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Субјективна деликтна одговорност 

(у Преднацрту српског Грађанског законика) 
 

 

 

Апстракт 

 

  

 У новије време под утицајем идеја професора М. Константиновића 

кривица је дефинисана као одступање од понашања које се основано могло 

очекивати од разумног и пажљивог човека у датим околностима (просуђивање 

кривице in abstracto). Објективизовано становиште о појму кривице 

примењивала је, после извесних колебања, и устаљена судска пракса. 

Просуђивање кривице (у ствари непажње као њеног доњег прага) путем 

стандарда понашања разумног и пажљивог човека у српском праву у складу је 

са модерним тежњама у упоредном праву (personne avisée, у француском праву; 

reasonable man, у енглеском праву; Fahrlässig handelt,wer im Verkehr 

erforderliche Sorgfalt ausser nicht acht lässt, у немачком праву.) 

 

 

Кључне речи:-- Деликтна одговорност; -- Кривица; -- Разуман и пажљив човек; --  

 

  

Увод 

 

 

 1. Српски Грађански законик донесен 1844. године био је за своје време 

велики подухват и значајно правничко остварење. Али, нешто касније, крајем 

деветнаестог и почетком двадесетог века, српски правници незадовољни 

постојећим Грађанским закоником, почели су да разматрају могућност његових 

измена и допуна још у Краљевини Србији. После Великог рата, у Краљевини 

Југославији, српски правници млађе генерације нису имали повољно мишљење 

о српском Грађанском законику, а за разлику од словеначких, хрватских и 

старијих и то најугледнијих српских правника нису пристајали ни да се донесе 

Законик, који би био модернизована верзија аустријског Грађанског законика. 

Они су, у почетку, идеју о Предоснови одбацивали ослањајући се у својој 

критици на Општи Имовински законик за Црну Гору, а у завршној фази, 
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Михаило Константиновић, који је у међувремену добио улогу предводника овог 

покрета млађих, предлагао је да се Законик изради на националним основима.
1
 

  

 2. Тек после Другог светског рата почеће се са правним уређивањем 

значајних области Грађанског права као што су Породично право, Наследно 

право и Облигационо право. Истакнуту улогу у стварању нацрта за законе у 

поменутим правним гранама имао је професор Константиновић и њему 

припадају велике заслуге што и данас, отцепљене државе наследнице 

социјалистичке Југославије, имају у тој области законодавство високог 

квалитета. Доцније, српски правници, махом његови ученици, продужили су са 

радом на кодификацији Грађанског права у Србији и у часу кад се исписују ови 

редови, објављен је Преднацрт српског Грађанског законика који је израдила 

Комисија, формирана од стране Владе Републике Србије. 

 

 3. У оквиру општих настојања да се квалитет предложених правних 

правила уздигне на виши ниво, треба посматрати и напоре учињене у области 

одговорности за проузроковану штету, којом се са великим успехом бавио и наш 

слављеник. У овој области, Комисија се трудила да сагледа, која су правила, у 

иначе добром тексту Закона о облигационим односима, била мање успешна од 

других, да уклони противречности између појединих норми и да унесе нека 

новија решења из упоредног права. Циљ Комисије у овој области је био да се 

изгради систем усклађених правила, уз то стилски и језички јасно изражених, 

како би и обични људи, грађани Србије, могли да их разумеју и прихвате, јер се 

Грађански законик припрема, пре свега, за њих.  

 

 4. Основно правило о одговорности за сопствени чин (субјективној 

деликтној одговорности) формулисано је на следећи начин: "Ко другоме 

проузрокује штету својом кривицом, дужан је накнадити је." 

 У српском праву, као и у правима других ранијих југословенских 

република, наведена су три елемента одговорности: штета, кривица и узрочна 

веза. У том склопу, штета и узрочна веза су објективни, док је кривица 

субјективни елемент. Штета је неповољна последица која се догодила у 

спољном свету и отуда она има обележје објективне природе. Исто тако, 

узрочна веза, као однос између две појаве, има обележје објективне природе, јер 

се настанак друге под утицајем прве, догађа у објективном свету као физичка, 

хемијска, биолошка или нека друга промена. Слично је и у оним правним 

системима у којима, за разлику од нашег и француског права, постоје четири 

                                                           
1
 "Уторак, 4. март 1941. године. У 8 часова примио Миливоја Марковића и са њим говорио о изради 

Грађанског законика. Сложили се да правимо оригинално дело, он Б. Марковић, Беговић и ја. - Од 

9
30

 до 10
45 

са Шутејем око буџета.", Михаило Константиновић, Политика споразума, Нови Сад 

1998., стр. 306-307. 
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елемента одговорности. У њима тај додатни, четврти елемент противправност 

(Rechtswidrigkeit, Widerrechtlichkeit) према владајућем схватању има такође 

објективну природу.
2
  

 

 5. За разлику од поменутих елемената објективног карактера, кривица је 

једини субјективни елемент и онa даје обележје целој одговорности за сопствени 

чин. Субјективни карактер огледа се у томе што кривица означава човеково 

понашање, које он предузима и на које утиче својом одлуком и вештином или 

невештином у извођењу. Разуме се, сви саставни делови одговорности: и штета 

и узрочна веза (и противправност, тамо где се о њој говори) и кривица чине 

целину, али је само кривица по својој унутрашњој природи другачија од осталих. 

Као субјективни елемент она је од толике важности, да се цела одговорност по 

том обележју назива субјективном одговорношћу.  

 

 6. Кривица, као један од основних појмова деликтне одговорности, нема 

јасно и прецизно одређену садржину. Међу разним схватањима, која постоје у 

правној теорији и упоредном праву,
3
 издвајају се по својој заступљености и 

значају два становишта. Према првом схватању (које се назива психолошким) 

кривица је психички однос између штетника и радње и проузроковане штете. 

Према другом гледишту, кривица је поступак који одступа од исправног 

понашања разумног и пажљивог човека, или краће речено, кривица је погрешно 

понашање. Као што је уочљиво, према првом схватању, кривица се збива у 

унутрашњој психичкој сфери, према другом, кривица се изражава у спољном 

свету. И по томе је за прве кривица психичка феномен, а за друге друштвена 

појава.  

 У даљим излагањима најпре ћемо говорити о кривици као психичкој 

појави, а затим о кривици као одступању од понашања разумног и пажљивог 

човека. 

 

   

 I  Одсек  Кривица као психичка појава  

 

 

 7. Кривица у Грађанском и кривица (виност) у Кривичном праву 

означавају заједнички (субјективни) елемент одговорности. Појам кривице у 

деликтној одговорности, историјски посматрано, настао је и обликовао се под 

                                                           
2
 Упоредити на пример: H. Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht, Band I. Allgemeinter Teil, Wien, 

1973., стр. 101. 
3
 Видети аргументацију и схватања у правној теорији у нас и у упоредном праву у одличној 

докторској дисертацији Марије Караникић Мирић, Кривица као основ одговорности у Грађанском 

праву, Београд 2009., стр. 191 и даље. 
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снажним утицајем Кривичног права. И данас ће се, међу судијама и правницима 

уопште, не ретко наићи на схватање да је појам кривице садржински истоветан у 

обема гранама права. Слично становиште присутно је у јавном мњењу у коме се 

сматра, као само по себи разумљиво, да је кривица јединствен појам за обе гране 

права. 

 

 8. У старијој доктрини Грађанског права, једнодушно је било прихваћено  

схватање о кривици као психичкој појави, по угледу на Кривично право. А у тој 

области кривица (виност) се и данас дефинише као скуп психичких односа
4
  

штетника према радњи и штети, као последици те радње.  Психички однос (или 

скуп психичких односа) обухвата два феномена: свест и вољу
5
 (понекад се 

мисли само на вољу, а понекад само на свест). У том смислу, у Кривичном 

праву поље кривице се дели на две велике области: умишљај и нехат, при чему, 

раније поменути елементи: воља и свест у одређеним комбинацијама одређују 

степен кривице. Тако се умишљај дели на директни (када је учинилац био 

свестан свог дела и хтео његово извршење
6
) и евентуални (кад је учинилац био 

свестан да услед његовог чињења или нечињења може наступити забрањена 

последица па је пристао на њено наступање
7

). На сличан начин нехат се 

степенује на свестан (кад је учинилац био свестан могућности наступања 

последице
8
) и несвестан нехат (када учинилац није био свестан те могућности, 

али је могао и био дужан да буде свестан такве могућности
9
). 

 

                                                           
4

 Упоредити: „Виност (тзв. Субјективни, психолошки, интелектуални, спиритуалистички, 

унутарњи, „морални“ елемент, у Бипартицији кривичног дела, у Трипартицији кривца) је (у 

енциклопедијском смислу) скуп психичких односа, које извршилац треба да има са својим делом 

уопште или код овог или оног одређеног кривичног дела, да би био кривац. Ти психички 

(субјективни) односи се појављују, сами за себе посматрани, као одређени психички акти (процеси). 

Но као што се је видело, ови акти довољни су за кривичну одговорност само онда, ако су се 

испољили у спољном свету одређеним делима, тј. само онда ако су од субјекта таква дела извршена 

и ова се појављују као објекат тих аката. На тај начин поменути психички акти улазе у кривично 

право, да заснују кривичну одговорност, само онда, ако се појављују као психички односи 

извршиоца с његовим делом, и у том смислу је дата горња дефиниција виности.“, Т. Живановић, 

Основи кривичног права Краљевине Југославије, Општи део, II књига (II. Кривац – III. Кривична 

санкција), 3. издање, Београд, 1937., стр. 26. 

Упоредити за Грађанско право: "Во облигационото право, вината пред сè представува психички 

однос на штетникот кон штетното дејствие и кон штетата како последица на тоа дејствие.", 

Димитар Поп Георгиев, Облигационо право, Општ дел, Скопје, 1976, стр. 154. 
5
 „Скуп психичких односа (који се изражавају у свести и вољи учиниоца) према одређеном делу 

назива се виност.“, Н. Срзентић, А. Стајић, Кривично право ФНРЈ, Општи део, 3. издање, Београд, 

1961., стр. 205. Упоредити за грађанско право, Д. Поп Георгиев, Облигационо право, Општ дел, 

Скопје, 1976., стр. 154. 
6
 Срзентић, Стајић, оp.cit., стр. 212. У истом смислу, Љубиша Лазаревић, Кривично право, Општи 

део, Београд, 2000., стр. 214.  
7
 Срзентић, Стајић, Ibidem. Лазаревић, Ibidem. 

8
 Срзентић, Стајић, оp.cit, стр. 219. Лазаревић, оp.cit, стр. 221. 

9
 Срзентић, Стајић, оp.cit, стр. 221, Лазареевић, оp.cit, стр. 223. 
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 9. Под утицајем Кривичног права (и концепције о јединству кривичне и 

деликтне одговорности) становиште о кривици као психичкој појави, 

прихватили су и старији правни писци у Грађанском праву у нас. Тако је Андра 

Ђорђевић, један од првих српских правних теоретичара који су се на 

продубљенији начин бавили деликтном одговорношћу, дефинисао кривицу као 

феномен воље.
10

 Исто тако је питање кривице сводио на елемент воље, 

Драгољуб Аранђеловић, професор Грађанског права на Правном факултету у 

Београду између два светска рата.
11

 

 

 10. Уочи Другог светског рата, професор Борислав Благојевић је питање 

кривице разматрао такође у оквиру психолошке теорије. За разлику од својих 

претходника (А. Ђорђевић, С. Аранђеловић) који су у први план стављали вољу, 

Благојевић је под утицајем Томе Живановића кривицу као психички феномен 

сводио на елемент свести.
12

 

 

 11. И после Другог светског рата поједини правни писци у Грађанском 

праву сматрали су да појам кривице треба дефинисати на исти начин као у 

Кривичном праву. По њиховом мишљењу кривица као субјективни елемент 

одговорности може да се просуђује само као психичка појава. То је очигледно 

код намере, која се дефинише као свесна и усмереност учиниоца ка циљу вољна 

који се огледа у наношењу штете другоме. У том смислу намера је јасно 

изражена психичка појава у унутрашњем бићу штетниковом. У највећем броју 

случајева она није видљива у спољном свету, тако да други не могу сазнати 

какве намере има неко лице, ако их оно само не саопшти, него их носи у себи. 

Намера је, дакле, скривена од погледа посматрача и недокучива је тајна за све 

друге осим за лице у чијој психи обитава. По правилу, она своју тајновитост 

задржава и после проузроковања штете, те се, споља посматрано, не може 

утврдити да ли је штетник поступао намерно или непажљиво. Изузетно, у неким 

                                                           
10

 „А под кривицом у ширем смислу, разуме се онај моменат у вољи извршиоца противправнога 

дела, по којем се овај показује као виновник правне повреде, као узрочник или починитељ 

противправног учинка“, А. Ђорђевић, Систем Приватнога (Грађанскога) права Краљевине Србије у 

вези са Међународним приватним правом, Прва књига: Општи део (прва половина), Београд, 1893; 

Прва књига: Општи део (друга половина), Београд, 1896; Посебни део, књига друга: Имовинско 

право, Београд, 1903., стр. 184. 
11

 У истом смислу: „Јер од његове је воље зависило, да предузме или не предузме поступак, који је 

штету проузроковао. Према томе о некој вољи, која је на предузимање неке радње или нерадње 

управљена, па према томе ни о кривици не може бити пре свега говора код лица, чија се воља у 

праву игнорира.“, Д. Аранђеловић, О одговорности за накнаду штете, 2. издање, Београд, 1923., стр. 

18. 
12

 „Садржина овог психичког односа, писао је Благојевић, зависи од сваког конкретног случаја, 

односно од сваке категорије случајева, но она се увек састоји у градацији свести лица у питању и 
дејству његове радње.“, Б. Т. Благојевић, Посебни део Облигационог права, Уговори, једнострани 

правни послови, грађанско-правни деликти, Београд, 1939., стр. 289. 
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случајевима, њено појављивање у спољном свету је изражено на тако упечатљив 

начин да се на основу проузрокованих последица може са сигурношћу извести 

закључак да је учинилац штету проузроковао намерно. 

 

 12. Ако је у Грађанском праву психичка природа намере неспорна, за 

непажњу се то тешко може рећи. Истина, известан број правних писаца је 

настојао и у прошлости, а неки и у новије време да пронађе решење којим ће 

потврдити да и код обичне непажње (небрижљивости) постоји психички 

елемент кривице.
13

 Најчешће се збивање у психичкој сфери повлачи у раздобље 

које претходи проузроковању штете и тако аргументује да психички процес у 

свести (а каткад и у вољи) детерминише доцније понашање штетниково у 

спољном свету. 

 

 

 II   Одсек Критика психолошког схватања кривице 

 

 

13. Психолошко поимање кривице блиско је осећању у народу и схватању 

које преовлађује у јавном мнењу. У духовном животу народа, кривица у праву је 

оно што је грех према Богу. Тако посматрано кривица је као и грех, оно што се 

збива у његовој души, а последице у спољном свету, само су израз онога што се 

у битном, већ раније одиграло у унутрашњој свести човека.
14

 

 

14. Али овакво схватање, мада дубоко укорењено у народу и широко 

распрострањено и међу правницима, не одговара савременим приликама у 

друштву и не може да издржи строжију научну критику. Слабости теоријског 

схватања о кривици као феномену свести и воље (психичком феномену) су 

следеће:§1 Претерано придавање значаја унутрашњој сфери штетника, §2 

Кривица није посматрана као јединствено поље одговорности, већ је сувише 

круто подељена,  §3  Тешкоће доказивања. 

 

 §1 Претерано придавање значаја унутрашњој сфери штетника  

 

15. Психолошко схватање о кривици превише наглашава оно што се збива 

у психичкој сфери штетниковог понашања. Ако је објашњење погодно за 

                                                           
13

 Упоредити: "Verschulden bedeutet daher einen subjektiven Vorwurf des Willenmangels", Koziol, 

op.cit., стр. 99; "Његова кривица (штетникова М.О) је у томе што услед недовољног напрезања 

воље, није био пажљив, онолико колико је требало.", Јаков Радишић, Облигационо право, Општи 
део, шесто издање, Београд, 2000., стр. 217. 
14

 "Кривица дакле није физичка него духовна радња извесног лица. Она претходи физичкој радњи, 

подстиче је и њоме управља.", Радишић, op.cit., стр. 215. 
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разумевање кривице у области намере, прилично је неподесно да објасни 

случајеве непажње, како крајње тако и обичне. Наиме, психолошко објашњење 

кривице упућује суд да се упита да ли је лице које је проузроковало штету могло 

да схвати смисао и домашај свога поступка и да предвиди могућност наступања 

штете или да избегне њено проузроковање. То даље води суд да испитује 

психичко стање учиниоца и да разматра да ли је, имајући у виду његова лична 

својства и способности, штетник могао да се понаша другачије. Притом, суд 

треба да узме у обзир околности као што су способност за расуђивање, старосно 

доба (старији људи, немоћни, деца), разборитост, слабост воље и карактера, 

стање здравља и евентуално постојање физичких недостатака (као што су 

наглувост, слабовидост, слепило и сл.), укључујући и идиосинкразију, 

расположење или нерасположење услед онога што му се у току дана могло 

догодити (развод, саобраћајна незгода, свађа у кући, на улици или на радном 

месту) и низ других чисто субјективних околности. Ако би суд требало да улази 

у све појединости душевних збивања у штетниковој личности, увек би се могла 

наћи нека околност која би оправдавала штетников поступак (возач је изазвао 

судар, зато што је непосредно пре удеса био жртва напада, па је био нервозан, 

ветеринар је погрешно дао инекцију кућном љубимцу зато што је био расејан, 

насилник је насрнуо на човека у ресторану зато што не трпи да га нико гледа 

изазивачки и сл.). Питање је да ли би тада било ко могао да буде осуђен за 

наношење штете другоме. У сваком случају, недостатак ове концепције је у томе 

што би тако донесена судска одлука била пре пресуда о личности, него о 

штетном поступку.  

 

 

§2  Кривица није посматрана као јединствено поље одговорности 

      већ је сувише круто подељена 

 

16. Поједини правни писци, иначе поборници ове концепције, сматрају да 

се психолошко објашњење кривице може у потпуности односити само на 

намеру, а да се кад је реч о непажњи мора водити рачуна и о другим 

околностима друштвеног карактера. Тако на пример у српској правној теорији 

професор Борислав Благојевић је изложио следеће становиште: "При томе оцена 

постојања умишљаја је увек субјективна и конкретна; оцена пак нехата је увек 

објективна и конкретна, тј. с обзиром на апстрактно постовљено мерило 

редовног начина понашања и опхођења између људи примењено на конкретан 

случај објективно посматран."
15

 

 

                                                           
15

 Благојевић, op.cit., стр. 290. 
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17. Ово гледиште има ту добру страну што указује да се непажња као 

кривица не може ни тумачити ни објашњавати психолошки, него као поређење 

штетниковог поступка са понашањем уредног домаћина (bonus pater familias). 

Истина је да се на тај начин отклања део критика уперен на схватање о кривици 

као психичкој појави. Али, сада се појављује нови недостатак у теоријском 

објашњењу појма кривице. Поље кривице је најпре садржински подељено на две 

области (намеру и непажњу) међу којима постоје значајне, готово непремостиве 

разлике, а затим је подељено и у методолошком погледу, јер се намера 

просуђује субјективно као психолошка појава, док се непажња посматра 

објективно и апстрактно у поређењу са понашањем другог лица. Такав 

теоријски поступак доводи у питање појмовно јединство кривице као појаве 

(феномена) који представља основ деликтне одговорности. 

 

 

§3  Тешкоће доказивања 

 

18. Можда је највећи недостатак ове теорије што је кривицу, као психички 

феномен, тешко доказати. Психички живот је сфера унутрашњег збивања у 

човековој личности и по правилу се не може сазнати посматрано споља. Али, 

лице које је проузроковало штету има добре разлоге да, у своме исказу, затаји 

околности чије саопштавање не би било у његовом интересу. Отуда, у највећем 

броју случајева оштећеном лицу, као тужиоцу у спору, је веома тешко да докаже 

да му је тужени скривљено проузроковао штету. До онога што се збивало у 

штетниковој души тешко је допрети, а споља посматрано још је теже уочити 

знакове, на које би се суд могао ослонити приликом утврђивања туженикове 

кривице. 

 

19. Кривично право, у коме је психолошка доктрина о виности владајуће 

схватање, нема толико проблема са доказивањем кривице оптуженог. У 

кривичном поступку јавно тужилаштво и полиција располажу значајним 

средствима притиска, па у одређеним (крајњим) случајевима и средствима 

присиле којима могу да изнуде признање оптуженог. Оно што је у кривичном 

поступку могуће, а то је да се кривица, као психички однос свести и воље, 

утврди признањем окривљеног, у грађанском парничном поступку једноставно 

не долази у обзир. Кривица, ако се посматра као психички однос штетника 

према проузроковању штете, најчешће се у парничном поступку не може 

утврдити ни средствима притиска споља (јер тужилац у овом поступку не 

располаже таквим средствима), а ни исказом штетника приликом саслушања 

странака, јер би штетниково признање да је штету проузроковао вољно, или бар 

свесно било у супротности са његовим интересима. Отуда је кривица 



11 
 

посматрана као психичка појава изразито неподесна за доказивање, и многи 

оштећени, као тужиоци у спору нису успевали да увере суд да је тужени 

поступао скривљено и нису успевали да добију накнаду за претрпљену штету. 

 

20. Поборници психолошке теорије о кривици настојали су да тешкоће у 

доказивању кривице представе као недостатак система доказане кривице, а не 

као слабу тачку поимања кривице као психичког феномена. Отуда је њихов 

предлог био радикалан: да се традиционални систем у коме оштећени, као 

тужилац, треба да докаже постојање сва три елемента деликтне одговорности, 

замени једним новим системом, у коме оштећени треба да доказује само штету и 

узрочну везу, док би се кривица после тога (пошто је оштећени доказао штету и 

узрочну везу) претпостављала. Редактори сукцесивних нацрта су систем 

претпостављене кривице унели у Закон о облигационим односима у коме се 

налази и данас, истина с не баш сјајним резултатима. 

 

21. Радикално решење које су предложили редактори Закона о 

облигационим односима, можда је олакшало оштећенима да у неким 

случајевима лакше докажу одговорност лица, која су им проузроковала штету. 

Али, замена система доказане кривице системом претпостављене кривице 

произвела је низ неповољних последица, тако да се основано може поставити 

питање - да ли можда лек није био гори од бољке? 

 

22. У немогућности да овде потанко разматрамо ово питање, јер би то 

захтевало засебну правну расправу, неповољне консеквенце новоуведеног 

система претпостављане кривице, изложићемо у скраћеном облику као следеће 

напомене: 

 

23. А) Редактори Закона о облигационим односима су приликом уношења 

правила о претпоставци кривице, испустили из вида да се она по природи ствари 

може односити само на обичну непажњу, а не и на више степене кривице. Тај 

пропуст законодавног органа је морао да исправља суд. Убрзо после ступања на 

снагу Закона, Заједничка седница Савезног суда и републичких врховних судова, 

покрајинских врховних судова и Врховнога војног суда прецизирала је да се 

претпоставка односи само на обичну непажњу.
16

 

 

24. Б) Правило о претпоставци кривице у Закону о облигационим 

односима директно је у супротности са општим начелом Закона о парничном 

                                                           
16

 "По правилу о претпостављеној кривици из члана 154 став 1 Закона о облигационим односима, 

претпоставља се само најлакши степен кривице (обична непажња) учиниоца штете.", Заједничка 

седница I, Збирка судских одлука, књига пета, свеска прва, 1980., стр. 20. 
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поступку према коме је тужилац у спору дужан да докаже све што тврди
17

 (actori 

incumbit probatio). И није реч само о једном закону који се може променити, него 

о начелу које је општеприхваћено и у нас
18

 и у упоредном праву. Истина, и у 

неким од великих правних система, има случајева да се кривица претпоставља, 

али се то примењује само у ужим областима (одговорност родитеља за штету 

коју проузрокују њихова деца, одговорност стараоца за штету коју проузрокује 

штићеник и сл.) али не и кад је реч о општем правилу.  

 

25. В) Супротност између поменутих закона није само теоријског 

карактера него има и практичне последице. Апелациони суд у Београду, сматра 

да начело по коме тужилац треба да докаже све што тврди треба да има 

предност пред правилом о претпоставци кривице. Као полазну тачку суд узима 

правило из Закона о облигационим односима по коме кривица постоји кад је 

штетник проузроковао штету намерно или непажњом (чл. 158), а одмах затим 

примењује правило из Закона о парничном поступку према коме оштећени као 

тужилац треба да докаже сва три елемента одговорности укључујући и кривицу. 

Зачуђујуће расуђивање, али становиште које није лако обеснажити. 

 

26. Г) На вишем нивоу правне теорије и правне политике, увођење 

претпоставке о кривици нужно утиче на смањење њеног значаја као елемента 

одговорности. Логички посматрано постоји несклад између прокламовања да се 

одговорност лица за сопствени чин заснива на кривици, а да се одмах затим, 

другим исказом тај прокламовани основ претпоставља. На другој страни, кад 

се прати развој идеје о одговорности кроз историју незаобилазно се долази до 

                                                           
17

 Упоредити како је писао професор Поп Георгиев (истина пре ступања на снагу Закона о 

облигационом односима, у ситуацији када није постојао притисак ауторитета у виду позитивног 

права): 

 "Во правото важи правилото дека оној, кој нешто тврди, во случај на спор своето тврдење 

треба да го докаже. Тоа правило би требало да важи и за оштетениот. Имено, тогаш кога на него 

штетникот му причинил штета за која одговара по правилата за субјективната одговорност, помéгу 

другото, оштетениот треба да го докаже и постоењето на вина на страната на штетникот." 

 "... Поради тога, се предлага тогаш кога се утврди дека штетата е последица на штетното 

дејствие на штетникот, да се претпоставува дека постои вина на страната на штетникот 

(претпоставена вина). Притоа, воедно се предлага да му се даде можност на штетникот да 

докажува дека на његова страна не постои вина, па ако тој тоа го докаже (ако се екскулпира) тогаш 

нема да одговара за причинетата штета по правилата на субјективната одговорност. Тоа значи дека 

во овој случај товарот на докажување се префрлува од оштетениот врз штетникот. 

 Но, такво префрлување на товарот на докажување нарушава еден од основните принципи 

на правото: го нарушува принципот едно лице да не се смета за виновно сè дотогаш докога 

неговара вина не се докаже.", Димитар Поп Георгиев, Облигационо право, Општ дел Скопје 1976., 

стр. 167-157 
18

 "Во правото на СФРЈ претегнува становиштето, според кое едно лице не може да се смета за 

виновно сè дотогаш докога неговата вина се не докаже. Поради тоа, товарот на докажување на 
вината лежи врз оштетениот: тој треба да го докаже нејзинито постоење на страната на штетникот 

кога тој (штетникот) одговара по правилата на субјкетивната одговорност.", Поп Георгиев, op.cit., 

стр. 157. 



13 
 

закључка да је појам кривице омогућио еволуцију одговорности. Напредак 

цивилизације у овој области обележио је процес увођења и усавршавања појма 

кривице. У том смислу, поучан је пример деликта damnum iniuria datum у 

Римском праву, у којем су велики правници све финијим разматрањима о 

кривици (negligentia, imperitia, infirmitas, culpa и сл.) довели до тога да добије 

изглед damnum culpa datum. У даљем развоју наведена обележја невичности, 

немара, физичке неспособности, неукости и сл. омогућили су да деликт, настао 

законом Lex Aquilia, добије потребну изнијансираност и оправдање за 

успостављање модерне одговорности. Отуда, претпоставити кривицу, значи 

поништити цео досадашњи развој цивилизације.  

 

27. Д) Ако се кривица претпостави, онда се неизбежно долази до тога да 

се узрочност поставља као основ одговорности. Неретко се у јавном мњењу, а 

понекад и међу правницима сматра да је узрочност поузданија од кривице и да 

је то квалификује за основ одговорности. Према једном прилично широко 

заступљеном становишту узрочност се може утврдити егзактним методама и 

стога је она подесна да буде основ одговорности. У науци и филозофији уопште 

и у правној теорији посебно, уложени су велики  напори да се реши питање 

узрочности, и резултат је био да су успеси веома скромни. И у немачком и у 

швајцарском праву, дефиниција узрочности, после свих темељито заснованих 

студија, далеко је од егзактности и много више личи на гипко одређена упутства 

саздана претежно на искуству и знању судије. 

А кад је реч о томе да ли је погодније поћи од узрочности или од кривице, 

један француски правник ће рећи: "Кривица прстом указује на одговорника."
19

 

 

 

 Одсек III Кривица као одступање од понашања  

   разумног и пажљивог човека 

 

 

28. Схватање о кривици као одступању од понашања које се основано 

могло очекивати од разумног и пажљивог човека увео је у нашу правну 

теорију
20

 и доследно развијао у својим радовима професор Михаило 

Константиновић. У завршном облику он је то схватање формулисао у Скици за 

Законик о облигацијама и уговорима као предлог за наше будуће право на 

следећи начин: 

                                                           
19

 Philippe Malinvaud, Droit des obligations, septième édition, Litec, Paris, 2001., n
o
 440, стр. 295. 

20
 И неки други правни писци су заступали становиште о кривици in abstracto, али уз одређене 

резерве и мање доследно.Упоредити: С. Цигој, Одшкоднинско право, Љубљана, 1976. године, стр. 

261-264, Б. Лоза, Облигационо право, “Општи дио”, Београд, 2000. године, стр. 210-211. 
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„При просуђивању да ли је лице које је штету  проузроковало 

криво или не, то јест да ли се понашало како је требало, суд води 

рачуна о редовном току ствари  и  о томе шта се од разумног и  

пажљивог човека могло основано очекивати у датим околностима.“21 

  

 Према правилу садржаном у Скици, у средишту појмовног одређења 

кривице налазило се понашање учиниоца штете, а не његов психички однос 

према понашању и штети као последици. Отуда се и не помиње подела кривице 

на област намере и поље непажње. Наиме, у оквиру предложеног система, битно 

је одредити доњи праг кривице, зато што је за оштећеног од пресудног значаја 

да ли је штетник уопште крив, а не колики је степен његове кривице. Друго 

обележје, у новом приступу, огледало се у томе што је кривица одређена као 

погрешно поступање. За некога ћемо рећи да је крив ако није поступао онако 

како је требало, а то значи када његово понашање одступа од понашања, које се 

могло основано очекивати од разумног и пажљивог човека. Кад се тако 

дефинише појам кривице, није потребно уносити, као посебан елемент, 

противправност. Уосталом и у постојећем систему нашег Закона о 

облигационим односима не помиње се противправност као посебан услов 

одговорности.
22

 

 

29. Одређивање кривице у овоме систему, састоји се дакле из две фазе: 

суд  најпре утврђује чињенице како се, у конкретном случају, понашало лице 

чијом радњом је проузрокована штета, а затим у другој фази, штетниково 

поступање упоређује са понашањем које се основано могло очекивати од 

разумног и пажљивог човека у таквој ситуацији. У првој фази потребно је да суд 

брижљиво установи какво је било понашање учиниоца са свим потребним 

појединостима. У другој фази, суд треба да одреди у чему би се у датим 

околностима састојало исправно понашање, а то ће рећи понашање, какво је 

требало да буде. Судија је упућен да у сваком поједином случају изгради један 

замишљени стандард понашања (више или мање апстрактан), разумног и 

пажљивог човека, који ће служити као мерило поређења. Ако поређењем утврди 

да лице које је штету проузроковало, није поступало онако како би се понашао 

разуман и пажљив човек, судија ће извести закључак да је лице криво за 

проузроковану штету. Отуда се, за овакво схватање кривице, каже да оно 

представља објективизовано гледање на кривицу (просуђивање кривице in 

                                                           
21

 М. Константиновић, Скица за Законик о облигацијама и уговорима, Београд, 1969., члан 127. 

Оваквом схватању блиско је гледиште које у свом уџбенику излажу професори Галев и Дабовић - 

Анастасовска. Моје уважене колеге с правом изражавају жаљење што савезни Закон о 

облигационим односима од 1978. и македонски од 2001. није у потпуности задржао овакав начин 

одређивања појма кривице 
22

 Упоредити: „Са овако схваћеном кривицом непотребно је истицати противправност као засебан 

услов одговорности.“, Константиновић, Образложење Преднацрта Законика о облигацијама, 

Београд 1966., стр. 15 



15 
 

absctracto). При томе ваља нагласити да кривица и даље остаје субјективни 

елемент деликтне одговорности (јер је реч о људском понашању, а оно јесте 

субјективни феномен), али је мерило по коме се кривица просуђује 

објективизовано. Објективизација кривице (а не објективна кривица што би 

била противречност у себи), огледа се у томе што се кривица не просуђује према  

унутрашњем стању свести и воље, него према понашању као изразу психичких 

дешавања у спољном свету.  

 

30. Становиште да је кривица одступање од понашања, какво је требало 

да буде (и да нема никакву психичку садржину), а то ће рећи од понашања 

разумног и пажљивог човека, Константиновић је изложио најпре у својим 

предавањима на Правном факултету у Београду, пре више од педесет година на 

следећи начин: 

„Уствари садржину појма кривица није тако тешко одредити 

као што то изгледа. Законици не дефинишу кривицу и због тога што 

се сматра да је значење ове речи сасвим јасно. Кад се каже да је неко 

крив, зна се шта се тиме хоће да каже. То треба да значи да се он није 

понашао како би требало, како би се могло основано очекивати. А ми 

можемо да захтевамо од свих чланова друштва да поступају са 

великом пажњом, врло опрезно. 

Римљани су сматрали да свако треба да одговара за најмању 

непажњу. In lege Aquilia et levissima culpa venit. Другим речима, кад 

год се догоди штета нечијим поступком ми, пошто утврдимо како се 

понашало лице које је штету проузроковало, поредимо његово 

понашање са понашањем врло пажљивог човека. Биће крив и због 

тога одговоран сваки онај који се није понашао онако како би се 

понашао врло пажљив човек. То значи да није довољно понашати се 

као лице просечне марљивости, потребно је понашати се као лице 

врло пажљиво и опрезно. Иначе свако друго понашање значи 

кривицу. Тако се може рећи да се грађанска кривица састоји у томе 

што се штетник није понашао онако како је требало, како се 

основано могло очекивати.“23 
 

Исту мисао да се кривица огледа у понашању какво није требало да буде, 

дакле у неисправном, погрешном понашању, професор Константиновић је 

постојано развијао у чланцима објављеним у часописима
24

, на научним 

                                                           
23

 Облигационо право, Општи део, I, према белешкама са предавања професора 

М.Константиновића, средио В. Капор, Београд 1952., стр. 92-93. Истоветан текст се налази и у 

доцнијим издањима: Облигационо право, 1959., стр. 75-76; Облигационо право, 1962., стр. 90. 
24

 Константиновић, Основ одговорности за проузроковану штету, Архив за правне и друштвене 

науке, бр. 3/1952, стр. 90. Упоредити: „Кад кажемо за некога да је крив, ми се изјашњавамо о 
његовом понашању. Ми истражујемо шта се у датим околностима могло основано очекивати од 

разумног човека. Ако је учинилац изневерио такво очекивање он је крив.“, Константиновић, Основ 

одговорности за проузроковану штету, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3/1952, стр. 90. 
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скуповима
25

 и у другим приликама, да би јој у Скици за Законик о облигацијама 

и уговорима дао завршни и углачани облик. 

  

 

 Одсек IV Просуђивање кривице in abstracto у судској пракси 

 

 

31. Постепено продирање новог схватања о кривици могло се пратити и у 

судској пракси. У почетку колебљива, са појединим одступањима, судска пракса 

се постепено устаљивала, да би у доцнијој фази развоја схватањe о кривици, као 

одступању од понашања које се основано могло очекивати од разумног и 

пажљивог човека, коначно преовладалo. Просуђивање кривице на овај нови 

начин било је драгоцено, нарочито у случајевима у којима су радње учесника у 

неком подухвату биле узајамно повезане, па је, када би дошло до повреде (или 

друге врсте штете) било тешко оценити ко је од њих двојице погрешио. 

 

32. У једном од првих случајева у којима је суђено на овај начин, трактор 

којим је иначе руковао тужени, нашао се у ували из које тужени није успевао да 

га покрене јер је мотор био у квару. Тужилац се понудио да својим колима 

повуче трактор. Трактор није био укочен, тако да је, када су га коњи нагло 

повукли, прешао једним точком преко тужиочеве ноге и нанео му повреде. 

Савезни врховни суд је укинуо одлуке нижестепених судова, сматрајући 

да нису учинили све што је потребно, да би се могло утврдити да ли постоји и у 

чему се састоји кривица обеју страна. Уз то, Суд је искористио прилику која му 

се указала да изложи своје схватање о кривици следећим речима: 
 

Говорећи уопште, кривица услед непажње постоји кад 

учинилац није поступио како се основано очекује од разумног и 

пажљивог грађанина у датим околностима, имајући у виду при томе 

редовни ток ствари. Ако се не може утврдити овакав степен 

                                                           
25

 Упоредити закључне напомене формулисане на саветовању о грађанској одговорности: „Може се 

рећи да је крив сваки онај који се није понашао како се основано могло очекивати од њега. То 

очекивање не мора бити основано на праву, довољно је ако је основано на обичају, општим 

навикама. Кад идем десном страном као што је обичај, ја очекујем да ће и други ићи десном 

страном и тако избећи судар са мном. Онај који не чини тако, него иде левом страном и судари се 

са мном који идем право, крив је за штету, која тако настане без обзира на све друго, јер ја сам 

легитимно, основано веровао да ће се он према навикама града кретати десном страном као и ја. 

Тако схваћена кривица знатно проширује домен примене тзв. субјективне одговорности и чини 
неоснованим неке критике те теорије.“, Константиновић, Реч у расправи Грађанска одговорност, 

реферати и дискусије са Симпозијума одржаног 11. и 12. фебруара 1966. године у Београду, 

Београд, 1966., стр. 332. 
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непажње, онда не постоји кривица за штету. У сумњи би се морало 

претпоставити да кривица не стоји.“26 
 

 Одређујући кривицу као одступање од понашања које се основано може 

очекивати од разумног и пажљивог човека, Суд је указао на правац којим треба 

да се креће судска пракса. То предвиђање се обистинило и стандард понашања 

разумног и пажљивог човека све чешће се појављивао у образложењима одлука 

не само Савезног врховног суда
27

 него и у одлукама других судова.
28

 

 

33. Судови су став о просуђивању кривице in abstracto примењивали до те 

мере доследно, да се она у неким случајевима приближавала објективној 

одговорности. Први пример који илуструје ову констатацију односи се на случај 

наглувог путара. У саобраћајном удесу возач аутомобила повредио је на друму 

путара који је обављао своју редовну делатност. У поступку је утврђено да је 

возач звучним сигналима упозоравао путара, али га овај због наглувости није 

чуо и тако је дошло од удеса. Првостепени (Окружни) суд је сматрао да је 

одговорност подељена, а републички Врховни суд да је искључиво крив возач. 

                                                           
26

 Пресуда Савезног врховног суда, Рев. 56/59 од 26. маја 1959. г. Збирка судских одлука, књига IV, 

свеска 2, одлука бр. 222.  
27

 „Тужени може бити и крив за насталу штету ако при овом пословању није поступио онако како се 

у таквим околностима основано очекује од разумног човека и пажљивог грађанина и ако је тако 

свесно или непажњом причинио штету.“, Решење Савезног врховног суда, Рев. 49/58 од 25. 

фебруара 1958. г. Збирка судских одлука, књига III, свеска 1, Одлука бр. 59.; 

„Постоји дужност сваког појединца да у свом раду и понашању пази на права другог, да поступа са 

понашањем које се у датим околностима тражи од разумног и савесног грађанина“; Пресуда 

Савезног врховног суда Рев 376/59 од 20. јуна 1959. године, Правни живот, бр. 3-4/1950 стр. 66.; 

„Околност да је комисија примила степениште као исправно изграђено не ослобађа дужности 

субјекта који управља зградом и степеништем да, поступајући онако како се очекује од разумног и 

поштеног грађанина, предузме мере сигурности за људе који степеништем саобраћају.“, Решење 

Савезног врховног суда, Рев. 1517/59 од 12. марта 1960. године, збирка судских одлука, књига V, 

свеска 3, одлука бр. 27.; 

„Судови утврђују и кривицу тужиље која треба да сноси 20% штете, јер на жалезничком мосту није 

обратила довољно пажње каква се од разумног човека може тражити.“, Пресуда Савезног врховног 

суда, Рев 1947/60, од 22. децембра 1960. године, Збирка судских одлука, књига V, свеска 3, одлука 

бр. 331; 

“Начелно, као правило међусобног понашања људи, важи правило да сваки човек у односу на 

личност, имовину и права другог човека мора поступати тако како се по редовном току ствари 

основано може очекивати од разумног човека и пажљивог грађанина у датим околностима. 

Правно је правило да је за штету одговоран онај који својом кривицом другом штету причини.”, 

Решење Савезног врховног суда, Рев. 3155/62 од 10. новембра 1962. године, Збирка судских одлука, 

књига VII, свеска 3, одлука бр. 309. 

„Кад се суди томе, шта држалац пса треба да предузме, мора се имати у виду правило понашања 

људи у узајамним односима према коме је свако дужан да води рачуна о безбедности других и да се 

према личности и имовини других понаша како треба, то јест како се у редовном току ствари 
основано очекује од разумног и пажљивог грађанина у датим околностима.“, Пресуда Савезног 

врховног суда, Рев 3391/62 од 28. децембра 1962. године, Збирка судских одлука, књига VII, свеска 

3, одлука бр. 314.; 
28

 Упоредити: Пресуда Врховног суда Србије Рев. 3113/94 од 25. јануара 1995. године (из архиве 

Суда); Одлука Врховног суда Хрватске, Гж 4185/76 од 20. децембра 1977 године, Преглед судске 

праксе, 13/1978, страна 30., одлука бр. 97. 
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Врховни суд Југославије укинуо је одлуку другостепеног суда, дао за право 

првостепеном суду и поводом овог случаја изложио своје становиште о 

поимању кривице: 
 

 „По мишљењу Врховног суда Југославије сваки човек који има 

неку телесну ману (слеп, глув, и тако даље) мора кад се нађе на цести 

предузети за властиту безбедност све потребне мере и бити крајње 

опрезан, пошто се у савременом саобраћају не може тражити од возача 

возила да унапред знају за све личне особине корисника путева и да према 

њима подесе вожњу. У конкретном случају тужилац није предузео све 

што би требало да не дође до несреће. Врховни суд Југославије зато 

усваја разлоге и закључак првостепеног суда о сукривњи тужиоца за 

штетни догађај у коме је тужиоцу настала штета која је предмет овог 

спора.“29
 

 

34. Када би се понашање путара просуђивало in concreto, тешко би се 

могло рећи да до њега има кривице, јер он није био у стању да чује упозорење 

долазећег возила. Суд му то не замера и не би ни могао да му замери. Али, Суд 

просуђује кривицу наглувог путара in abstracto и замера му што се није понашао 

како се основано могло очекивати од разумног и пажљивог човека у датим 

околностима. Узимајући у обзир његове личне околности, наглуви путар је 

требало да буде крајње опрезан како каже Суд, а то значи образривији од других 

људи, који добро чују, или да изађе на пут са помоћником, који би га упозоравао 

на опасност (као што је чинио раније). Схватање Суда о кривици путара 

доведено је до крајњих граница појма. Одговорност путара није објективна, он 

је одговарао према правилима о субјективној одговорности, али је његова 

кривица посматрана са становишта једног потпуно објективизованог стандарда. 

То није више кривица као морални прекор, то је погрешка у понашању схваћена 

у скоро објективном смислу. 

 

35. Потврда оваквог схватања о погрешном понашању као мерилу 

кривице, налази се и у једној од новијих одлука Врховног суда Србије у 

Београду. Једно лице налазило се на издржавању казне затвора у трајању од две 

године и шест месеци у КПД у Пожаревцу. Из здравствених разлога (да би се 

лечио на слободи) осуђенику је био дозвољен прекид казне од 06. марта 1989. 

год. до 06. јуна 1989. год. Осуђени се није вратио на време у КПД и десило се да 

је 07. јуна, ноћу око 22 часа убио једног грчког држављанина који је био на 

пропутовању кроз Србију. У току кривичног поступка (новог), осуђеник је умро. 

Отуда се поставило питање да ли држава одговара за проузроковану штету с 

обзиром да се накнада није могла добити од штетника. Изјашњавајући се о овом 

питању Врховни суд Србије је изложио следеће схватање: 

                                                           
29

 Пресуда Врховног суда Југославије, Рев. 153/67 од 20. јула 1967. г. Збирка судских одлука, књига 

XII, свеска 2, Одлука бр. 181. 
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 „При таквом стању ствари и при таквим околностима судови 

нижег степена су законито поступили када су на напред изложени начин 

уважили захтев тужилаца. Наиме, из конкретних околности случаја 

несумњиво произилази да стоји основ одговорности тужене државе за 

штету коју је проузроковао њен орган у вршењу функције (чл. 172. став 1. 

Закона о облигационим односима) јер је штетни догађај убиство оца 

тужилаца био 07. јуна 1989. год. ноћу око 22 часа у време када је осуђено 

лице већ требало да буде на издржавању казне затвора. Ова штета се 

могла спречити благовремено предузетим радњама вођењем контроле 

осуђеног лица на слободи односно прекиду издржавања казне затвора и 

предузимањем интервентних мера надлежних органа државе у вршењу 

своје функције, што није било учињено, па је тужена грађанскоправно 

скривила и проузроковала тужиоцима спорну штету на коју тужиоци 

имају грађанскоправно овлашћење да траже да се тужена обавеже да им 

исплати.“
30

 

 

36. Као и у претходном случају Суд је посматрао кривицу као пропуст у 

понашању. Државни органи, по мишљењу суда били су дужни да по сваку цену 

обезбеде да се осуђени нађе у затвору, оног дана када је то требало да буде. За 

овако учињен пропуст нема извињења. Суд не говори о приговорима, које је 

тужена страна могла износити, али ми их можемо замислити. Тужена држава се 

могла бранити наводећи да нису сви полицајци били у станици, јер су неки од 

њих имали интервенцију на терену, могло се рећи да је старешина оправдано 

био одсутан, или да је нижи службеник пропустио да контролише којег дана је 

осуђени требало да се врати на издржавање казне итд. Али, ниједан од ових 

приговора не би наишао на прихватање од стране суда, који је очигледно 

сматрао да Држава располаже средствима, којима може да издејствује повратак 

осуђеног на издржавање казне, под било којим условима и у било којим 

околностима. Због тога се пропуст државних органа. иако обележен као кривица 

(„осуђено лице“ требало је да буде на издржавању „казне“) приближава и 

готово додирује са објективном одговорношћу. 

 

 

 Одсек V Упоредно право 

 

 

37. Поред потврде коју је схватање о кривици као одступању од 

понашања разумног и пажљивог човека добило у пракси српских и ранијих 

југословенских судова, ослонац новом приступу налази се и у упоредном праву. 

 

38. У француском праву просуђивање кривице in abstracto представља 

преовлађујуће схватање у правној теорији. Тако су се о кривици (кад је реч о 
                                                           
30

 Пресуда Врховног суда Србије Рев. 3113/94 од 25. јануара 1995. године (из архиве Суда). 
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небрижљивости) изјаснили браћа Мазо (Mazeaud) и професор Тенк (Tunc): 

"Квазиделиктна кривица је грешка у понашању какву не би учинило разборито 

лице, стављено у исте "спољне" околности, у којима се налазио учинилац 

штете."
31

 Нешто даље у тексту аутори ће рећи следеће: "Овакво одређење може 

да послужи као општа дефиниција и деликтне и квазиделиктне кривице, јер 

"разборито лице" не поступа са намером да чини штете."
32

 

 

39. У енглеском праву судија Alderson је у једној чувеној и често 

навођеној пресуди
33

 (Blyth v. Birgimngham Waterworks Co.) изрекао да је 

стандард понашања разумног човека (reasonable man) мерило по коме се 

одређује непажња у енглеском праву. 

Енглески правници, можда бише од других одбијају да узму у обзир 

субјективна обележја и својства учиниоца штете. Тако, према једном аутору: 

"Тест разумности (reasonableness) уопште не узима у обзир ментално стање 

туженог.
34

 A други писац ће рећи да приликом просуђивања небрижљивости 

(negligence): "Тужени може бити инвалид, болестан, глуп, споромислећи, 

неспретан или склон удесима, али је то све без значаја. А судија приликом 

одлучивања треба да се упита "шта је тужени требало да учини, а не да ли је он 

или она могао тако да поступи.""
35

 

 

40. У немачком праву појам непажње, као доњег прага кривице, одређен 

је у Грађанском законику следећим речима: "Непажљиво поступа ко занемарује 

пажњу која се захтева у правном промету."
36

 Као што се види начин дефинисања 

је другачији него у претходним примерима. Док се у француском и енглеском 

праву мерило одређује према замишљеном понашању разумног лица, дакле 

према персонализованом стандарду, у немачком праву појам је одређен 

безлично, према ономе што су захтеви промета.
37

 Отуда је у немачком праву још 

више, него у другим системима наглашено да одговорност за непажњу, означава 

одступање од понашања, које се основано очекује од свакога ко се у друштву 

налази. 

                                                           
31

 H.et L., Mazeaud, A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, délictuelle et 

contractuelle, t. premier 6ème édition, Paris, 1965., стр. 504. 
32

 Mazeaud, Tunc, op.cit., стр. 505 
33

 Blyth v. Birgimngham Waterworks Co. (1856) 11 Exch. 781 (стр. 784). Упоредити: Winfield 

&Jolowicz on Tort, 16
th

 Edition, W.V.H. Rogers, London 2002., стр. 190 и даље. 
34

 Howarth David, Textbook on Tort, Butterworths, London, 1995, стр. 36 
35

 Упоредити: "The judge must decide what the defendant should have done, not what he or she could 

have done.", P. Cane, Atiyah's Accidents, Compensation and the Law, 6
th
 Edition, Cambridge, 2004., стр. 

39. 
36

 Немачки грађански законик § 276, стр. 1, друга реченица. 
37

 Упоредити: E.Deutsch, Haftungsrecht, I Band, Allgemeine Lehren, Köln, 1976, стр. 282 и даље. 
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Закључак 

 

 

41. Комисија за израду Преднацрта Српског Грађанског законика 

предложила је повратак на систем деликтне одговорности, садржан у Скици за 

Законик о облигацијама и уговорима професора Михаила Константиновића. Она 

се при томе ослањала на схватање које се укоренило у судској пракси наших 

судова и на преовлађујуће токове у упоредном праву. Полазећи од тих основа 

Комисија је, између осталог, променила одредбе Закона о облигационим 

односима које се тичу правила о субјективној деликтној одговорности и правила 

о појму кривице. У тексту Преднацрта предложене су следеће формулације: 
 

 "Ко другоме проузрокује штету својом кривицом дужан је 

 накнадити је." (члан 295 став 1) 

и 

"При просуђивању да ли је лице које је штету  проузроковало 

криво или не, то јест да ли се понашало како је требало, суд води 

рачуна о редовном току ствари и о томе шта се од разумног и 

пажљивог човека могло основано очекивати у датим околностима." 
(члан 299) 

 

На овај начин Комисија је сматрала да је испунила своју дужност према 

правној науци и свој дуг према професору Константиновићу. 
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Summary 

 

 The delictual liability based on fault (In the draft of Serbian Civil Code) 

 

In Serbian law, the notion of fault has been interpreted in various ways at 

different times.  In earlier legal theory, fault was defined as the culprit's mental 

(psychological) attitude to the act and the harm that resulted. Accordingly, when a 

person caused someone else harm by their action, the court had to examine the 

psychological state of the perpetrator and, bearing in mind the personal qualities and 

capabilities of the perpetrator, establish whether he had the opportunity to behave 

otherwise (formulating an appreciation in concreto). 

 In more recent times, under the influence of Professor M. Konstantinović, fault 

was defined as a departure from conduct that can reasonably be expected from a 

reasonable and prudent man under the given circumstances (formulating an 

appreciation of fault in abstracto). The objective standards of a reasonable man have 

been applied by courts in cases, as well.  Formulating an appreciation of professional 

fault (actually, negligence, as its lowest threshold) by means of the standard of 

behaviour of a reasonable and prudent man in Serbian law, is in keeping with modern 

aspirations in comparative law (personne avisée, in French law; reasonable man, in 

English law; Fahrlässig handelt,wer im Verkehr erforderliche Sorgfalt ausser nicht 

acht lässt, in German law).  

 

 

Key words:--  Delictual (Tort) liability; -- Fault; -- A reasonable man and prudent man; --  

 


