе ба или де те ма њег уз ра ста 
ова прет по став ка се мо же при ме ни ти, док код ста ри је де це уло га 
оца до би ја на зна ча ју. Та ко, оче ви про во де ви ше вре ме на са ста ри-
јом де цом не го са мла ђом.44)

Ка да је у пи та њу уз раст де те та, по себ но ка да је реч о мла ђем 
де те ту, за др жа ће мо се на од но су оца пре ма мај ци, ко ја по пра ви лу 
вр ши ро ди тељ ско пра во над мла ђим де те том. Об зи ром да на кон 
пре стан ка за јед нич ког жи во та нај че шће мај ка оста је у по ро дич ном 
до му са де цом, те на ста вља да у пу ном оби му вр ши ро ди тељ ско 
пра во, по ста вља се пи та ње уло ге оца. Ма њи кон флик ти се ја вља ју 
ако отац при хва та уло гу мај ке као при мар ног ста ра те ља а тра жи 
соп стве ну уло гу у но вим окол но сти ма. Отац у та квом кон тек сту не 
до во ди у пи та ње уло гу мај ке и ње ну ети ку не ге, на спрам оче ва ко ји 
сма тра ју да по сто ји при мар на уло га ети ке прав де у вас пи та њу де-
те та, чи ји су за ступ ни ци оче ви. Из ду а ли те та при мар но сти за шти-
те и не ге де те та у ема на ци је мај ке, и вас пи та ња и оспо со бља ва ња 
де те та кроз лик оца, до ла зи до су ко ба на ни воу на став ка вас пи та ва-
ња де те та. Об зи ром да је мо гу ће да се са мо је дан од ро ди те ља фак-
тич ки ста ра о де те ту (са из у зет но шћу ма лог бро ја слу ча је ва jo int 
physi cal cu stody) јед на од две док три не под ле же ве ћем ком про ми су. 
Сто га и за кљу чак да де ца ма њег уз ра ста од ра ста ју уз мај ку и да се 
мај ци уз по зи ва ње на ten der years doc tri ne до де љу је ро ди тељ ско 
пра во, док се де ца ста ри јег уз ра ста у ве ћој ме ри по ве ра ва ју на ста-
ра ње оцу. Ме ђу тим, по ана ло ги ји са имо вин ском пра вом – др жа-
ви на, тач ни је, фак тич ко ста ра ње над де те том има пре су дан зна чај. 
Фак тич ко и прав но вр ше ње ро ди тељ ског пра ва јед ног ро ди те ља, у 
пе ри о ду пен ден ци је суд ске од лу ке о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва, 
до во ди до сти ца ња ро ди тељ ског пра ва тог ро ди те ља.45) Чи ње ни ца 
про те ка вре ме на, уз вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, ре зул ти ра да се 
фак тич ко ста ње, као и у мно гим обла сти ма у пра ву, при ла го ђа ва 

43) Cathy Humphreys, Me re dith Ki raly, “De ve lop men tally Sen si ti ve Pa ren tal Con tact for In fants 
When Fa mi li es are Se pa re ted”, Fa mily Mat ters, Austra lian In sti tu te of Fa mily Stu di es, Mel-
bo ur ne, бр. 85/2010, стр. 51.

44) Li am Swiss, Ce li ne Le Bo ur da is, „Fat her-Child Con tact Af ter Se pa ra tion: The In flu en ce 
of Li ving Ar ran ge ments“, Uni ver sity of Flo ri da, Ga i ne svil le, Jo ur nal of Fa mily Is su es, бр. 
30/2009, стр. 629.   

45) Kim Landsman, Mart ha Mi now, “La we ring for the Child: Prin ci ples of Re pre sen ta tion in 
Cu stody and Vi si ta tion Dis pu tes Ari sing from Di vor ce”, The Yale Law Jo ur nal, Yale Law 
School, New Ha ven, бр. 87/1978, стр. 1132. На во ди се да од тре нут ка от по чи ња ња суд-
ског по ступ ка до до но ше ња суд ске од лу ке, у САД 80-их го ди на про шлог ве ка у пар ни-
ца ма по во дом вр ше ња ро ди тељ ског пра ва, про тек не не ко ли ко ме се ци до го ди ну да на. У 
вре ме ну „пен ден ци је“ ро ди тељ ског пра ва, ка да са мо је дан ро ди тељ вр ши ро ди тељ ско 
пра во, убра ја се и вре ме од пре стан ка за јед нич ког жи во та до по кре та ња суд ског по ступ-
ка раз во да бра ка.
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прав ном. Са дру ге стра не, не за ин те ре со ва ност оца за од но се са де-
те том оправ да но по вла чи да се ро ди тељ ско пра во до де ли мај ци. 
Уло га оца не са сто ји се са мо у да ва њу ма те ри јал них до ба ра (из др-
жа ва ња), већ и у емо тив ном од но су са сво јим де те том. У скла ду са 
ти ме, по ве ћа но ин те ре со ва ње оче ва за вас пи та ње и по ди за ње де це 
на кон раз во да бра ка ре зул ти ра ло је, по себ но у за пад ним прав ним 
си сте ми ма, суд ским од лу ка ма где се оче ви ма, че шће не го ра ни је, 
до де љу је ро ди тељ ско пра во.

3. УТИ ЦАЈ ПО СМА ТРА НИХ УСЛО ВА  
НА ОДР ЖА ВА ЊЕ ЛИЧ НИХ ОД НО СА ДЕ ТЕ ТА  

И РО ДИ ТЕ ЉА КО ЈИ НЕ ВР ШИ  
РО ДИ ТЕЉ СКО ПРА ВО

Јед но од основ них пра ва де те та, али и ро ди те ља, је сте пра-
во на одр жа ва ње лич них од но са. За сни ва ње брач не или ван брач не 
за јед ни це, по сто ја ње па стор ка у но вој по ро дич ној за јед ни ци, као и 
ро ђе ње де те та у но вој за јед ни ци, ути чу на одр жа ва ње лич них од-
но са де те та и оца. Ве ли ка ге о граф ска уда ље ност де те та и оца као 
и не из вр ша ва ње оба ве зе из др жа ва ња, та ко ђе су усло ви ко ји има ју 
зна ча јан ути цај. Не га тив ни ста во ви мај ке де те та пре ма лич ним од-
но си ма оца и де те та, став оца пре ма ро ди тељ ству и ква ли тет од но-
са оца са де те том пре раз во да бра ка, до дат но усло вља ва ју сло же-
ност мо за и ка лич них од но са оца и де те та. Уз раст де те та та ко ђе има 
ути ца ја, али не као пра вил ност, већ као ин ди ка тор да оче ви ви ше 
одр жа ва ју лич не од но се са ста ри јом не го са мла ђом де цом. Или 
пре ци зни је ре че но, да ста ри ја де ца има ју ви ше кон та ка та са оцем 
не го мла ђа де ца.

Пре ма на шем ми шље њу, че ти ри гру пе фак то ра пре суд но 
ути чу на одр жа ва ње лич них од но са ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди-
тељ ско пра во и де те та: по сто ја ње но ве по ро дич не за јед ни це и ро-
ђе ње де це, ква ли тет лич них од но са из ме ђу чла но ва ра ста вље не по-
ро ди це, да ва ње из др жа ва ња за де те и ге о граф ска уда ље ност де те та 
и ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во (оца).

Раз вод бра ка и од но се ро ди те ља и де це ни је мо гу ће по сма-
тра ти изо ло ва но. Раз вод бра ка, уко ли ко има за јед нич ке де це, ни је 
res in ter ali os ac ta су пру жни ка. Уво ђе ње у на ве де ну сли ку тре ћих 
ли ца, не ма лог ути ца ја (очу ха, но вих парт не ра, но во ро ђе не де це, 
су пру жни ка, ба ба, де да, дру гих ро ђа ка са обе стра не), усло жња ва 
(р)ево лу ци ју по ро дич них од но са на кон не стан ка еле мен та за јед ни-
штва су пру жни ка ма ни фе сто ва ног кроз за јед нич ки жи вот.  
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Uros P. No va ko vic

SO CI O LO GI CAL AND LE GAL ASPECTS OF 
PER SO NAL RE LA TI ONS BET WE EN CHILD 

AND PA RENT WHO DO ES NOT EXER
CI SE PA REN TAL RE SPON SI BI LITY

Re su me
Fa mily forms in which chil dren are ra i sed has un der go ne sig ni-

fi cant chan ges in re cent de ca des. An in cre a sing num ber of mar ri a ges 
and child be a ring in con sen sual uni ons has put the fo cus of fa mily the-
ory and prac ti ce on the pa rent-child re la ti on ships that are not re la ted to 
the fa mily en vi ron ment in which both pa rents par ti ci pa te equ ally in the 
up brin ging and edu ca tion of the child. Chil dren has a need to ma in tain 
per so nal re la ti on ships with both pa rents. 

Put ting the child and his best in te rests in de ci ding pro cess, the 
fo cus, when ma king de ci si ons abo ut ma in ta i ning per so nal re la ti on ships 
with non-re si dent pa rent, set the task of har mo ni zing the ne eds of the 
child to ma in tain per so nal re la ti ons and the sta bi lity of child’s fa mily 
li fe. Dis pu tes re gar ding the right of the child to ha ve con tact with the 
ot her pa rent are most fre qu ent dis pu tes in the fi eld of child rights, both 
in com pa ra ti ve law and the prac ti ce of the Euro pean Co urt of Hu man 
Rights. 

Fo ur gro ups of fac tors ha ve a cru cial im pact on the ma in te nan-
ce of per so nal re la ti on ships bet we en non-re si dent pa rent and the child: 
esta blis hing a new fa mily unit and chil dren, per so nal re la ti on ships bet-
we en mem bers of se pa ra ted fa mi li es, pro vi ding sup port and ge o grap hi-
cal dis tan ce bet we en child and non-re si dent pa rent.

Di vor ce and pa ren ting are re la ted qu e sti ons and they co uld not be 
seen di vi ded if the re is chil dren. Con tem po rary fa mily li fe and per so nal 
re la ti ons bet we en child and pa rent af ter di vor ce is cha rac te ri zed by pre-
sen ce of new part ners of pa rents, new born chil dren, step pa rents, which 
forms who le new fra me of pa rent-child re la tion.  
Key words: Pa ren tal Re spon si bi lity, Right of the Child, Right of the Child 

to Con tact,  Fat her-child Per so nal Re la ti ons, Per so nal Re la ti ons 
bet we en Spo u ses, Fun ding new Fa mily, Right of the Pa rent to 
Con tact 

* Овај рад је примљен 18. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 01. јуна 2015. године.




