
АУТОМОБИЛ КУПЉЕН У ТОКУ ТРАЈАЊА БРАКА СРЕДСТВИМА КОЈЕ ЈЕ 
ОСТВАРИО ЈЕДАН БРАЧНИ СУПРУЖНИК ПУТЕМ УГОВОРА О КРЕДИТУ 

 
 
Аутомобил купљен у току трајања брака средствима које је остварио један брачни 
супружник путем уговора о кредиту, представља заједничку имовину брачних 
супружника, те супружник који након развода брака није остао у поседу 
аутомобила има право да од другог супружника захтева по основу брачне 
тековине  утврђење сувласничког дела уколико аутомобил постоји, а уколико је 
аутомобил отуђен, има право на исплату вредности свог сувласничког дела према 
стању аутомобила у време развода и према ценама у време пресуђења.  
   
 
Из образложењa: У чињеничном стању је утврђено да су парничне странке бивши 
супружници те да је током трајања брака, тужиља остварила новчана средства путем 
наменског кредита, од којих средстава је купила путничко возило. Тужиља је у целости 
измирила свој кредит отплативши дуговане износе ануитета, а након престанка 
заједнице живота парничних странка и развода брака, купљено путничко возило остало 
је у поседу туженог, који по том основу тужиљи није исплатио никакву накнаду. 
Полазећи од наведеног, првостепеном пресудом је, између осталог, обавезан тужени да 
тужиљи исплати целокупан износ кредита који је она подигла за време трајања њиховог 
брака, а ради куповине путничког возила које је након развода брака остало у његовом 
поседу. Другостепени суд је у својој одлуци навео да се жалбом туженог основано 
истиче да је погрешан став првостепеног суда, те да тужиља нема право на исплату 
кредитних ануитета исплаћених на име куповине аутомобила. Наиме, у складу са 
одредбом чл. 177 Породичног закона,  тужиља има право, да уколико аутомобил 
постоји, захтева утврђење сувласничког дела по основу брачне тековине, а уколико је 
аутомобил отуђен, има право на исплату вредности свог сувласничког дела према 
стању аутомобила у време развода и према ценама у време пресуђења.  
 
 (Пресуда Основног суда Сомбор  П. 265/10 од 02.03.2012.г. и решење 
Апелационог суда у Новом Саду Гж. 3007/12 од 06.03.2013.г). 
 
 
  


