
Не  постоји  правни  основ  за  тужбени  захтев  лица  из  чл.7.  тачка  5.  Закона  о 
рехабилитацији  којим  захтевају  накнаду  материјалне  штете  коју  је  претрпело 
рехабилитовано лице, правни претходник тужилаца.

Образложење:

Након  ступања  на  снагу  Закона  о  рехабилитацији  („Службени  гласник  РС"  број 
92/2011 од 07.12.2011. године),  покренут је велики број  парница  у којима рехабилитована 
лица или лица из чл. 7 тач. 5 овог закона према Републици Србији истичу захтев у вези права 
на рехабилитационо обештећење, која су приписана одредбама чл. 26 истог закона, и то како 
за  накнаду  материјалне  штете  настале  због  повреде  права  и  слобода,  тако  и  на  накнаду 
нематеријалне  штете  за  душевне  болове  због  лишења  слободе.  У  вези  захтева 
рехабилитованих лица из чл. 7 тач. 5 овог закона за накнаду нематеријалне штете за душевне 
болове због лишења слободе у складу са одредбом става 3 члана 26, као и у погледу захтева 
рехабилитованих лица за накнаду материјалне штете настале због повреде права и слобода, 
не постоје спорна питања од већег значаја. Међутим, у погледу тужбених захтева лима из чл, 
7  тач.  5  овог  закона  (деца  рехабилитованих  лица  која  су  за  време  лишења  слободе 
рехабилитованог  лица  била  без  родитељског  старања)  која  су  и  законски  наследници 
рехабилитованих  лица.  која  су  умрла  пре  ступања  на  снагу  Закона  о  рехабилитацији.  за 
накнаду материјалне штете коју су рехабилитована лица претрпела услед лишења  слободе 
или других права. не постоји јединствена судска пракса,  прецизније,  скоро да се не може 
говорити о постојању судске праксе по овом питању.

Из  одредаба  наведеног  закона  произилази  да  је  циљ  истог  закона  да  се  отклоне 
последице  ауторитарних  поступака  органа  власти,  односно  да  се  изврши  правна 
рехабилитација  жртава  политичке  репресије,  уз  моралну  сатисфакцију,  шта  и  решаван>е 
питања накнаде штете у виду рехабилитационог обештећења. укључујући и право на враћање 
конфисковане  имовине.  Одредбама  чл.  3  дефинисано  је  да  је  рехабилитација  утврђивање 
ништавости, односио непуноважних аката и радњи којима су лица из чл. 1 ст. 1 овог закона 
лишена  живота,  слободе  или  других  права  из  политичких,  верских,  националних  или 
идеолошких разлога. Правне последице рехабилитације за рехабилитовано лице и за друга 
лица одређена овим законом су мере уклањања и ублажавања последица ништавних, односно 
непуноважних аката и радњи из става 1 овог члана и обухватају право на: посебан пензијски 
стаж,  месечну новчану накнаду (посебан  додатак);  здравствену заштиту и друга  права  из 
здравственог осигурања; право на враћање конфисковане  имовине  или имовине одузете по 
основу прописа из члана 2 став 1 овог закона, односно обештећење за ту имовину; право на 
обештећење за материјалну и нематеријалну штету (рехабилитационо обештећење).

Одредбама члана 17 прописана је садржина решења  о  рехабилитацији, с тим што је 
најважније да се у решењима која су донета по било ком од предвиђених основа. назначава да 
су без дејства одговарајуће правне последице повреде права, односно да су одлуке које су 
биле донете против рехабилитованих лица ништаве од њиховог доношења, и да су ништаве 
њене правне последице, с тим што се рехабилитовано лице сматра неосуђиваним у делу у 
којем је усвојен његов захтев за рехабилитацију, а време трајања извршења казне сматра се 
неоправданим лишењем слободе.



Одредбама чл. 20 предвиђена су права рехабилитованих лица и то:  право на посебан 
пензијски стаж. месечну новчану накнаду (посебан додатак),  здравствену заштиту и друга 
права  из  здравственог  осигурања,  право  на  враћање  конфисковане  имовине  или  имовине 
одузете по основу прописа из чл, 2 ст. 1 овог закона, односно обештећење за ту имовину, као 
и право на рехабилитационо обештећење.

Одредбама  чл.  21  прописана  су  права  других  лица  тако  да  је.  између  осталог, 
прописано да лице из чд. 7 тач.  5 овог закона (деца рехабилитованих лица која су расла без 
родитељског  старања  за  време  лишења  слободе  рехабилитованог  лица)  има  право  на 
здравствену  заштиту  и  друга  права  из  здравственог  осигурања,  као  и  право  на 
рехабилитационо обештећење, у складу са одредбом чл. 26 ст. 3 овог закона, Одредбом става 
2  истог  члана  прописано  је  право  на  рехабилитационо  обештећење  у  случају  смрта 
рехабилитованог-  лица,  док  је  одредбом  става  3  истог  члана  посебно  прописано  право 
наследника рехабилитованог лица на враћање конфисковане имовине или имовине одузете по 
основу прописа  из  чл. 2 ст. 1  овог  закона. односно обештећење за ту имовину, у складу са 
одредбом чл. 25 овог закона.

Одредбом става 3 члана 26 прописано је да рехабилитовано лице  и  лице из члана 7 
тачка  5  овог  закона  има  право  на  накнаду  нематеријалне  штете  за  душевне  болове  због 
лишења слободе, у складу са законом којим се уређују облигациони односи.

Одредбама  става  1  истог  члана  прописано  је  право  рехабилитованог  лица  на 
обештећење за материјалну штету насталу због повреде права и слобода, у складу са законом 
којим се уређују облигациони односи.

Одредбе Закона о рехабилитацији, а посебно цитиране одредбе. којима је регулисана 
материја  права  рехабилитованог  и  других  лица,  укључујући  и  право на  рехабилитационо 
обештећење, упућују на  закључак  да лица из  члана 7 тачка 5 овог закона, као наследници 
рехабилитованог  лица  које  је  умрло  пре  ступања  на  снагу  овог  закона.  немају  право  на 
обештећење  за  материјалну  штету  коју  је  рехабилитовано  лице  претрпело  за  време 
неоснованог- и незаконитог лишења слободе или друге повреде права.

Овај  закључак  заснива  се  првенствено  на  чињеници да  такво  право  није  изричито 
прописано у корист лица из члана 7 тачка 5, што је свакако нужно с обзиром на озбиљност 
ове материје, а да је законодавац ово право хтео да призна тим лицима, то би свакако учинио, 
као што је учињено у вези права наследника рехабилитованог лица на враћање конфисковане 
имовине  или имовине одузете по  основу прописа из члана 2 став 1 овог закона, односно у 
погледу права на обештећење за исту имовину (члан 21 став 3).

Стоји  чињеница  да  нема  праве  рехабилитације  без  моралне  сатисфакције  и 
материјалног обештећења (рехабилитационог обештећења).  С  обзиром  да је  овим  законом 
регулисано питање правне рехабилитације жртава политичке репресије, јасно је да се питање 
лишавања дејства свих радњи којима је повређено неко право рехабилитованом лицу, питање 
моралне сатисфакције а посебно и питање материјалног обештећења првенствено односи на 
рехабилитовано лице, с тим што се одређена права признају и другим лицима, укључујући и 
лица из члана 7 тачка 5,  и то уз  прецизан опис права и услова за његово признавање.  С 
обзиром да су права других лица  изведена из права рехабилитованог лица, логично је да 
права других лица буду прецизно одређена, тако да се не оставља  могућност непоузданом 
тумачењу. Ово посебно из разлога што посебан проблем представља питање обезбеђивања 
материјалних  средстава  за  накнаду  по  основу  рехабилитационог  обештећења.  што  се 
манифестовало у свим државама које су донеле овакве или сличне законе (што је посебно 
назначено у текстовима који су објављени на ову тему) у смислу да држава признаје одређена 



права у обиму који може да реализује, Овим се делимично образлаже и циљно тумачење овог 
закона.

Из наведених разлога следи да право на накнаду материјалне штете због повреде права 
и слобода (захтеви се најчешће односе на неплаћени рад у редовно радно време, неплаћени 
прековремени рад. неисплаћене плате за време незапослености по престанку лишења слободе 
,..) има само рехабилитовано лице које је било у животу у моменту ступања на снагу Закона о 
рехабилитацији. док у случају да је рехабилитовано лице умрло пре  ступања  на  снагу овог 
закона, лица из члана 7 тачка 5, односно његови законски наследници, ово право немају.

Претходни  закључак  оспорава  се  у  појединим  парницама  од  стране  пуномоћника 
тужиоца уз позивање на став Врховног касационог суда у одлуци Рев.1427/11 од 23.02.2012. 
године,  да  наследници  неоправдано  осуђених  лица  и  лица  неосновано  лишених  слободе 
наслеђују само право осуђеног лица на накнаду имовинске штете. Позивајући се на овај став 
пуномоћници  тужилаца  наводе да је тужилац,  као законски наследник свога оца,  односно 
лица које је било неосновано лишено слободе (рехабилитованог лица) наследио право  свог 
правног претходника. као оштећеног лица, на накнаду имовинске штете, уз образложење да у 
случају  када  је  оштећено  лице  за  живота  поставило  захтев  за  накнаду  имовинске  - 
материјалне  штете.  наследници  могу?  да  наставе  поступак  у  границама  већ  постављеног 
захтева, док у случају ако такав захтев оштећено лице није поставило, законски наследник 
након његове смрти је овлашћен да самостално постави имовински захтев,

Сматрамо да поменути став из пресуде Врховног касационог суда није применљив у 
овом  случају,  нити  је  прихватљив  став  пуномоћника  тужилаца  о  наслеђивању  наведеног 
имовинског права.

Мишљење Врховног касационог суда изнето је у  предмету у коме наследник умрлог 
лица тражи накнаду материјалне и нематеријалне штете због неоснованог лишења слободе 
умрлог лица у току кривичног поступка. тако да се у истом предмету расправља о наведеном 
потраживању  по одредбама Законика о кривичном поступку,  а не по одредбама Закона о 
рехабилитацији,  којима  је  јасно  прописано  које  лице  има  право  на  накнаду  материјалне 
штете, Поред тога, у поменутом случају наследник умрлог лица поставља имовинско-правни 
захтев по одредбама закона који је био на снази за живота њиховог правног претходника. што 
упућује на то да је по важећем закону за живота стекао одређено имовинско право, које може 
да  буде  предмет  наслеђивања,  док  у  случају  који  је  предмет  овог  реферата  за  живота 
рехабилитованог лица није био на снази закон који му признаје наведено право.

Наведеним приговором проблем се своди на  питање  да ли може да се сматра да је 
након ступања на снагу Закона о рехабилитацији, након смрти тог лица. исто лице стекло 
право на накнаду материјалне штете. те се то право може сматрати његовом заоставштином, 
односно предметом наслеђивања.

Негативан одговор на ово питање произилази из дефиниције заоставштине из става 2 
члана 1 Закона о наслеђивању, којим  је  прописано да заоставштину чина сва наслеђивању 
подобна права која су оставиоцу припадала у тренутку смрти. Како је рехабилитовано лице 
умрло  пре  ступања  на  снагу  Закона  о  рехабилитацији,  то  се  као  правна  последица 
рехабилитације  која је  прописана  одредбом члана 3 истог  закона не  може сматрати  да је 
рехабилитовано лице за живота стекло имовинско право на накнаду материјалне штете, тако 
да  по  наведеној  одредби  Закона  о  наслеђивању  такво  право  не  може  да  буде  у  саставу 
заоставштине.  а  тиме  ни  предмет наслеђивања од стране законских наследника.  Наведено 
имовинско  право  могло би да буде предмет наслеђивања једино у случају да је  посебним 
прописом  предвиђено  наступање  фикције  да  се  након  ступања  на  снагу  Закона  о 
рехабилитацији и правноснажности решења о рехабилитацији, право на накнаду материјалне 



штете сматра имовинским правом рехабилитованог лица, а тиме и његовом заоставштином. С 
обзиром да на такав начин ово питање није регулисано, очигледно је да се лица из члана 7 
тачка  5  истог  закона  не  могу  основано  позивати  на  ово  имовинско  право  као  предмет 
заоставштине, односно наслеђивања.

(правни закључак усвојен на седници представника грађанских одељења и одељења 
радних спорова свих апелационих судова, одржаној 26.09.2014. године)


