
УДЕО СУПРУЖНИКА У СТИЦАЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМОВИНЕ 

 

Терет доказивања већег удела у стицању заједничке имовине брачних другова 

и обарање законске предпоставке да су удели супружника у заједничкој имовини 

једнаки је на парничној странци која тврди да  је њен допринос већи. 

 

Из образложења: 

 

„Имовина коју су супружници стекли у току трајања заједнице живота у браку 

представља њихову заједничку имовину. Претпоставља се да су удели супружника у 

заједничкој имовини једнаки. Већи део једног супружника у стицању заједничке имовине 

зависи од његових остварених прихода, вођења послова у домаћинству, старања о деци, 

старања о имовини, те других околности од значаја за одржавање или увећање вредности 

заједничке имовине. Имајући у виду да странке своје имовинске односе нису уредиле 

брачним уговором, да су у стицању непокретности које су предмет спора за време трајања 

брачне заједнице странке подједнако допринеле и да тужени није доказао да је његов удео 

у заједничкој имовини већи у односу на другог супружника, правилно је другостепени суд 

утврдио право тужиље на ½ идеалног дела, јер у поступку није оборена законска 

претпоставка о једнаким уделима супружника, па се ревизијом неосновано указује на 

погрешну примену материјалног права. Неосновано је указивање у ревизији туженог на 

остварена висока примања туженог током брака, обзиром да су приходи туженог из зараде 

само један од критеријума за утврђивање удела у заједничкој имовини током брака. У 

овом случају, тужени на коме је био терет доказивања није доказао свој већи допринос у 

стицању заједничке имовине, па позивање туженог у ревизији да допринос у стицању 

заједничке имовине може да се утврди само вештачењем није основано. Ово посебно 

имајући у виду да је тужиља у поднеску од 30.09.2015. године предложила извођење 

доказа вештачењем, а не тужени, на коме је терет доказивања, да је његов удео у стицању 

заједничке имовине већи.“ 

 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 5733/2020 од 13.10.2021. 

године, утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. године) 


