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КАУЗА КОД ДОБРОЧИНИХ УГОВОРА1 
ПОЗИТИВНИ ИЗРАЗ И МОДЕРНО СХВАТАЊЕ

САЖЕТАК: Позитивноправна материја уговора о поклону 
заснована је на правилима пријератног права (АГЗ) и ни тео-
ретски ни практично више не одражава дух и потребе савре-
меног тренутка и достигнутог друштвеног развоја грађана као 
изворних твораца своје сопствене и оригиналне друштвености. 
Критичко превазилажење постојећег решења уговора о покло-
ну сачињено је основом универзализације института каузе, те је 
том основом сачињен и оквирни предлог новог решења који је 
примеренији савременој грађанској животности.

Кључне речи: уговор о поклону, кауза, кауза код доброчи-
них уговора, неблагодарност, корист као извор облигације, фак-
тичка облигаторност

1. ОПШТА РАЗМАТРАЊА И ПОЗИТИВНОПРАВНИ ИЗРАЗ

Уговор о поклону је уговор којим поклонодавац преноси или се оба-
везује да пренесе на поклонопримца право својине односно какво друго 
право или да му на рачун своје имовине учини какву другу корист, а то све 

* Рад примљен: 23. 10. 2012 године.
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без одговарајуће (против)накнаде. Овакав уговор је једнострано обавезан, 
двостран, формалан, каузалан, доброчин, и уговор intuitu persone. Битни 
елементи за закључење уговора о поклону су сагласност о његовом пред-
мету и намера да се поклон учини (animus donandi). Чињеница поклањања 
у грађанском праву објективно се очитује у имовини поклонодавца, која 
се смањује, и у имовини поклонопримца, која се увећава. Са субјективног 
становишта, поклон мора да буде резултат потпуно слободног и добровољ-
ног опредељења и намере поклонодавца да нешто поклони, тзв. intentio 
liberalis. Реч је о двостраном правном послу inter vivos,1 који као такав није 
регулисан ЗОО-ом, него се примењују правила пријератног права.

У вези са претходном констатацијом намеће се веома важно питање: 
Да ли правила пријератног права која се примењују на уговор о поклону 
могу да изразе у међувремену драстично промењене друштвене околно-
сти и вредности и, да ли и данас у непромењеном облику, могу и требају 
бити део правног система који жели да оличава новостворене вредности?

Правне особине поклона2 као доброчиног акта карактерише и посе-
бан општеприхваћен правни режим његовог закључења, каузе и правила 
о његовом раскиду и повраћају предмета поклона. Први изузетак тиче се 
способности уговарања: поклонопримац не мора имати пословну способ-
ност. Мимо општег правила, уговор о поклону сматра се за формалан уго-
вор, што значи да није довољна проста усмена сагласност о битним еле-
ментима овог уговора: предмету и намери поклањања (animus donandi). 
Природа каузе није мотивирана узајамношћу материјалних престација, 
њиховом еквиваленцијом односно једнакошћу давања, као код теретних 
уговора. Кауза уговора о поклону не може се одређивати искључиво ма-
теријалним критеријумом, јер он, у лукративном правном послу није до-
вољан. Отуда се кауза у доброчиним правним пословима и уговору о по-
клону исцрпљује у субјективном пољу: побуда одн. мотив, уједно јесте 
и кауза уговора. Као таква, кауза мора бити заснована на савесности и 
поштењу, а намера да се учини поклон одн. animus donandi, као битни 
елемент уговора инспирисан личношћу поклонопримца, мора остати при-
сутна и после предаје предмета поклона.3 Сви разлози који могу довести 
до раскида и повраћаја предмета поклона могу се поделити на оне који 
се тичу самих уговорника и оне који се тичу права трећих (оштећених) 
лица. Разлози прве групе су они који су вољом странака предвиђени као 

1 Уступање одређеног права без противнакнаде могуће је и тестаментом, једностра-
ним правним послом mortis causa.

2 Овде говоримо о чистом облику уговора о поклону.
3 Перовић, С., Облигационо право, Привредна штампа, Београд, 1980, стр. 617–628.
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такви и они које закон таквима чини, нпр. незахвалност, немање средстава 
за живот, поништење и развод брака. Разлози друге групе предвиђени су 
законом за случај повреде нужног дела нужних наследника, повреде права 
на издржавање и повреде права повериоца када се он користи паулијан-
ском тужбом.4

Раскид уговора о поклону може, пре свега, бити дело сагласности 
воља уговорника. После закључења, а пре потпуног извршења, уговор се 
може споразумно раскинути. Ако је уговор потпуно и извршен, онда спо-
разум о његовом раскиду представља нови уговор о поклону у коме су 
стране замениле места и улоге. Правно дејство споразумног раскида огле-
да се у томе што поклонодавац није pro futuro у обавези према примцу. 
Уколико је делимично извршио обавезу поклонодавац не може захтевати 
повраћај, јер споразумни раскид не делује ретроактивно, осим ако такво 
дејство није било уговорено.

Странке из уговора о поклону могу предвидети и могућност једно-
страног раскида ако се стекну уговором предвиђене околности, те би на 
тај начин поклонодавац могао стећи право да раскине уговор и када нису 
испуњени законски услови за раскид, уз услов да говорене околности 
нису у супротности са принудним прописима, јавним поретком и добрим 
обичајима.

За разлику од споразумног раскида, закон предвиђа и могућност да 
поклонодавац у одређеним случајевима, раскине уговор о поклону и по-
врати предмет поклона. То су углавном случајеви незахвалности примца 
и осиромашење даваоца, као и случајеви повраћаја поклона услед развода 
или поништења брака. 

2. ОСНОВНИ ПОЈАМ КАУЗЕ КОД ТЕРЕТНИХ УГОВОРА

Кауза уговора5 је новостворена објективна правна вредност у виду 
саме суштине уговора. Настаје увезивањем две субјективне воље као сво-
јих конститутивних елемената. Као таква, у виду правног дејства, ужи-
ва релативну самосталност, независност и обавезност у односу на своје 
конститутивне елементе. Као правна вредност позиционирана је тамо и 
на тај начин како је позиционирано и свеколико право уопште у одређе-
ном друштвеном и политичком систему вредности. Због тога кауза није, у 

4 Ibidem.
5 Чувардић, Ј., Кауза код доброчиних уговора, магистарски рад, Правни факултет 

Београд, 2010, стр.109–163 (необјављено).
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пракси и позитивноправном изразу, до краја одраз научности појма. Што 
је демократски израз друштва вернији и кауза се јавља као вернији одраз 
научности. Мотив као природни основ и израз воље конститутивни је и 
интегрални елемент каузе који као такав улази у уговорно поље, начелно 
код свих уговора.

Правни посао можемо сматрати правном нормом in concreto, тада је 
кауза диспозиција те норме.6

Стога, кауза јесте суштина уговора, суштина која у себи обухвата и 
непосредне циљеве уговора, али и опште услове, правне вредности и на-
чела, дејство, разлоге, мотиве... 

3. ПОСЕБНОСТ ПОЈМА КАУЗЕ КОД ДОБРОЧИНИХ УГОВОРА

Доброчини уговори имају низ специфичности које их разликују од 
осталих уговора, посебно теретних. Сходно томе и правни режим таквих 
уговора умногоме је специфичан и уникатан. Таква особеност доброчиних 
уговора ствара не мале проблеме приликом системског објашњења појма 
каузе као универзалног правног института свих уговора. Без обзира на 
вишекратне покушаје, изгледа да у правној мисли није постигнута она, 
толико потребна правна и логичка доследност, убедљивост и затвореност 
система теорије каузе, како код тзв. општег појма каузе код теретних уго-
вора, тако ни код посебности овог појма код доброчиних уговора.

И код доброчиног уговора о поклону кауза је новостворена објек-
тивна правна вредност настала као iuris vinculum, формалним увезивањем 
две субјективне воље као носилаца два субјективна циља. До таквог уве-
зивања код чистог модела уговора о поклону, долази, за разлику од терет-
них уговора, на основи примарне и доминантне активности једне воље. 
Због природе уговора о поклону, његову суштину одн. каузу предодређује  
искључиво једна воља. Кауза уговора о поклону, целокупно располагање и 
терети у њему, испољавају се искључиво у вољи и деловању само једног 
субјекта: поклонодавца. Аналогно томе, сагласност друге воље, формално 
потребне да би уговор настао, испољава се, сукладно њеном учешћу у 
располагању у уговору и сношењу терета из њега, одн. претходном фор-
мирању суштине уговора. Како таквог непосредног учешћа код чистог 
уговора о поклону нема, сагласност другог лица, поклонопримца се испо- 
љава само у виду пристанка или непристанка на суштину понуђеног уго-
вора, таквог какав јесте, и чију је суштину одредио неко други. Правно 

6 Антић, О., Облигационо право, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 276–277.
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гледано, нацрт суштине уговора (каузе), може се сматрати понудом за 
закључење бестеретног уговора, без претходних преговора. Изјава воље 
друге стране, у виду приступа, представља прихват те и такве понуде. 
Како је и приступ један од могућих начина изражавања сагласности, иако 
специфично, уговор настаје.

Стога, сагласност воља, одн. у овом случају сагласност воље, се испо- 
љава и очитује као конститутивна, али у виду формалног приступа и при-
станка поклонопримца јер је поклонодавац претходно потпуно формирао 
и предочио суштину своје воље, која, у виду каузе уговора, обухвата и 
саму личност поклонопримца. При томе, појам личности поклоноприм-
ца, поклонодавац перципира у ширем смислу који обухвата и вредности 
које нису у првом опредељењу објективног права, али са њим нису ни у 
колизији.

Друга специфичност произлази из прве: суштина конститутивне 
воље изражава се намером поклањања одн. бестеретног уступања одређе-
них ствари или права одређеном лицу7. Са становишта тог лица то се очи-
тује као одређена и бесплатна корист коју треба да прими, стога, и пошто 
је прималац поклона примарно и суштински изван каузе којој приступа, 
право мимо општих правила о способности за уговарање, од таквог лица 
и не захтева пословну способност.

Осим тога, појам уговора о поклону подразумева одсуство сваке 
претходне обавезе или условљености на страни поклонодавца да се по-
клон учини и, истовремено, одсуство икакве правне могућности и основа 
да поклонопримац захтева тај поклон од поклонодавца.

Стога, битни елементи за закључење уговора о поклону, као правног 
акта доброчинства, веома се специфично испољавају у односу на битне 
елементе теретних уговора.

Ако су битни елементи уговора о поклону субјективна намера таквог 
доброчинства, animus donandi, и предмет уговора, а ако иначе за предмет 
уговора сматрамо облигацију коју он као правни посао ствара, то само 
престација из уговора о поклону може бити и јесте његов предмет. Како 
једина престација јесте сам чин поклањања одн. бестеретног уступања, у 
том случају недвосмислено је и очигледно8 да код овог уговора долази до 
стицаја намере, одн. animusa, предмета и каузе, и то само на страни једног 
лица из уговора – поклонодавца.

7 Физичком или правном, у смислу intuitu persone.
8 На мање очигледан начин тако јесте и код теретних уговора где кауза посредно 

обухвата и све елементе потребне за настанак пуноважног уговора.
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Озбиљна, савесно и поштено заснована воља, темељена на најширем 
могућем и дозвољеном спектру унутрашњих мотива, исказана намером 
поклањања одређене ствари или права одређеном лицу, јесте кауза уго-
вора о поклону. Она непосредно у себи, као појам истовремено садржи 
и објект који се поклања и који јесте одређен или је бар одредив, као и 
субјект коме се поклања и који јесте одређен или је бар одредив. Воља 
активног субјекта поклањања, у виду намере поклањања, у себи садржи 
објект поклањања и пасивни субјект коме се поклања. Поклонићу..., без 
одредница шта, коме и када ћу поклонити, осим неозбиљности и неза-
снованости, онемогућава другу вољу у њеном изражавању потребне са-
гласност и стварање тзв. iuris vinculum-а са првотном вољом, у смислу и 
формалног потребног услова настанка уговора. Тада се пасивни субјект 
очитује активном и афирмативном манифестацијом воље и легитимише 
као субјект предочене каузе уговора о поклону, а кауза истовремено пу-
бликује као каузе уговора о поклону, ad finitum. Тако, уговор о поклону, 
без одређења нпр. намере поклањања, или објекта који се поклања и су-
бјекта којем се поклања, неће настати јер нема, у часу закључења уговора 
јасно изражену каузу уговора, што онемогућава формалну конститутивну 
сагласност, у виду приступа, друге воље која опет не може пристати на 
суштину која није у довољној мери исказана односно одређена. Према 
томе, због стицаја и вишезначности појмова, како је то наведено, битни 
елементи уговора о поклону су намера поклањања и (одредив) објект 
доброчинства.

Код поклона можемо говорити о примарној унутарсубјективној кау-
залности, о разумској потреби страна, али се сада однос воља не заснива 
на нормативноправној еквивалентности и обостраној пропорцији давања, 
него само на простој дистрибуцији вредности по сопственим субјектив-
ним мерилима и критеријумима, и прихватању дистрибуције као такве 
и вредности коју носи. Управо тако се показује да кауза код уговора о 
поклону, као његова суштина, у оквирима објективног права и приватне 
аутономије, основом слободе одлуке и располагања, као одраз разума, са-
весности и поштења страна, може да одражава, поред материјалних вред-
ности и конотација, и неке друге вредности нематеријалног и духовног 
карактера којима поклонодавац, у складу са суштином грађанског права, 
самостално додељује одређени материјални израз.

Због потребе оправдања правичности таквих располагања, као дозво-
љеног одступања од (само) уобичајених пропорција које закон предвиђа 
за обострано материјални израз, потреба за правном сигурношћу не би 
била нарушена. Тако долази до максималне могућности индивидуалног 
испољавања и објективног признавања најширих и најдубљих људских 



9

слобода и права, врлина и вредности које премашују правни захтев гра-
ђанскоправне врсте. Ако је праведност општепреферирана рационалност 
еквиваленција, правичност преферирана слобода, онда је нормативно ин-
ституционализована могућност правичности највиши достигнути9 стади-
јум права, онда је право нормативни одраз човека као свог изворног и 
оригиналног субјекта, онда говоримо о хуманоцентричном праву где је 
правни систем аутентичан израз демократског поретка ствари и незамет-
ног политичког система представљеног својеврсном идејом јавног сервиса 
суверених грађана.10

Другачије гледано, код уговора о поклону, одређен вид еквивален-
ција код разумних субјеката увек и у свим случајевима размене постоји, 
само што је реч о објективно непотпуно видљивој размери размене не-
истоврсних вредности коју у сваком појединачном случају одређује сам 
поклонодавац по свом критеријуму вредности и унутрашњим потребама 
које творе мотиве, одн. побуде за поступање.

Због тога би у сваком случају таквог правног располагања, из инте-
реса правне сигурности, објективно право било легално коректно, и леги-
тимно оправдано у погледу могућности постављања претходног услов-
ног захтева за пружањем одређених објективних гаранција и оправдања 
у виду форме, разумности, предочавања мотива, савесности и поштења, 
оличених у правној и социјалној одговорности за обезбеђеност егзистен-
цијалних обавеза поклонодавца као субјекта доброчиног располагања пре-
ма себи, својој породици, другим лицима према којима евентуално може 
постојати нпр. обавеза издржавања, одн. држави или каквој другој инсти-
туцији која има или ће, у догледном времену, имати потраживања било 
које врсте према поклонодавцу. На такав начин би се унутарсубјективна 
каузалност, слобода избора и аутономија субјекта учинили разложним, 
озбиљним, разумним и упоредивим са становишта објективних и јавних 
услова ваљаности таквог располагања. Таквим начином, унутарсубјектив-
на каузалност својом публикацијом постаје сама кауза уговора о поклону

Други вид могуће одбране савесности и поштења воље која гради 
суштину уговора о поклону, коју објективно право не може увек сагледати 
на апсолутно задовољавајући начин, а у погледу могућности злоупотребе 
даровних уговора и избегавања административних и фискалних обавеза, 
кретао би се у номотехничком домену рестрикције и прогресије висине 
наведених давања, где би један од одлучујућих фактора био успех у до-

9 Стара права, старије римско, франачко, лангобардско, шеријатско, не познају кате-
горију доброчиних уговора. Према, Антић, О., наведено дело, стр. 276.

10 Чувардић, Ј., Општа теорија правде, докторска дисертација, Правни факултет у 
Београду, 2012, стр. 60–200 (необјављено).
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казивању истинитости пружених гаранција и задовољавању постављених 
услова бестеретних располагања. У оном обиму који би, према мишљењу 
суда, остао без валидних и доказаних гаранција, примењивале би се опте-
рећујуће стопе давања карактеристичне за теретна располагања.

Трећи вид интегралне заштите од могућих несавесности кретао би 
се у подручју објективног домена. Ако је основни циљ неког привредног 
субјекта стицање што већег профита у јединици времена, у правилу се не 
би могло дозволити бестеретно отуђење делова имовине привредног су-
бјеката у односу на други привредни субјект или какво друго физичко или 
правно лице односно какву другу институцију или другу организацију, 
осим ако се ради о рационалном, осведоченом и очигледном располагању 
хуманитарног типа на основама искључиво социјалне одговорности јав-
ног типа.

На наведени начин, можемо говорити о јединственом појму каузе као 
суштина свих уговора, и доброчиних и теретних. Суштине која егзистира 
и протеже се у целокупном опсегу од права на слободу еквиваленције11 у 
погледу материјалних добара, па све до права слободе и без еквивален-
ције. Како право еквиваленције у виду праведности, нормале, нормалног, 
није једина вредност, тако и није све праведно, нормално, само зато што 
је еквивалентно. Постоји и право слободе без класичне еквиваленције ма-
теријалног, у виду институционализоване правичности, које није непра-
ведно и неправично само зато што нема еквиваленција, али и не мора 
бити праведно и правично само зато што је слободно. Слобода уговорног 
располагања не односи се искључиво на домен материјалних вредности. 
Виши степен слободе и аутономије субјекта са собом носи и виши степен 
свести и одговорности. Друштво које претендује на статус демократског, 
неминовно пружа својим субјектима најшире могуће слободе и испољава-
ња истих а субјекти треба да их користе са примереном одговорношћу за 
своје поступке.

И у једном и у другом случају потребно је претходно пружити из-
весне гаранције о суштини располагања, о каузи. У првом случају те га-
ранције, везане су превасходно за питања извршења уговорних обавеза 
и примарно и обострано су усмерене другој уговорној страни. У другом 
случају, због представљене природе уговора о поклону, гаранције, у виду 
испуњености услова за могућност бестеретног располагања, намењене су 
првенствено објективном праву.

11 Једнаке вредности давања, еквиваленција одн., прекомерно оштећење по ЗОО-у, 
представљају ипак субјективну категорију велике толеранције и апроксимације. У том 
смислу, одустало се од пријашњег решења и изражавања висине несразмере правим мате-
матичким елементима – разломцима, а увео се појам очигледне несразмере.
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У првом случају реч је о два каузална и компатибилна обећања као 
две субјективне категорије које, као такве, снагом и уверљивошћу своје 
међусобне условљености засноване на егзистенцијалним потребама свих 
врста, материјално изразивих, граде једну нову категорију, категорију 
објективног, за коју објективно право, због изнетих разлога, претпоставља 
вероватну ваљаност. Међутим, категорија објективног само је очигледни-
ја, али није ништа истинитија само због своје очигледности него ли је то 
збир субјективних истинитости као простих фактора који је чине. Тако, 
провера истинитости објективно исказаног појма каузе одн. суштине уго-
вора неминовно треба да обухвати домен мотива, у правилу.

Код прве могућности тзв. теретних располагања и правних послова 
суштина је, у случајевима приближне тржишне еквиваленције, начелно, 
примарно и у најваћем делу објективно видљива и потврђена каузално-
шћу воља учесника, те се због тога, при закључењу уговора, ваљаност 
њене суштине претпоставља. Латентно присутни мотиви, као неодвоји-
ви део природног интегритета воље, као њени атрибути, у том случају, 
секундарног су значаја. Међутим, приликом настанка спора између стра-
на из уговора, претпостављена исправност објективно исказане суштине, 
као резултанта савесности и поштење страна које су створиле ту и такву 
суштину, подложни су провери од стране објективног права. Тада ће се 
указати да се иза објективне и формалне исправности могу налазити не-
допуштени субјективни садржаји, управо у домену савесности и поштења 
који, да су као такви били познати у време закључења уговора, предста-
вљали би сметње за његово закључење јер су противни самој суштини 
правног посла тј. каузи уговора, која није у складу са суштином правних 
и уопште друштвених вредности правног поретка заједнице у којој наста-
је. Да мотиви не улазе у сам појам каузе и код теретних уговора, то би, у 
ствари, без обзира на законски утврђене изузетке, али од супротног пра-
вила, значило начелну апсолутизацију истинитости објективно показане 
намере. Како то није тако12, мотиви јесу интегрални делови сваке сушти-
не, али због природе теретних располагања, сврсисходности, прагмати- 
чности, економичности, поверења у правни промет, еtc., њихово постоја-

12 Нпр. Перовић, наведено дело, стр. 58, заступајући супротно, наводи „...при тума-
чењу уговора потребно је испитати заједничку вољу странака у складу са одређеним прав-
ним и моралним императивима...” Под заједничком вољом аутор овога рада подразумева 
објективни исказ у виду каузе уговора, али код којег је приликом испитивања одн. тумаче-
ња неопходно, суштинске тачности и научности ради, у разматрање укључити и мотиве, не 
само као атрибуте воље, него као конститутивне делове њене бити. Примери за супротно 
су преовлађујући, поред одредбе ЗОО-а, то је нпр. и Салма, Ј., наведено дело, стр. 268 и 
269.
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ње и подобност се при конституцији уговора начелно подразумевају, све 
до евентуалног спора када се обавезно узимају у разматрање.

Накнадно утврђене, те сметње, у виду недозвољених мотива, пред-
стављају разлоге ништавости таквог правног посла од тренутка његовог 
самог настанка – што није ништа друго до, тада, ретроактивно признање 
важности мотива као интегралног дела каузе од тренутка самог настан-
ка уговора. Стога, ако може ретроактивно, требало би да може и активно, 
пре, и у самом тренутку конституције уговора. То се фактички свакодобно 
и догађа, само што ту правовремену контролу суштине врши и треба да 
врши – супротна уговорна страна13, а не непосредно објективно право. 
С друге стране, објективно право, када осим провере формалног статуса, 
није у општој прилици да само врши правовремену проверу мотива14, то 
императивно налаже странама из уговора путем својих начела пажње коју 
је том приликом потребно применити, као услов и исказ њихове савесно-
сти и поштења у правном промету. Намера и квалитети воље, као њени 
атрибути, могу од самог почетка, као ванредовна појава, бити свесно за-
сновани на несавесности и непоштењу. Прва брана томе је друга уговорна 
страна која је и по захтеву објективног права, да би отклонила од себе 
евентуалну кривицу, дужна употребити сву могућу пажњу и евентуално 
применити прву санкцију15, како до склапања уговора у том случају не би 
ни дошло. То у сваком случају подразумева могуће испитивање мотива16 
и прије, а поготово у тренутку склапања теретног уговора. Ако се и избе- 
гне прва санкција и дође до склапања уговора, у случају да друга страна 
применом потребне пажње није запазила никакве недозвољене мотиве, 
уговор ће се сматрати ништавим због неваљале каузе, а кривицу за, на 
такав начин узроковану штету и из ње проистекле последице у виду од-
говорности, сносиће страна која је са умишљајем одн. намером, преварно 
приступила закључењу таквог уговора.

Када је дотакнуто питање штете, на овом месту упутно је истакнути 
фактички недвосмислено постојећу аналогну структуру такве облигације 

13 Тако долазимо до појма нпр. савесног купца.
14 Када објективно право узме у проверу мотиве за које постоји основана сумња да 

су недозвољени, уговор је већ настао.
15 Одустати од уговора.
16 Сасвим је уобичајено да код склапања одређених врста уговора о продаји, у одре-

ђеним неуобичајеним ситуацијама купац поставља питање продавцу: зашто продајете?, 
одн. да продавац пита купца: зашто (нпр. толико количински) купујете? У неким спе-
цифичним околностима, неуверљив одговор, поготово када питање поставља купац, може 
изазвати сумњу довољну да се одустане од склапања уговора. Сумња се, правнички, испо- 
љава као сумња у недозвољеност каузе будућег и намераваног уговорног обавезивања.
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и облигаторности која претходи уговору о поклону и облигације која на-
стаје његовом основом.

Наиме, према облигационоправној логици у домену проузроковања 
штете као извору облигације, говоримо о односу два субјекта узрокова-
ног неодговорношћу на коју право реагује. Ако се код лица које је узро-
ковало штету ствара обавеза тога лица да такву штету надокнади оште-
ћеном, односно ако је у таквом облигационом односу кривица штетника 
субјективно обавезујући елемент, а узрочно-последична веза објективно 
обавезујући елемент, ако тек спојем та два елемента настаје iuris vinculum 
између повериоца као оштећеног лица и дужника накнаде штете, и ако је 
кривица правно нестандардно, а фактички атипично и нежељено понаша-
ње, тада се може тврдити и следеће:

Може се аналогијом супротности претпоставити могућност проузро-
ковања фактичке користи као извора правне облигације. Тада настаје одн. 
може настати фактичка потреба окориштеног лица да узврати починиоцу 
за корист коју је примио. Међутим, како право не реагује преко себе, тај 
претходни однос припада домену ванправне егзистенције два субјекта за-
сноване на чистим облицима одговорности на коју право не реагује и стога 
није правне природе, нити је на било какав начин правом условљен. Иако 
није правне природе, однос је облигационе природе и превазилази одн. 
унапређује вредности на којима је нормативно утемељена облигационо-
правна природа. Како је мање садржано у већем, произлази да такав однос 
може постати облигационоправни, демонстрацијом једне воље релевантне 
за право и пристанком друге такве воље на учињену демонстрацију. Та-
кво понашање, сам статус или какве друге одлике субјекта које је указало 
корист другом лицу, за то друго лице представљају основ његове обавезе, 
мотив, тј. искључиво субјективни и пресудно обавезујући елемент за на-
станак будуће правне облигације посредством уговора о поклону, али који 
због наведених карактеристика трпи обавезу јавног предочавања.

Ако у домену штете као извора облигације, право додељује приме-
рен имовинско-материјални израз вредностима које га изворно немају и 
за које је било тешко и претпоставити да би га уопште моглe имати (нпр. 
лична добра, тело, делови тела, психички интегритет), не постоји ниједан 
разлог за супротно поступање код случаја признања нематеријалних ду-
ховних вредности и њиховог материјалног израза код чињенице користи 
као извора облигације, под наведеним условима.

Другачије гледано, понашање, рад, резултати рада, сам статус или 
какве друге одлике субјекта које представљају корист другом лицу, јесу за 
то друго лице, по његовим вредносним мерилима, извор фактичке облига-
торности која се може реално остварити искључиво путем уговора о по-



14

клону као извора правне облигације. Будући дародавац наведене вредно-
сти сматра за извршену или још увек извршавану својеврсну и специфич-
ну натуралну и предуговорну престацију у корелацији са будућим угово-
ром о поклону. Корелација се састоји у томе да ће две воље, једна која је 
узроковала предуговорну престацију и друга која намерава основом прве 
узроковати даровну уговорну престацију, творити каузу одн. суштину бу-
дућег уговора о поклону. Рађа се облигација која за основу одн. узрок има 
духовну корист прекоправне врсте. У таквом облигационом односу корист 
која је учињена јесте субјективно обавезујући елемент, а узрочно-после-
дична веза између прекоправне радње одн. настале користи и доброчине 
противпрестације јесте објективно обавезујући елемент, односно таквим 
треба учинити онај његов део који се тиче предуговорне престације.

Иако, у начелу, право не реагује преко себе, оно не може пренебрег-
нути и игнорисати чињеницу постојања виших истородних вредности, на 
којима је и оно засновано, поготово у домену приватне аутономије, када 
се на такву чињеницу, као основ своје обавезе, позива једна од страна из 
уговора, поклонодавац, а друга уговорна страна, поклонопримац, то сво-
јим пристанком и потврђује. С друге стране, због природе права и његове 
објективне датости, потребно је том праву на адекватан начин предочити 
и доказати постојање предуговорне, нематеријалне и духовне престације 
која своје учинке, као трајне вредности, финализује управо закључењем 
уговора о поклону, као резултат једне воље, која опредељује другу на ма-
теријалну контрапрестацију путем уговора о поклону. Само на такав на-
чин, таквим сусретом две воље настаје суштина даровног уговора одн. 
његова кауза.

Предуговорна престација, језиком теорије каузалног обећања, пред-
ставља за поклонодавца, натурално, неусловљено и незахтевано испу-
њење његових жеља и потреба. Легитимише се пред њим као акт чисте 
личне, друштвене и социјалне одговорности будућег поклонопримца, акт 
његовог личног духовног идентитета, када његов рад, статус, одговорност, 
или каква друга карактеристика бивају најмање у складу са највишим 
приватним и јавним стандардима. Ширину и квалитет личног идентитета, 
поклонодавац доживљава и валоризује као престигнуто обећање, одн. као 
испуњење (и) њему лично. Та, и тако извршена престација, добровољна, 
за право невезана, правом неузрокована, духовна и натурална, даје и пра-
вично и изворно право (легитимитет) том другом лицу, као оличење њего-
ве слободе и аутономије, коју би легитимни политички и правни поредак 
морао признати својим изворним субјектима, да узврати материјалном 
контрапрестацијом, али сада на њему једино могућ а правно дозвољен 
начин – путем даровног правног посла. Изворни и оригинални творац 
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правности облигације јесте, на тај начин, поклонодавац а не објективно 
право. Да облигација не би остала у сфери фактичког и натуралног, када 
се не би могло радити о легалној промени у имовини поклонодавца, он 
испољава недвосмислену жељу да облигација има правни карактер и у ту 
сврху испуњава критеријуме објективног права за доброчина располага-
ња, а поклонопримац то потврђује својим пристанком. Објективно право 
такво стање ствари не може игнорисати.

Како кауза као суштина и иначе настаје у фактичком домену и при-
је него ли се оствари као правна суштина и као услов њеног настанка, 
ниједним посебним или општим разлогом не би се могла искључити и 
могућност постојања неформалне предуговорне престације.

Практична последица наведене теорије јесте да се постојећи извори 
облигације обогаћују за још један нови извор: користи, вољом окоришће-
ног субјекта.

Код оваквог поимања правне природе уговора о поклону, питање из-
вршења преузетих обавеза и питање престанка уговора треба покушати 
поставити на начин примерен тој правној природи и животности самог 
дешавања

Ако желимо бити доследни, водећи рачуна да право не реагује преко 
себе, без обзира на дате гаранције и захтевану форму уговора о поклону, 
логичко-правним следом произлази да се закључен, а неизвршен уговор 
не би могао присилно остварити и извршити. Разлог немогућности при-
силног извршења лежи у чињеници да основ обавезе поклонодавца – није 
правни. Само је он, поклонодавац, недвосмисленом манифестацијом сво-
је воље, могао такав натправни основ валоризовати као правни. Једна од 
воља, и на њој заснована престација, која чини суштину одн. каузу угово-
ра о поклону, превазилази право. Валоризацију те и такве воље у праву, 
као правну и конститутивно потребну за настанак каузе одн. суштине уго-
вора, може искључиво да врши само друга воља, воља поклонодавца. Ако 
се то из неких разлога не деси, уговор неће стећи каузу као услов свога 
настанка и своје ваљаности, па неће ни настати. Ако уговор не настане, не 
може ни производити правне учинке.

Ако уговор о поклону, позитивном валоризацијом натуралне и пред-
уговорне престације од стране поклонодавца правоснажно настане, а не 
буде извршен, разлог такве могућности могао би се једино сагледати из 
угла накнадног губитка позитивне валоризације, а тиме и накнадног отпа-
дања каузе, где би поклонодавац, за случај своје несавесности и неодго-
ворности одговарао поклонопримцу, али само за штету проузроковану у 
времену од закључења правоснажног уговора, до тренутка отпадања кау-
зе. Губитак позитивне валоризације могао би потицати, у првом реду, из 
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субјективног домена одн. савесно, брижљиво и одговорно стеченог увере-
ња о величини, врсти и вредности користи одн. престацији коју поклоно-
давац сматра да је примио од стране поклонопримца, чак и без исказане 
изричите или уопште исказане намере поклонопримца у односу на кон-
кретног поклонодавца. У другом реду, губитак валоризације тицао би се 
промена у објективном домену гаранција које је поклонодавац претходно 
био дужан предочити правном поретку као услов свог доброчиног распо-
лагања. У том смислу, поклонопримац би могао поставити захтев за пони-
штење уговора и накнаду штете, ако су разлози неизвршења у субјектив-
ном домену, одн. захтев за раскидом ако су разлози у објективном домену, 
као и захтев за раскид због заблуде о личности поклонодавца. Захтев за 
поништење уговора, морао би бити свакодобно дозвољен поклонодавцу 
ако је до закључења уговора о поклону дошло основом преваре и претње, 
као и у случајевима заблуде о личности поклонопримца.

Сама узрочно-последична веза, у оваквом случају, остаје у домену 
субјективног и није уопште објективноправно третирана до момента иска- 
зане воље за закључењем даровног уговора. Ситуација је најсличнија фи-
налном односу код натуралне облигације, без претходне правне, али пра-
вом признате историје међусобних односа странака

Субјективно схватање и поимање наведена два елемента довољно је 
да, у начелу, у оквирима приватне аутономије, створи објективним правом 
признат iuris vinculum између повериоца, који је у овом случају лице које 
је пружило фактичку корист, и дужника, по сопственој вољи, за пружене 
користи коју је некада претходно већ примио или још увек прима. Корист, 
у оваквом смислу, подложна је најшире могућем поимању и субјектив-
ном критеријуму вредности поклонодавца, али је потребно да, уз оста-
ло, најмање испуњава објективну квалификацију појма здравог разума. 
Иако претходни однос представља подручје ванправне егзистенције, као 
фактички егзистирајући, не може представљати и подручје натправне ре-
гулације. То значи да у сваком случају у питању, када се појављује као 
основа будућег правног и даровног располагања, треба да је, као субје- 
ктивна категорија која тежи објективној атрибуцији, заснована на објектив- 
ној интерпретацији начела здравог разума, праву, на моралним и етичким 
начелима, на савесности и поштењу као основним правним и цивилиза-
цијским вредностима и потребама. У супротном, такво доброчино распо-
лагање путем уговора о поклону, не би се могло дозволити.

У другим случајевима када је нарушено начело еквиваленције, једна-
ке вредности давања, када објективно предочени део каузе говори о изве-
сној мери вољне диспропорције, разлика до пуне аритметичке пропорције 
мора се такође оправдати или ће у супротном случају указивати на недо-
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звољену неједнакост вредности престација. Отклон од једнаке вредности, 
као субјективну категорију, требао би се оправдати са посебним стањи-
ма родбинске, пријатељске, религијске, моралне, етичке или какве друге 
вредности, наклоности, институтом praetium affectionis, уз такође потпуно 
доказивање сопствене ситуираности и материјалног интегритета зависних 
лица одн. института који би требали остати независни од учињеног до-
брочинства, и како се не би радило о објективној категорији недозвоље-
ног прекомерног оштећења.

Важеће позитивно решење у погледу појма и учинака каузе уговора 
о поклону има врло значајне слабости, како теоретске тако и практичне. 
Оно каузу поима као непосредни циљ уговора као приватноправног посла. 
То би значило да се за циљ доброчиног правног посла могу везати они 
учинци које су само стране имале на уму склапајући такав посао, уз фор-
мално поштовање свих општих начела права везаних за ту материју, али 
не и суштинских одређења опште материје као могућност санкционисања 
последица.

Како је кауза објективно исказана суштина правног посла која у себи 
садржи два појединачна, субјективна и компатибилна циља, само оства-
ривањем те суштине остварују се и циљеви које она садржи и постиже се 
жељена сврха одн. разлог уговарања. Тада се кауза гаси и то на истоветан 
начин као и код теретних уговора, осим ако сам циљ уговора одн. кауза 
нису били од стране уговорника одређени у смислу трајања у времену. 
Позитивно решење доброчине природе уговора и његове каузе управо сто-
га је непримерено јер објективно право ауторитарно нарушавајући начело 
приватне аутономије, продубљује и проширује непосредно исказану вољу 
субјеката, деформишући њен првобитни израз, надовезујући и надограђу-
јући на њу, на саму каузу, одређене императивне учинке и обавеза примца 
које ни на који начин нису иманентне исказаној вољи уговорних страна, 
поготово поклонодавца, ни у погледу намереног садржаја, ни у погледу 
трајања, те се стога из те воље не би могли конституисати ни као изведена 
начела, а поготово не као основно правило.

На наведени начин, објективно право конституишући, у једном делу, 
саму бит каузе, постаје трећа уговорна страна. Понашање странака из 
уговора не одређује њихова воља него објективна и општа правна норма, 
најдиректније и најнепосредније. Такав степен императивног уплитања 
објективног права у домен приватне аутономије, у домен одлуке, свакако 
није одраз ни јавног поретка, ни принудних прописа, ни добрих обичаја 
савременог и истински демократског друштва својих суверених грађана. 
Такав степен конститутивне интервенције, без сумње, насилно позицио-
нира каузу у искључиви домен јавног права, прелазећи преко њеног при-
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ватноправног порекла и занемарујући га. Наглашавајући само одређени 
аспект неке појаве, деформише се њен основни појам, суштина и вред-
ност, а тиме и њена улога у општој друштвеној интеракцији.

Управо на материји претходног приговора, може се приметити и сле-
дећа, сасвим извесна предност поимања каузе као суштине уговора над 
поимањем каузе као непосредног правног циља обавезивања.

Код уговора о поклону, каузи као суштини, у начелу је иманентна 
благодарност, захвалност, моралност, етичност, савесност, поштење. У 
сваком случају ради се о свечаном тренутку узрокованом неким претход-
ним односом, деловањем или статусом уговорних страна, углавном нема-
теријалног карактера. Таквом основом (каузом) однос кулминира управо 
закључењем уговора о поклону. Извршењем таквог уговора и његова кау-
за се, по природи односа и вољи страна, код чистог облика уговора о по-
клону, као његова суштина, гаси. Све изван оваквог домена, наметнута је 
одлука објективног права као треће уговорне стране, која не спада у каузу 
као суштину уговора о поклону, али, какво стање јесте, спада у каузу као 
циљ уговора о поклону.

У пракси наших судова кауза је циљ уговарања који обе странке 
имају у виду и да он чини саставни део уговора17. У наведеном пригово-
ру, кауза схваћена као циљ, не би могла у довољној мери ни указати ни 
одговорити на проблем нелегитимног и нелегалног суучешћа објективног 
права у конституисању каузе. Доказ тога је да је такво правно решење 
позитивноправно, не само код нас, те да се као такво примењује дуги низ 
година. Насупрот томе, кауза као суштина уговора, указује да нешто у 
таквом правном решењу, у самом закону, није одговарајуће и није како би 
требало бити. Вољна и аутономна суштина уговора губи се непримереним 
правним решењем и интервенцијом објективног права. Нарушава се при-
ватна аутономија као први и почетни услов било каквог правног споразу-
мевања. Кауза као суштина уговора, обухватајући непосредно све правне 
вредности и захтеве, кроз себе посредно изражава и основне вредности 
неког друштва уопште.

Како су у свим истински демократским друштвима у којима је су-
бјективна хијерархија стварни творац своје објективне (јавне, политичке, 
па и законодавне) еманације, све истинске вредности представљене и за-
штићене законима, на глобалној разини суштински идентичне, простом 
компарацијом увиђа се да тек кауза као суштина може дати и даје одговор 
на крајње питање: да ли је и сам закон праведан или не. 

17 Перовић, С., наведено дело, стр. 333. Пресуда Савезног врховног суда, Рев.1423/59, 
од 09. 02. 1960, Збирка судских одлука, књ. V, св. I, бр. 20.
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Тиме се, принципом интегралне правности, пружа прилика глобал-
ној интенцији владавине права, да не буде само владавина закона, него, 
поштовањем одређених универзалних начела, владавина онога што би 
закон требао да буде.18

На приказани начин, још се једном потврђује и теоретски нераски-
дива повезаност фактичког и правног контекста. Наведена тврдња долази 
до изражаја нарочито код уговора о поклону. Код таквог уговора се један 
ванправни и фактички домен, са становишта објективног права, јавља ва-
љаним узроком приватноправног посла као последице. При томе, катего-
рија дужникове престације код уговора о поклону јесте правни појам, али 
категорија повериочеве престације – није. Она је само појам у праву.

Кауза као суштина уговора, и теретног и доброчиног, јесте категорија 
правде и садржи идеју поштовања слободе и аутономије човека као разу-
мног, рационалног и интелектуалног бића у правном промету размене сва-
коврсних (свих) вредности. Само би неразуман или неслободан човек пре-
пустио неко своје имовинско право без разлога неке суштине, одн. каузе, 
када би одсуствовала и праведност. Поштовање човека, његовог разума, 
интелекта, одговорности и слободе, подразумева, код доброчиних распо- 
лагања у праву, признање и поштовање његовог унутрашњег избора и од-
говора на питање зашто је то и тако учинио. С друге стране, због жеље 
за правном атрибуцијом унутрашњег избора, оправдан је захтев тог истог 
права да му се тај избор предочи и оправда.

За каузу једног доброчиног, надматеријалног и, у крајњој линији 
свечаног располагања, каузу схваћену као суштину, не би се у моменту 
склапања уговора могли везати учинци социјално-заштитног карактера, 
као нпр. незахвалност поклонопримца и осиромашење поклонодавца, које 
намеће закон, а који су неиманентни тренутку и исказу воље и који фалси-
фикују праву правну природу даровног уговора претварајући га у трајан, 
услован и, у крајњој линији, алеаторан уговор непознатих и неизвесних 
учинака.

Незахвалност примца и осиромашење даваоца могли би се прихва-
тити код важећег правног решења само као могући атипични модалитети 
у уговору о поклону, проистекли из изворног израза воље оба уговорна 
субјекта, из каузе. Иначе се таквим решењем поклонопримцу стављају у 
изглед неизвесности у погледу опсега, износа и времена настанка могу-
ћих обавезе. Код евентуалног осиромашења поклонодавца, поклонопри-
мац нема никакве могућности предвиђања или утицаја на настанак такве 

18 У том смислу, за домен уставног права, нпр. Фридрих фон Хајек, према Лилић – 
Булајић: Устав и права грађана, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2008, стр. 24.
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значајне околности. Код случаја незахвалности, беспотребно и сувишно 
се условљава будуће понашање, на које поклонопримац има утицаја, али 
које је као такво изван природе и каузе уговора о поклону јер је предмет-
на материја независно и самостално регулисана бићем посебних општих 
норми прекршајног или кривичног права19, без обзира на постојање уго-
вора о поклону

Важеће решење могло би се покушати оправдати сагласношћу по-
клонопримца (незнање о праву не оправдава) пристанком и на конститу-
цију такве каузе уговора чији један део је последица изјаве поклонодавца, 
а други последица захтева објективног права. Питање које се у таквој си-
туацији може поставити јесте питање примораности (неслободе) обдаре-
ника на пристанак и под таквим условима, због материјалне користи која 
претеже, без обзира на правну неизвесност и несигурност.

У супротном, код чистог модела уговора о поклону, његову каузу 
одн. суштину, после закључења уговора, не чини ни на који начин појам 
благодарности јер је управо тај појам и мотив пресудно утицао на покло-
нодавца при настајању намере поклањања у погледу одређеног предмета 
и одређеног субјекта у смислу intuitu persone, и довео до настанка каузе и 
закључења уговора о поклону. 

Закључењем и извршењем уговора кауза се гаси. Квалитети поклоно-
примца, његова до тада исказана ,,благодарност“ била је довољна покло-
нодавцу за чињење поклона, те би то требала бити и објективном праву, 
те даље условљавање није у мотиву, одн. каузи уговора, осим као изним-
ни, недвосмислено испољени вољни изузетак. С обзиром на личне особи-
не, статус или какве друге карактеристике или вредности поклоноприм-
ца које су по унутарсубјективним одн. унутаркаузалним критеријумима 
вредновања нематеријалних вредности у односу на материјалне, били 
довољни и пресудни као одређена вредност за стицање поверења и да се 
основом правног посла узврати протувредност одн. протупрестација у ма-
теријалном облику. Примарна, основна и пресудна гаранција за извршење 
одн. правне учинке уговора о поклону, управо је у тим карактеристикама 
поклонопримца. Вредности intuitu persone пресудно су определиле вољу 
поклонодавца за бестеретним материјалним давањем, примарна су и га-
ранција извршења даровног уговора, и кулминирају стицањем уверења 
у њих и закључењем самог уговора о поклону. Уверење у те вредности 
представља довољну ванправну гаранцију и будућег понашања поклоно-
примца, те начелно нису потребне никакве додатне правне гаранције, по-
себно наметнуте, осим ако их поклонодавац не искаже каузом уговора на 

19 Нека права нпр. захтевају да се неблагодарност уважава само ако је настала као 
последица кривичног дела.



21

коју би поклонопримац приступио. Сви евентуално накнадно наступили 
случајеви неблагодарности изван су каузе уговора о поклону која је уга-
шена. За њих се одговара и одговарало би се у погледу истих лица и без 
обзира на постојање уговора о поклону, али по основи тога што ионако 
представљају биће неког прекршајног или кривичног дела.

Други случај, одн. учинак важеће поставке уговора о поклону, осиро-
машење поклонодавца, ни на који начин, осим наметнутог, не би се могао 
повезивати са каузом као суштином уговора о поклону, уз испуњење по-
стављених услова и гаранција, како је то већ образложено, осим ако није 
изворни део те суштине.

Кауза јесте универзални правни институт уговорног права. Предста-
вља суштину уговорних располагања материјалним, али и другим вредно-
стима. Како су материјална добра по својој природи објективно видљива 
и мерљива у смислу вредности, таква је и суштина одн. кауза правног 
посла којим се такво адекватно располагање у погледу вредности врши. И 
нематеријално, духовно, има своју посебну вредност изразиву у општем 
материјалном еквиваленту. Како је производ духа, дух и одређује адекват-
ну материјалну вредност и додељује је таквом производу за случајеве раз-
мене за изворне материјалне вредности путем доброчиног, бестеретног 
правног посла. Због реалне и непосредне невидљивости духовног добра 
и видљивости материјалних добара, од суштине међусобне правне разме-
не региструје се само материјално добро, а духовно се мора предочити, 
оправдати и доказати на један објективно видљив и прихватљив начин. 
Потреба правне сигурности и избегавање могућих злоупотреба даровних 
уговора терети поклонодавца и налаже му да приликом закључења угово-
ра о поклону, свим доказним средствима докаже своју савесност и поште-
ње и испуњеност објективно постављених услова за такво располагање. 
Другим речима, да претходно докаже постојање и ваљаност каузе код свог 
доброчиног уговора о поклону, одн. да докаже да је суштина тог уговора 
правно прихватљива са становишта објективног права и вредности које 
оно штити. То ће учинити тако што ће, у ствари, суду предочити постоја-
ње предуговорне престације односно користи коју је примио и коју сма-
тра извором облигације и чију вредност он оцењује довољном за чињење 
материјалне противпрестације путем уговора о поклону. Претходно испу-
њење постављених услова, оправдање и доказивање истинитости добро-
чиних и мешовитих располагања пред објективним правом, ослободило 
би то исто право неоправданих захватања у домен приватне аутономије. 
У случају неуспеха оправдања и доказивања, непотврђивања истинитости 
каузе, објективно право не би могло дозволити закључење уговора о по-
клону него би се он, ако за то постоји обострани интерес и ако су испу-
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њени остали услови, третирао као теретни уговор, са свим последицама 
које из тога произилазе.

 Не може се наравно знати да ли ће бити боље ако буде другачије, 
али је сигурно да ако желимо да буде боље, мора бити другачије.20
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