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Сажетак: Иако је институт противправности стекао епитет 
„вечне теме” будући да се теоретичари права радо баве њиме 
већ вековима, на многа суштинска питања у вези са њим нисмо 
добили одговоре. Једно од тих питања је и да ли је и, ако јесте, 
када је, противправност услов одговорности за штету по нашем 
праву. Циљ рада је да употребом нормативног метода, готово 
свих аналитичких и синтетичких метода, уз могућу употребу и 
методе мисаоног моделовања, одговоримо управо на то питање.

Кључне речи: противправност, услови одговорности, осно-
ви одговорности, злоупотреба права, штета

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У односу на кривичноправну теорију која није нарочито напредо-
вала у изучавању противправности, у оквиру теорије грађанског права 
сагледани су практично сви могући аспекти овог проблема и понуђени 
задовољавајући одговори на многа постављена питања. Ипак, у тражењу 
одговора на та питања као да се заборавило да изградња било које теорије 

* Рад примљен: 5. 12. 2012. године.
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у друштвеним наукама, а нарочито у праву, не сме сама себи бити циљ, 
па се тако десило да се правна теорија, увучена у „непрегледне дубине” 
теоретисања, превише удаљила од друштвене стварности. Као последица 
тога, без обзира на темељност у раду, изостао је одговор на питање од 
суштинске важности за све нивое бављења грађанским правом – да ли је 
и када противправност услов одговорности по нашем праву. 

Да није могуће бавити се било којим сегментом грађанске одговорно-
сти без адекватног одговора на ово питање уверили смо се и сами бавећи 
се пристанком пацијента на медицинску интервенцију. Није било могуће 
проучити ову чињеницу из угла разлога искључења противправности уко-
лико нисмо сигурни да ли је противправност уопште услов одговорности 
по нашем праву, јер би негативан одговор на ово питање у приличној мери 
обесмислио наше истраживање.

Како бисмо комплетирали поменуто истраживање пошли смо од 
становишта да, иако наше позитивно законодавство не помиње изричито 
институт противправности, то не мора нужно да значи да он није услов 
одговорности за штету. Ипак, за потврду те смеле тврдње морали смо по-
тражити посредне, а опет довољно уверљиве доказе. 

У ту смо сврху, а ради потпуности излагања, у првом делу рада ра- 
змотрили појам штете и указали на потребу разликовања услова од основа 
одговорности за штету. На тај начин смо, сматрамо, уз, у другом делу рада 
дефинисан појам противправности, створили солидан темељ за истражи-
вање да ли је противправност један од тих услова.

Тек након спроведених свих описаних „припремних радњи” прешли 
смо на оно што је централни део овог рада, а то је анализа места против-
правности међу условима одговорности, а из угла прихваћене романске 
концепције и појединих начела и института нашег позитивног законодав-
ства. То нам је омогућило да читав рад заокружимо и излагање завршимо 
анализом потребе за противправношћу у зависности од конкретног основа 
одговорности.

1. УСЛОВИ ОДГОВОРОНОСТИ ЗА ШТЕТУ

1.1. Појам штете

У мору чињеница на основу којих настају облигациони односи, а 
које називамо њиховим извором1, посебно место има проузроковање ште-

1 Правни односи и грађанска субјективна права не настају непосредно на основу за-
кона, то јест објективног права. Они настају непосредно на основу одређених чињеница 
које закон предвиђа као услов за њихов настанак. Те чињенице су извори конкретних одно-
са и права, и то непосредни извори, док је закон, то јест објективно право само посредни 
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те. Прецизније, уз уговоре, проузроковање штете је најзначајнији извор 
облигационог права2. Наиме, опште правило о ненаношењу штете други-
ма (neminem laedere), „подигнуто” је на ранг општег начела правног по-
ретка3, а конкретизовано је кроз низ одредби нашег ЗОО РС. Ипак, и по-
ред тако јасно постављених правила која дају основа, како за реактивно, 
тако и за превентивно деловање, дешава се да једно лице другом причини 
штету4. Чином проузроковања штете настаје специфичан облигациони од-
нос оштећеног и штетника у ком су улоге јасно подељене – штетник је 
дужник, а оштећени поверилац. 

1.2. Услови одговорности за штету

Када једно лице другом причини штету, равнотежа која је до тада 
постојала у правном поретку бива нарушена „на рачун” лица које трпи 
штетне последице. Оштећени неоправдано трпи извесну неугодност те он 
као поверилац у новозаснованом односу има готово природно право да од 
штетника захтева да штету умањи или отклони, то јест да захтева накнаду 
причињене штете5. 

извор. У том смислу: Ковачевић Куштримовић, Р. – Лазић, М.: Увод у грађанско право, 
Ниш, Пунта, 2008, 93.

2 Број извора облигационих односа и просторно и временски је променљив, но ни 
најстарије теорије не одричу „изворност” деликта (obligationes ex delicto). Није, наиме, 
спорно да је уговор најчешћи извор облигационих односа, али како проузроковање штете 
по учесталости долази одмах иза њега, значај овог извора не би требало да буде упитан. 
У прилог нашем размишљању, уосталом, иде и то што наш Закон о облигационим одно-
сима (Закон о облигационим односима (у даљем тексту ЗОО РС), Службени лист СФРЈ 
бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и Службени лист СРЈ бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99) , 
након уговора, прво обрађује проблематику надокнаде штете, па тек онда остале изворе. 

3 Видети детаљније: Николић, Д.: Увод у систем грађанског права, Нови Сад, Прав-
ни факултет, 2005, 121.

4 У обичном се животу под штетом подразумева свако неповољно стање, свака не-
пријатност, као и свако пропуштање пријатности, али је правни појам штете битно ужи у 
односу на њено одређење у свакодневном језику, јер није свака штета правно релевантна. 
(Видети: Станковић, О.: Појам и врсте штете, Анали ПФ Београд, 1961, 283).

 ЗОО РС упушта се у дефинисање појма штете, и у том смислу каже: „Штета је ума-
њење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања (измакла корист), као 
и наношење другом физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета).” (Ви-
дети: ЗОО РС, чл. 155).

 Но, Комисија за израду Грађанског законика при Влади Републике Србије је, у пред-
нацрту дела којим се регулишу облигациони односи, унела измену у претходну дефиници-
ју додајући да је штета, поред претходно реченог,  и „повреда зајамчених права личности”. 
У „алтернативној варијанти” овог члана додаје се да се штетом сматра и повреда сваког 
законитог интереса, без прецизирања шта се под тиме подразумева. (Видети: чл. 168. пред-
нацрта Грађанског законика, друга књига.)

5 Наше позитивно законодавство познаје два начина за надокнаду штете – успоста-
вљање ранијег стања или новчану накнаду (Видети: ЗОО РС, чл. 185), а о њиховом односу 
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Ипак, питање грађанскоправне одговорности, како се у правној тео-
рији лепо каже, није ни изблиза тако једноставно како се може учинити. 
Оно представља читав један свет који је стално у покрету и који се стално 
шири6, па тако анализирајући решења усвојена, како у нашем, тако и у 
правним порецима других земаља, приметићемо да могућност оштећеног 
да захтева надокнаду штете, сматрамо сасвим природно, није неограниче-
на. Он ту могућност стиче само уколико се збуду неке законом предвиђе-
не чињенице. Те чињенице називамо условима, то јест претпоставкама7 
одговорности8.

Да бисмо услове одговорности у потпуности разумели, њихово де-
финисање, односно њихово позитивно одређење, верујемо, није довољно. 
Иако се модерна логика и на њој заснована методологија одлучно противе 
негативним одређењима, то јест дефиницијама у којима се објашњава шта 
једна појава није, осећамо потребу да, прецизности излагања ради, укаже-
мо и на разлику између услова и основа одговорности. Потреба је тим пре 
већа уколико имамо у виду да се поједине чињенице јављају у обе улоге 
– као услов и као основ одговорности9.

Услови су, рекли смо, претпоставке одговорности и они дефинишу 
одлучујуће моменте који треба да се десе да би неко одговарао. Основ од-
говорности има, међутим, сасвим другу улогу. Он треба да објасни зашто 
неко одговара, то јест где се налази оправдање за ту одговорност10.

2. ПРОТИВПРАВНОСТ КАО УСЛОВ ОДГОВОРНОСТИ  
ЗА ШТЕТУ ПО НАШЕМ ПРАВУ

Сада када смо појам услова одговорности појаснили, природно је за-
питати се који су то услови одговорности. За очекивати је да макар у вези 

и евентуалној „предности” једног од начина детаљније код: Перовић, С. (ред): Коментар 
Закона о облигационим односима, Прва књига, Београд, Савремена администрација, 1995, 
426. и даље.

6 Тако: Жосеран, Л.: Еволуција одговорности, Бранич, бр. 7–8, Београд, 1935, 323.
7 Појам претпоставке у смислу услова одговорности не треба мешати са претпостав-

кама, то јест презумпцијама. (Упозорење у том смислу видети код: Вуковић, М.: Обвезно 
право, Књ. 1., Загреб, Школска књига, 1956, 77.)

8 Тако: Вуковић, М.: нав. дело, 77; Караникић, М.: Кривица као основ грађанскоправ-
не одговорности, Правни живот, бр. 10, Београд, 2004, 446; Радишић, Ј.: Облигационо пра-
во, Београд, Номос, 2004, 196.

9 Иако објективна одговорност све више окупира пажњу стручне правне јавности 
будући да су случајеви објективне одговорности све бројнији, субјективна одговорност ни-
када није изгубила свој значај. Код субјективне одговорности кривица је и услов и основ 
одговорности.

10 У том смислу: Караникић, М.: нав. дело, 446; Радишић, Ј.: нав. дело, 196.
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са тим питањем постоји јединствено прихваћен одговор, јер у општем је 
интересу да се јасно дефинише када и под којим условима се за штету 
одговара. Врло је интересантно, међутим, да је ситуација битно другачија, 
те да постоје врло различита схватања око тога који су све услови одго-
ворности11. Посебно је за наш рад значајно то што је анализа постојећих 
текстова показала да некако највише недоумица изазива место против-
правности међу условима одговорности по нашем праву, те да консензуса 
међу нашим правницима нема око тога да ли је противправност услов 
одговорности и када. Управо то је разлог због којег смо одлучили да овај 
рад посветимо том проблему.

2.1. Историјат и појам противправности

Читав низ историјскоправних истраживања указује, готово непобит-
но, да се институт противправности први пут помиње у закону Lex Aquilia 
de damno12 и то међу претпоставкама одговорности. Дакле, да би према 
одредбама овог закона постојала одговорност за неки од тих посебних 
случајева штете, потребно је, између осталог, да штета буде учињена про-
тивправно (damnum iniuria datum).

Од момента када је ступио на „правну позорницу”, својом сложено-
шћу институт противправности није престајао да интригира правничку 
јавност, тим пре што је његов развој врло брзо кренуо у два правца, а 
под утицајем романске и германске правне традиције. Наиме, у римској 
држави и земљама које су се развијале под утицајем романске правне тра-
диције, у „првом плану” био је починилац штете, његова личност и његов 
субјективни однос према учињеној штети. Са друге стране, у земљама под 
утицајем германске правне традиције нагласак је стављан на саму штету, 
то јест на објективну околност да је она настала, док је по страни оста-
вљана личност починиоца штете. Правни системи из прве групе, дакле, 
противправност не сматрају условом одгворности, већ сматрају да је кри-
вица довољна као услов, будући да у себи прећутно садржи и противправ-

11 Илустрације ради, ваља имати у виду да поједини аутори разликују три услова 
одговорности (видети: Караникић, М.: нав. дело, 446), док други, пак, разликују 4 услова 
(Милошевић, Љ.: Облигационо право, Београд, Научна књига, 1977, 161–162; Радишић, Ј.: 
нав. дело, 196). Има и аутора који познају 5 услова одговорности за штету (видети: Вуко-
вић, М.: нав. дело, 78). Најдаље, ипак, иду они који познају и више од 5 услова одговорно-
сти (тако: Ђорђевић, Ж. – Станковић, В.: Облигационо право, општи део, Београд, Научна 
књига, 1986, 345 и даље).

12 Акт донет у такозваном „републиканском периоду”, прецизније крајем 287. и по-
четком 286. године пре Христа, а који је регулисао врло хетерогене случајеве противправ-
ног оштећења туђих ствари.
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ност, док правни системи из друге групе противправност уважавају као 
самосталан услов за заснивање одговорности13.

Иако је евидентно да се разлике између ова два правна система по-
степено бришу, те да приближавања постоје чак и када је поимање про-
тивправности у питању, поменуте разлике до сада нису потпуно ишчезле, 
стога је логично питање какво је стање у нашем праву. Под утицајем које 
правне традиције се оно развијало? Да ли је противправност услов одго-
ворности за штету по нашем праву?

Ипак, пре него што представимо наше виђење ствари, постоји једно, 
процесним жаргоном речено, „претходно питање” на које нам ваља одго-
ворити како бисмо одговор за централно питање нашег истраживања по-
ставили на „здраве темеље”. То питање је шта је уопште противправност.

Противправност као израз је сложеница која представља антипод 
појму правност. Са становишта логике то значи да, уколико желимо да 
дођемо до дефиниције противправности, морамо дефинисати прво појам 
правност. Но, ма колико се овакво размишљање наметало као исправно, 
нарочито ако имамо у виду да је правност основна одлика правне норме, 
теоретичари који су се у оквиру грађанског права бавили противправно-
шћу махом нису ишли овим путем, већ су се држали уобичајених кратких 
дефиниција и законских решења14. Но, изузеци у том смислу ипак постоје 
и међу њима налазимо да је правност својеврсни захтев друштвене за-
једнице да се заједнички живот људи одвија у складу са правним норма- 
ма15. На основу тога произлази да је противправност негативан одговор на 
тај захтев, односно да је то стање супротно жељеном и кроз правну норму 
пројектованом стању.

Овим смо дошли до општег појма противправности који је, иако 
незаобилазна, ипак само успутна станица на путу ка одређењу против-
правности са становишта грађанског права. Противправност у грађанском 
праву је у једну руку ужи, а у другу руку, иако се може учинити да је то 
нелогично, шири од појма противправности уопште. Како се објашњава 
овај парадокс?

13 О историјату института детаљније код: Стипковић, З.: Протуправност као прет-
поставка одговорности за штету, Докторска дисертација, Загреб, 1988, 33–41.

14 Такав приступ срећемо код: Вуковић, М.: нав. дело, 148–149; Ђорђевић, С. Ж.– 
Станковић, С. В.: нав. дело, 347–348; Радишић, Ј.: нав. дело, 220 и даље; Радишић, Ј.: 
Противправност као засебан услов грађанске одговорности, Анали Правног факултета у 
Београду, 395. и даље; Стипковић, З.: нав. дело; Цигој, С.: Одшкодинско право, Љубљана, 
1960, 34.

15 Olšar, E.: Studie o prtivpravnosti (se zvlastnim zretelem k pravu trestnimu), Praze, 1940,  
8. и даље; Сибиновић, Ђ.: Противправност – одлика кривичног и грађанског вида неправа, 
Београд, Правни факултет „Унион” и штампарија „Загорац”, 2006, 11. и даље. 
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Противправност увек представља стање супротно оном које је про-
јектовано правном нормом и као такво, условно речено, представља нега-
цију права16. Противправност у описаном облику срећемо без изузетка у 
свим гранама права, али овај институт у свакој од њих има својих специ-
фичности. Противправност у смислу услова грађанске одговорности није 
поступање супротно нормама грађанског права, већ поступање супротно 
оним нормама које за циљ имају спречавање наступања штете, без обзира 
да ли се у конкретном случају ради о норми грађанског, кривичног, рад-
ног, управног или ког другог права17.

Из тога јасно произлази да је појам противправности у смислу усло-
ва одговорности за штету ужи од појма противправности уопште, те оста-
је да разјаснимо како је могуће да је он уједно и шири појам. Наиме, док 
појам противправности уопште подразумева, по природи ствари, посту-
пање супротно правној норми, појам противправности у грађанском пра-
ву подразумева поступање супротно, не само правним нормама, него и 
поступање супротно правилима струке, правилима спортске игре, па чак 
и понашање супротно моралу, обичајима и смислу одређених закона уко-
лико они имају за циљ спречавање штете18.

2.2. Стање у нашем праву – норме ЗОО РС

Ако анализирамо одредбе ЗОО РС које су посвећене проузроковању 
штете, већ на први поглед приметићемо да законодавац није условио одго-
ворност за штету захтевом, барем не изричито постављеним, да радња ко-
јом је штета причињена буде противправна. Делује као да је законодавац 
потпао под утицај романске правне традиције, тачније француске правне 
школе. Но, уколико противправност није изричито постављена као услов, 
да ли можемо закључити да она уопште, дакле ни индиректно, није услов 
одговорности по нашем праву?

16 Кажемо условно речено јер желимо да у Келзеновом маниру упозоримо да тре-
ба бити обазрив са употребом израза „негација права”. Наиме, противправност не негира 
норму и не доводи у питање „егзистенцију права”, јер је понашање супротно правној нор-
ми једнако предвиђено нормом као и понашања у складу са њом (видети: Kelsen, H.: Оп-
шта теорија права и државе, Београд, 1951, 64. и даље). Штавише, с обзиром да искрено 
верујемо да је и „реду” потребно мало „хаоса” (Harris, J.: Руне, Београд, 2007–2009, 114), 
јер без „хаоса” „ред” не би имао смисла, противправност не само да није негација права, 
већ је и његова највећа потврда, јер шта би значило и чему право ако се нико не би пона-
шао противправно.

17 Тако: Радишић, Ј.: Облигационо право, Београд, 2004, 221.
18 У том смислу: Радишић, Ј.: нав. дело, 221.
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Дубоко уверени у то да је одговор на постављено питање негативан, 
желимо да у наставку рада представимо аргументацију која наш став по-
тврђује. У ту смо сврху издвојили један, условно речено старији аргумент 
и два нова, до сада у правној теорији непозната аргумента, а која бисмо 
додали постојећој аргументацији.

а) Утицај романске правне традиције на нашег законодавца у погле-
ду односа према противправности евидентан је будући да одговорност за 
штету није изричито условљена и противправношћу радње, но без обзира 
на то потпуно би погрешно било закључити да наш ЗОО РС не познаје 
институт противправности. Наиме, за полазну основу при стварању ЗОО 
РС узета је идеја да је у закон довољно увести појам кривице и поставити 
га као услов одговорности, јер сматра се да он у себи прећутно садржи и 
захтев за противправност радње19. Осећамо потребу да истакнемо како је 
такво размишљање потпуно оправдано, иако има и оних у теорији права 
који сматрају да противправност као шири појам у себи обухвата и криви-
цу20, јер питање кривице, по логици ствари, има смисла  поставити само 
уколико је радња противправна21.

С тим у вези једно је јасно – интенција законодавца није била да са 
листе услова одговорности елиминише противправност, већ да закон по-
једностави тако што ће међу услове увести само кривицу. Као последицу 
приближавања, која у погледу противправности постоји између земаља 
под утицајем романске и германске правне традиције, имамо ситуацију да 
се и у земљама романске правне традиције, а под чијим смо ми утицајем 
у том погледу били, све чешће говори о противправности као услову од-
говорности, истина посредном, али не и мање значајном.

Значајан доказ о томе да наше виђење правих намера законодавца 
није пуко нагађање, представљају одредбе које се односе на околности 
које противправност искључују22. Иако законодавац те одредбе не назива 
околностима које противправност искључују, њихова улога не би требало 
да буде спорна јер јасно је из њихове стилизације да оне имају за циљ да 
под одређеним условима учине правно дозвољеним неке предузете радње, 
а које иначе не би биле правно дозвољене. 

б) Када говоримо о условима одговорности за штету у нашем праву, 
морамо бити јако опрезни када констатујемо да наш ЗОО РС не предвиђа 
противправност као услов одговорности изричито. Наиме, међу начелима 

19 Тако: Перовић, С. (ред): нав. дело, 54.
20 Васиљевич, Тарановски, Ф.: Енциклопедија права, Беорад, Правни факултет у Бео-

граду, 2003, 308–309.
21 Тиме не дирамо у могућност испитивања кривице и у случају злоупотребе права 

иако се декларишемо као присталице објективне концепције злоупотребе права.
22 Видети: ЗОО РС, чл. 161–163.
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ЗОО РС постоји одредба која каже да је свако дужан уздржати се од по-
ступака којима се другоме може проузроковати штета23. Поступање којим 
је другом проузрокована штета је недопуштено, па ако се неко понашао 
супротно овој норми, то јест уколико је његово понашање довело до на-
станка штете, његово понашање, јасно је противправно и испуњен је један 
од услова да се питање одговорности постави. 

Ако ствари поставимо на тај начин, поменута норма даје заиста до-
вољно основа да се запитамо да ли је на овај начин предвиђена и против-
правност као услов одговорности за штету у нашем праву. Иако верујемо 
да интенција законодавца код увођења овог начела уопште није била да 
у наш ЗОО РС уведе и противправност као засебан услов одговорности, 
мишљења смо да је управо то учињено и да је чак овом нормом, барем са 
становишта нашег права, разрешена вечита дилема између противправно-
сти радње и противправности штете, а у корист концепције која не одба-
цује ни прву ни другу варијанту.

в) Међу начелима ЗОО РС можемо пронаћи још један посредни аргу-
мент у прилог схватања да је противправност ипак услов одговорности по 
нашем праву. Да бисмо до тог аргумента дошли искористићемо институт 
забране злоупоребе права и кроз њега, као кроз какав калеидоскоп, посма-
трати институт противправности.

Како би правни субјекти могли да остварују своје различите интере-
се, материјалне или нематеријалне, објективним правом гарантован им је 
одређени круг субјективних права. Приликом стварања објективног пра-
ва законодавац има за задатак да ради нормалног и несметаног одвијања 
свеколиког друштвеног живота што прецизније одреди круг субјективних 
права која се појединцима признају. У тој делатности, с обзиром да је то 
основни предуслов за успешно разликовање права од неправа, додатни на-
пор улаже се у циљу што прецизнијег дефинисања граница субјективних 
права. Ипак се, и поред свих настојања законодавца, поменуте границе не 
дају поставити увек довољно прецизно. Томе нарочито доприноси то што 
граница између права и неправа као „белог и црног”, није танка линија, 
већ бескрајна нијанса „сивог”. Та граница, другим речима, није довољно 
оштра да се увек јасно може изразити општом нормом.

Како би се „премостио непремостиви јаз” између дозвољеног и не-
дозвољеног, кроз судску праксу формиран је, а кроз правну теорију уо-
бличен институт забране злоупотребе права. Овај је институт, сматрамо 
сасвим оправдано и заслужено, нашао своје место и у нашем ЗОО РС и то 
у својој објективној варијанти.

23 Видети: ЗОО РС, чл. 16.
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Институт забране злоупотребе права игра веома важну улогу у прав-
ном поретку, но иако је по нама његов значај неспоран, он објективно 
има тек споредну и корективну улогу у односу на норме које се односе на 
противправност као услов одговорности. Наиме, законодавац, по природи 
ствари, прво дефинише која су понашања недозвољена и за њих везује 
одговорност, па тек онда, пошто је у духу нашег права рећи да и оно што 
је дозвољено може да не буде поштено, законодавац може да каже да има 
места одговорности и за она понашања која су у складу са текстом правне 
норме, али не и са њеним смислом и циљем. Дакле, тек пошто је пред-
видео одговорност за понашања супротна правним нормама, законодавац 
може предвидети одговорност и за поједина понашања у складу са нор-
мом, у супротном институт забране злоупотребе права не би имао неког 
нарочитог смисла.

Да ли је наш законодавац у ЗОО РС унео одредбу којом забрањује 
злоупотребу права? Јесте. Да ли би та одредба имала икакав самостални 
значај уколико се не предвиђа одговорност за понашања супротна прав-
ним нормама? Следећи горе изнету логику можемо доћи само до одговора 
који је негативан. Зашто онда норме које се односе на противправност не 
постоје у нашем ЗОО РС? Верујемо зато што је законодавац, следећи исту 
логику, сматрао да се подразумева да се одговорност у првом реду везује 
за противправна понашања.

2.3. Противправност као услов одговорности  
у зависности од основа одговорности

Како бисмо ово излагање заокружили верујемо да је потребно одгово-
рити и на питање да ли је противправност услов одговорности без обзира 
на основ одговорности или постоје неки основи и случајеви одговорности 
када се противправност не захтева као услов. Наиме, кривица, без обзира 
на сву сложеност савременог друштвеног живота и бројне опасности које 
он собом носи, била је и остала најзначајнији основ одговорности и она је 
нераскидиво везана за противправност, с обзиром да питање кривице има 
смисла поставити само онда када је понашање једног лица противправно. 
Другим речима, када се одговорност заснива на кривици учиниоца, један 
од услова је увек противправност радње. 

Но, док у вези односа противправности са кривицом као основом и 
нема већих недоумица, однос између противправости и осталих основа 
одговорности у нашем праву итекако је споран. Тако се у вези са објек-
тивном одговорношћу у правној теорији радо дискутује око тога да ли се 
овај вид одговорности може назвати „правом” деликтном одговорношћу, 
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будући да постоје врло опречна мишљења око тога да ли се и у случају 
објективне одговорности захтева противправност као услов.

Противправност, рећи ће можда неко, не захтева се у овом случа-
ју јер је коришћење опасних ствари, то јест вршење опасне делатности, 
објективно дозвољено. Евентуална одговорност у том случају не везује се 
за противправност, него за „подручје ризика дужника надокнаде”24. 

Ми смо, ипак, мишљења да они који на овај начин размишљају не 
праве довољно јасну разлику између стварања ризика вршењем опасне 
делатности или употребом опасне ствари и реализације тог ризика. Тако 
је велика разлика између употребе аутомобила као опасне ствари која је 
дозвољена и причињења штете тим аутомобилом, а које је иначе недозво-
љено25. Закључак је, дакле, да је противправност услов одговорности и 
према правилима о објективној одговорности.

Најзад, постоје и извесни случајеви проузроковања штете које пра-
вила о субјективној и објективној одговорности не покривају. У тим слу-
чајевима одговорност се темељи на правичности, но како су ти случајеви 
врло хетерогени, разликујемо одговорност по основу правичности у ужем 
и у ширем смислу. Критеријум за поделу је, према у теорији права при-
хваћеном ставу, (не)присуство противправности као услова одговорности. 

Каже се тако у теорији права да одговорност по основу прави- 
чности у ужем смислу26 захтева и претпоставља и противправност као 
услов одговорности, и ту је ствар јасна, но каже се да одговорност по 
основу правичности у ширем смислу не захтева противправност као 
услов одговорности, већ да се одговорност везује за правно допуштену  
радњу27. То је већ став који је, по нама барем, споран, нарочито уколико 
имамо у виду случајеве које овај основ одговорности покрива.

Који су то случајеви? Штета изазвана у крајњој нужди, али и неки 
други случајеви, као што су, примера ради, штета власника послужног 
добра код службености, штета услед прогона или тражења својих ствари 
на туђем земљишту. Логика од које се полази при констатацији да се у 
овом случају противправност не захтева јесте да је радња којом је штета 
у свим овим случајевима причињена правно дозвољена. Да, радња можда 
јесте дозвољена, али штета као последица те радње није, а подсетимо да 

24 Тако: Larenz, К.: Lehrbuch des schuldrechts, zweite band, 13. auflage, München, 1981, 
697–698.

25 У том смислу: Радишић, Ј.: нав. дело, 194.
26 Подручје које покрива овај основ одговорности није нарочито велико, али према 

случајевима које обухвата, а то су одговорност неурачунљивих лица за штету и одговор-
ност родитеља за штету коју њихова деликтно способна деца причине (видети: ЗОО РС, 
чл. 169, ст. 1. и 2), лако се да закључити да је од великог правног значаја.

27 У том смислу: Радишић, Ј.: нав. дело, 195–196.
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се противправност може јавити као противправност радње, али и као про-
тивправност штете. Произлази закључак да је и у овом случају против-
правност услов одговорности, само у облику противправности штете као 
последице, а не као противправност радње. 

Штавише, првопоменути случај је типичан пример разлога искључе-
ња противправности, а у вези са њим битно је учинити додатну напомену. 
Уколико прихватимо у нас одомаћено схватање да је ово разлог искључе-
ња противправности,  то нам говори да нешто није сагласно праву – ра- 
дња или штета, нешто је противправно, али постоје неки моменти, неке чи-
њенице, које ту противправност радње елиминишу (нагласио аутор С. Р.). 
Међутим, будући да се може поставити питање одговорности у случају 
штете проузроковане у крајњој нужди и тражити њена надокнада до одре-
ђене мере чак и од оног ко се у стању нужде налазио28, питање је да ли је 
у овом случају противправност заиста искључена или је само одговорност 
ограничена. Но, без обзира на одговор, ништа се не мења у нашем стано-
вишту да противправност егзистира као услов одговорности.

ЗАКљУЧНА РАЗМАТРАЊА

Увек када говоримо о правној одговорности постављамо питање за-
што се и под којим условима одговара, при чему ова два питања не по-
сматрамо засебно, већ у истом контексту. Полазећи од тога, запитали смо 
се да ли је противправност увек услов одговорности, без обзира на разлог 
због којег се одговара. Наравно, нас је у првом реду занимало стање у 
нашем праву, а у контексту норми ЗОО РС. 

Оне, наиме, не помињу противправност као услов ни у једном тре-
нутку, али нама се учинило да ЗОО РС, па самим тим и наше право ипак 
познају институт противправности. На то нас је, у првом реду, навело у 
ЗОО РС инкорпорирано становиште присутно у земљама романске прав-
не традиције, а према којем је у законске текстове довољно увести само 
појам кривице будући да он у себи садржи и захтев за противправношћу. 
У складу са тим, није исправно рећи да наш ЗОО РС не захтева против-
правност, исправније је рећи да га не издваја као посебан услов из разлога 
практичности, али да га свакако захтева.

Доказ исправности таквог резоновања налазимо и међу начелима 
ЗОО РС и то на чак два места. Прву потврду налазимо у општој забрани 
проузроковања штете другоме. Ова норма, по нашем мишљењу, није ни-

28 Видети: ЗОО РС, чл. 161, ст. 2.
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шта друго до својеврсни захтев за противправношћу радње или последи-
це, па у том контексту можемо рећи да ЗОО РС захтева противправност 
као услов одговорности чак и изричито. Са друге стране, ту је и норма о 
забрани злоупоребе права, а која индиректно потврђује наш став о томе 
да ЗОО РС ипак види противправност као један од услова одговорности.

Ови докази говоре у прилог схватања да је противправност услов 
одговорности по нашем праву, али да ли је она увек услов одговорности? 
Када се одговорност заснива на кривици учиниоца, ствар је јасна – про-
тивправност се подразумева као услов, али наше је истраживање показало 
да се противправност захтева као услов и према правилима о објектив-
ној одговорности, па чак и према правилима о одговорности по основу 
правичности.
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S u m m a r y

From the very first moment “he stepped on a legal stage”, unlawfulness as a legal 
institute never stopped to intrigue legal experts. This is confirmed by the fact that the un-
lawfulness is regularly object of processing in civil law theory, but even though legal theo-
rists are dealing with this problem for centuries, it might be interesting that they failed to 
respond on some essential questions. One of those questions is whether unlawfulness is 
condition of liability and when. Today, when activities on creating our Civil Code are more 
intense than ever, it is right time to ask and answer this question.

At first glance at least, it seems that our current law does not recognize the unlawful-
ness as a condition of liability for damages, but deeper analysis led us to another answer. 
Namely, history of unlawfulness and strong influence of roman legal tradition on our leg-
islator, principles of our legal system and some legal institutes shows us that our legislator 
recognizes unlawfulness as a condition of liability regardless on the basis of liability. In 
other words, unlawfulness is always a condition of liability and we believe that this is the 
only proper way to treat unlawfulness in our future Civil Code.
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