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  Непишано правило е дека кај нас распределувањето на оставина на 

одреден оставител редовно ја пратат спорови меѓу наследниците. Дали 

договорот за доживотна издршка во нашето право уште повеќе го комплицира 

распределувањето на оставина на одреден оставител или не? Одговорот може да 

води и кон двата правци, во зависност од конкретниот случај. Во реалност 

договорот за доживотна издршка не е беспрекорен, но иако е договор со низа 

недостатоци во праксата се применува со децении и не се доведува во прашање 

неговата егзистенција.  

           Договорот за доживотна издршка според мислењето на  Јелена Видиќ : 

"се склучува помеѓу лице кое се појавува како примател на доживотната 

издршка и лице кое што се појавува како давател на таквата издршка. 

Давателот на издршката е лице кое се обврзува доживотно да го издржува 

примателот на издршката и / или трето лице, а примателот на издршката, 

како друга договорна страна, се обврзува како надомест на примателот на 

издршката да му пренесе во сопственост одредени ствари или некое друго 

субјективно имотно право, а преносот е одложен се до смртта на 

примателот."1 Давател на издршка може да биде физичко или правно лице, 

односно полнолетно лице со потполна деловна способност. Во теоријата постои 

двоумење за појава на малолетниците како даватели на доживотна издршка. 

            Како типичен предмет на договорот за доживотна издршка се јавува 

обврската едната договорна страна да ја издржува другата договорна страна или 

некое трето лице, а како обврска на другата договорна страна се јавува оставање 

во наследство на имотот што е опишан во договорот.2 Договорот за доживотна 

издршка  се составува во писмена форма и се заверува пред надлежен суд. При 

заверка на договорот, сведоци можат да бидат само лица кои можат да бидат 

сведоци при составување на судски тестамент. 

                                                
1  Jelena Vidić, "Ugovor o doživotnom izdržavanju u sudskoj praksi" , Pravni  život, 
br.  10/2003, str.  182. 
2   Хаџи Василев - Вардарски, Наследно право…,  стр.295 
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Престанок на договорот за доживотна издршка, настапува во случај на 

смрт на давателот на издршката, неговите обврски преминуваат на неговиот 

брачен другар и на неговите потомци што се повикани на наследство. Ако 

брачниот другар и потомците на давателот на издршката не се во состојба да ги 

преземат договорните обврски, тие имаат право да бараат надоместок од 

примателот на издршката за порано дадената издршка.3 Според статијата на С. 

Сворцан, до  престанок на договорот за доживотна издршка доаѓа кога ..“ ќе 

настапи сериозно пореметување на односите помеѓу договарачите, 

поголемиот дел од обврските давателот на издршката не може да ги 

исполнува. Кога ќе дојде до ваква ситуација договорот престанува да биде 

сретство за планирање на иднината, бидејќи развојот на односите кои 

настанале не соодетствува ни приближно на претходно договореното. 

Истовремено една од договорните страни не го добива од овој однос она што 

со договорот и припаѓа, а тоа значи дека дошло до повреда на принципите 

корисност и правичност кои претставуваат основни принципи на кои почива 

договорот, па следи дека договорот треба да се раскине..” 4  

 

Осврт врз развитокот на договорот за доживотна издршка 

Доживотно издржување во средниот век 

Во родовско - племенското уредување, кога земјиштето било колективно, а 

истото се обработувало заеднички, кога грижата за старите и изнемоштени лица 

паѓала на товар на целиот род, не постоела потребата од склучување на 

договори. Меѓутоа со постепено зголемување на семејниот посед на селаните, 

во раниот среден век постепено почнало да се практикува старите лица да го 

отстапуваат имотот на младо лице кое е способно за работа, кое пак во надомест 

за така отстапениот имот се обврзувал на старите да им ја дава потребната 

доживотната  издршка. Тоа се постигнувало со склучување на посебен договор 

или со наредба на последната волја на изразена форма на тестамент. Во раниот 

среден век, посебно во западните земји, вакви договори биле склучувани со 

црквите и манастирите како даватели на доживотна издршка. Од временскиот 
                                                
3  Проф. Галев Гале, Анастасовска – Дабовиќ Јадранка, Облигационо право. 
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Правен факултет Јустинијан Први - Скопје, 
2008. 

4Svorcan Slobodan,  Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, pravni život 3/88, 
str. 123. 
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период меѓу шести и осми век зачувани се документи од кои може да се види 

дека покрај склучуваните договори со манастирите и црквите, договорите со 

ваква содржина биле склучувани и со физички лица како даватели на издршка. 

Во дел од тие клаузули стои дека примателите на издршката од манастирот 

можеле да си го повратат дадениот имот, доколку манастирот не исполнувал 

било која обврска од склучениот договор. Договорите со кои манастирите се 

обврзувале доживотно да издржуваат физички лица зачудуваат со својата 

прецизност и упростеност. Со сите договори без оглед на формата на правното 

дело со кое била одредена издршката сакало да се постигне иста цел, а тоа е 

доживотно издржување на едната странка која е или учесник на правното дело, 

или се определува за тестаментален наследник со обврска да издржува некого.5 

 

Доживотно издржување по донесување на Законот за 

наследување од 1995 

Законот за наследување ја прифати идејата на судската практика  за карактерот 

на договорот за наследување како товарен договор за заедничко живеење и 

издржување во форма на договор за доживотна издршка, определувајќи во став 

1 од член 122 дека договорот со кој едниот договара, се обврзува доживотно да 

го издржува другиот договарач или некое трето лице, а  другиот изјавува дека 

му го отстапува својот имот.6 

 

Доживотно издржување по донесување на Законот за 

наследување од 1996 

Со донесувањето на Законот за наследувањето од 1996 година, законодавецот се 

одлучи да не ги уредува т.н. наследно-правни договори, односно договорот за 

отстапување на имотот за време на живот и договорот за доживотна издршка во 

рамките на наследно-правната материја. Со неуредувањето на договорот за 

отстапување на имот за време на живот и договорот за доживотна издршка во 

новото наследно-правно законодавство, беше прекината децениската традиција 

овие договори да се уредуваат од страна на наследно правното законодавство. 

Во минатото, тие најпрвин беа уредени со Сојузниот закон за наследувањето од 
                                                

5 М-р Димитар Манчев, Договорот за доживотна издршка во теоријата и 
практиката на Република Македонија, Кавадарци, 1997 год. стр 20. 
6  Ibid, str 22. 
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1955 година, а подоцна и во првиот републички Закон за наследувањето од 1973 

година. Во таа смисла, законодавецот во преодните и завршните одредби од 

Законот за наследувањето од 1996 година, во членот 145, предвиде дека 

одредбите од членовите 109 до 126 од ЗН од 1973 година, со кои се уредуваат 

наследно-правните договори, ќе се применуваат се до донесувањето на Законот 

за облигациони односи. 

 

 Доживотно издржување по донесување Законот за облигациони 

односи, 2001 година 

Според Законот за Облигационите односи, со договорот за доживотна издршка, 

давателот на издршката се обврзува да го издржува примателот на издршката 

или некое трето лице, а примателот на издршката во надомест му го остава 

целиот свој имот или определен дел од имотот, чие предавање е одложено се до 

неговата смрт.7 

 

Карактеристики на договорот за доживотна издршка 

          Договорот за доживотна издршка има повеќе правни карактеристики. 

Имено,  тој е облигационен договор кој го карактеризира двострана обврзаност, 

товарност, консензуалност, алеаторност, строга формалност, и можност да биде 

склучен во полза на трето лице.  

          Во теоријата, според Миле Хаџи Василев "со договорот за доживотна 

издршка, давателот на издршката се обврзува да го издржува доживотно 

примателот на издршката или некое трето лице, а примателот на издршката 

во надомест му го остава целиот свој имот или определен дел од имотот, чие 

предавање е одложено се до неговата смрт."8 

           Договорот за доживотна издршка е: двострано обврзувачки договор 

бидејќи со неговото склучување настануваат обврски за едната и за другата 

страна. Обврската на давателот на издршката се состои во давања и сторувања 

кои се предвидени со договорот, а обврската на другиот договарач кој не мора 

да биде примател на издршката настанува со денот на својата смрт за да го 

                                                
7 “Службен весник на Република Македонија” бр.18/2001,  Закон за 

облигационите односи- пречистен текст. 
8  Службен весник на Р.М. број 18,2001 година Закон за облигационите односи, 
член 1029 (ЗOO) . 
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отстапи во сопственост имотот ветен како надомест на издршката. Тој е и 

товарен договор, бидејќи секоја договорна страна добива надомест за она што 

го дава или за она што го прави другата договорна страна, односно на трето 

лице. Договорот за доживотна издршка е консензуален договор, поради што за 

да биде склучен потребно е договарачите да се согласат за неговите битни 

елементи. Согласноста на странките за да произведе правно дејство потребно е 

да биде заверена од судија.  

            Во поглед на формата тој е строго формален, поради тоа што 

предвидената со закон форма за негово склучување е претпоставка за 

настанување и правна важност на договорот. Алеаторноста на договорот за 

доживотна издршка се гледа во фактот што давателот на издршката не знае 

колку време и во која вредност ќе дава издржување на примателот на 

издршката, наспроти имотот што треба да го добие.9 Кај овој договор постои  

можност договорот да биде склучен во корист на трето лице каде третото 

лице не се обврзува со ништо, но не е должно да го прифати издржувањето кое 

за него е договорено.  

           Доколку третото лице го одбие примањето на издржувањето се смета 

дека дошло до престанување на договорот за доживотна издршка поради 

неможноста на негово извршување без вина на давателот на издршката.10  

 

Наследно - правно дејство на договорот за доживотна издршка 

            Договорот за доживотна издршка опстојува долго време во наследно-

правната регулатива и практика. И покрај многубројните забелешки и критики 

кои досегаат до оценките за неговата уставност, договорот за доживотна 

издршка е честа појава во нашето секојдневие. Главните критики се однесуваат 

на можностите кои овој договор ги дава за различни злоупотреби во 

остварувањето на наследните права меѓу најблиските роднини, потомци и 

предци, како и меѓу брачните другари.11 Договорите за доживотна издршка 

склучувани помеѓу брачни другари претставуваат посебен интерес, покрај 

                                                
9   Манчев Димитар, Договорот за доживотна издршка во теоријата и 
практиката во Република Македонија, Кавадарци, 1997 година, стр.24. 
10  Ibid, стр.  26. 
11  Спировиќ Трпенoвска, Мицковиќ,  Ристов, Наследното право во Република 
Македонија...,  стр. 127. 
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другото и заради колебливоста на судската практика по прашањето за нивната 

допуштеност. 

            Според податоците од судската практика главно овој договор се склучува 

за примателот да обезбеди доживотна издршка од определено лице- давателот 

на издршката. Според сродството меѓу страните во овие договори, како 

даватели на издршка најчесто се лица кои се законски наследници на 

примателот на доживотната издршка. Иако се најзастапени договорите 

склучувани меѓу родители и деца, не е мал бројот на договорите за доживотна 

издршка што се склучуваат меѓу брачните другари.12 

           Според мислењето на Јелена Видиќ "..договорот за доживотна издршка 

што го склучуваат лицата помеѓу кои постои законска обврска за издржување 

не би можело со многу аргументи да се напаѓа, бидејќи со склучувањето на 

ваков договор давателот на издршката се обврзува на извршување на одредени 

права и должности покрај оние кои законот ги одредува, така што може да се 

каже дека со тоа во голема мера се придонесува во зацврстувањето на 

семејството."13 Во судската практика се појавија договори за доживотна 

издршка во кои не само што странките се брачни другари, туку во истиот 

договор едната страна се јавува како примател на издршката кога сака својот 

посебен имот или дел од брачната придобивка да остане исклучиво на другиот 

брачен другар, кој се појавува како давател на издршката доколку го надживее и 

обратно.14  

Договорот за доживотна издршка претставува двострано правно дело. 

Иако со него се предвидени права и обврски помеѓу договорните страни, 

нивниот обем не е еднаков. Со оглед на фактот дека со него не може однапред 

да се определи содржината тој спаѓа во групата на алеаторни договори. 

Алеаторноста на овој договор е различна од аспект на давателот и од 

                                                
12  Ibid, str.  128. 
13  Види повеќе кај  Jelena Vidić, Ugovor o doživotnom izdržavanju u sudskoj 
praksi..str 186. 
14  Dragan Šiljkut, op.cit, str 127. Во периодот од 1996 година - 2000 година во 
Општинскиот суд во Нови Сад вкупно се заверени 1159 договори за доживотна издршка. 
Од 1405 договори за доживотна издршка дури во 719 како договорни страни се јавиле 
лица кои биле во роднински однос, во 70 договори договорни страни биле брачни 
другари, 4 договори биле склучени помеѓу вонбрачни другари, додека во останатите 252 
како договорни страни се јавуваат други лица. Од 719 договори за доживотна издршка 
во кои договорни страни биле роднини во дури 519 од нив (72/18%) договорни страни 
биле роднини кои имаат законска обврска за издржување. Jelena Vidić, Ugovor o 
doživotnom izdržavanju u sudskoj praksi. 
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примателот на издршката. Јасно е дека ризикот на кој се изложува примателот 

на издршката речиси не постои бидејќи распределбата на неговиот имот се 

актуелизира по неговата смрт. Давателот на издршката навистина ја знае 

вредноста на имотот што треба да го добие, но неизвесно е времетраењето на 

неговата обврска за давање издршка. Обемот и вредноста на сето она што тој 

треба да го исполни, зависи од должината на живеењето на лицето кое што тој е 

должен да го издржува, а во врска со тоа и од услугите што ќе треба да му ги 

пружи.  

          Тие можат да се движат од вообичаена грижа за животните потреби, до 

нега во болеста која може да опфати сместување во соодветни здравствени 

установи и слично. Станува збор за обврски кои не можат однапред да бидат 

точно дефинирани, бидејќи зависат од неизвесни околности. Наследно-правниот 

ефект што е последица на склучувањето на ваквиот договор се гледа во фактот 

дека имотот или негов еден дел, што е предмет на договорот, не влегува во 

составот на оставинската маса.  

          Оттука јасно произлегува дека наследниците на примателот на издршката 

можат да бидат оштетени во своите наследни права. Така договорот за 

доживотна издршка со тек на времето добива мешовит карактер, со несомнени 

елементи на доброчино правно дело. Определувајќи се да го остави својот имот 

на едно од децата, кое за возраст ќе го издржува до крајот на неговиот живот, 

примателот на издршката склучува договор кој по своите карактеристики се 

доближува до договорот за дар. Највидливо е дејството на овој договор во однос 

на нужниот наследен дел.  

          Во практиката најчесто ваквиот договор се склучува помеѓу еден од 

родителите и едно од децата, а во улога на давател на издршка се јавува едно од 

децата, негогаш само, а некогаш и со брачниот другар, додека пак во улога на 

примател на издршка се јавува таткото или мајката, а некогаш двајцата како 

содоговарачи. Со договорот за издршка, исто така, опфатена е и заедницата на 

живот меѓу договорните страни. Простор за злоупотреби се создава и во 

ситуации кога договорот за доживотна издршка ќе се склучи помеѓу брачните 

другари од втор брак.  Брачниот другар од втор брак како давател на издршката 

може да ги загрози наследните права на децата на брачниот другар кој се јавува 

како примател на издршката од неговите претходни бракови. Произлегува дека 

лицата кои според законот можат да склучат меѓу себе договор за доживотна 
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издршка, се должни меѓу себе да се издржуваат. Овде неопходно е да се наведе 

и ставот на судската практика кој се градеше во текот на изминативе години.             

          Така доколку ваквиот договор се склучи непосредно пред смртта на 

примателот на издршката, тој ќе се смета како договор за дар, што значи дека 

договорот за  доживотна издршка во ваков случај се трансформира во договор 

за дар. Така “(...) утврдување дека договорот за доживотна издршка не 

произведува правно дејство од причина што до смртта на примателот на 

издршката не почнал да се реализира, може да бара секое лице кое има правен 

интерес да се утврди дека договорот не произведува правно дејство. Кога е 

поднесено вакво барање, судот ја испитува заедничката намера, па ако утврди 

дека волјата на примателот на издршката била целиот или дел од имотот 

опфатен со договорот да му го остави како подарок на давателот на 

издршката, со пресуда ќе утврди дека договорот за доживотна издршка како 

таков ќе произведува правно дејство како договор за дар”.15 Наследувањето во 

суштина конкурира и има предност, и тоа претставува сингуларна сукцесија до 

која се доаѓа врз основ на договорот на доживотна издршка. Вредноста на 

неговото наследство е помалку отколку што би била да го нема овој начин на 

стекнување на наследство на основ на договорот за доживотна издршка.  

         Ако овој договор е важечки, наследникот не може преку него ништо да 

превземе повикувајќи се на своето право на нужен дел, бидејќи стекнувањето на 

основ на договорот за доживотна издршка не е дар туку наплатено стекнување, 

не доаѓа во предвид да се прави пресметка на вредноста на оставината за да 

евентуално се бара враќање поради повреда на нужен дел. Најчесто договорот за 

доживотна издршка е неважечки поради некои причини. Се случува лица кои од 

некои причини сакаат да ги изиграат правилата за нужно наследување 

симулирајќи склучување договор за доживотна издршка со лицата кои всушност 

даваат дар. Во вакви случаи станува збор за привиден договор за доживотно 

издржување.Поради одредени измами  договорот за доживотна издршка нема да 

биде важечки во ситуации кога едно лице го склучува договорот иако знае дека 

другиот договарач нема долго да живее, а во моментот за тоа не е свесен па 

“давателот на издршката” ја искористува неговата  

                                                
15  Одлука на врховниот суд на Македонија, Реф.бр. 22.12.1980, цитирано според 
Спировиќ Трпеновска, Мицковиќ, Ристов, Наследувањето во Европа, Скопје 2011, стр. 
393. 
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заблуда за намерно да го наведи кон склучување на ваков договор. Доколку се 

докаже измамата ваквиот договор ќе се поништи.16 

Целта на нашето истражување беше да го претставиме договорот за 

доживотна издршка од сите негови аспекти со намера да утврдиме дали е 

оправдан позитивниот став на законодавецот кон овој институт, имајќи ги 

предвид неговите добри и лоши карактеристики. Останува на правните експерти 

подробно да го разгледаат ова прашање да се направат соодветни измени во 

поглед на правното уредување на овој договор за да  се спречат постојаните 

изигрувања на законот со помош на договорот за доживотна издршка. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
16  Gavella Nikola, Nasledno pravo, Drugo izdanje, informator, Zagreb, 1990 godina, str. 
370. 
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