ПРАВНИ СЛЕДБЕНИЦИ ПРЕМИНУЛОГ НАСЛЕДНИКА И ПРЕКИД
ПОСТУПКА
На место наследника који је преминуо након оставиоца, а пре покретања
оставинског поступка, долазе његови правни следбеници и чињеница смрти не
представља разлог за прекид поступка у смислу члана 119 ЗВП-а и члана 222 став
1 тачка 1 ЗПП-а.
Образложење: Према првостепеном утврђењу, законски наследници
оставитеља, према тренутку смрти, су сада пок. М. Л.-супруга која је преминула 2006.
године, И. Л. и Д. Л.-синови, те сада пок. М. Л.-кћи која је преминула 2006.године. У
току поступка, предлагачи су доставили примерак решења о наслеђивању Јавног
бележника у П. иза супруге пок. М. Л., док су у погледу ћерке пок. М. Л. навели да иста
није била удата, те да није имала потомака. Другостепени суд налази да се основано
жалбом указује да је првостепени суд погрешно закључио да постоје разлози за прекид
поступка у смислу члана 222 став 1 тачка 1 ЗПП-а, а услед смрти странке у току
поступка, те да је суд био дужан сам да расправи претходно питање и чињенице везано
за утврђивање законских наследника ћерке пок. М. Л., а која није ни могла стећи
својсто странке у поступку, јер је преминула пре покретања оставинског поступка.
Наиме, у оставинском поступку утврђује се круг законских наследника оставитеља, те
садржина заоставштине која се уручује наследницима према датим наследничким
изјавама. Чланом 3 став 1 ЗОН-а прописано је да наследити може само онај ко је жив у
тренутку оставиочеве смрти. Ћерка, сада пок. М. Л. је преминула након оставитеља,
сходно чему према цитираној законској одредби, у тренутку оставиочеве смрти улази у
круг законских наследника, с тим да на место преминулог наследника долазе његови
правни следбеници. Одредбом члана 22 ЗВП-а предвиђено је да кад одлука суда зависи
од претходног решења питања да ли постоји неко право или правни однос, а о том
питању још није донео одлуку суд или други надлежни орган (претходно питање), суд
може сам решити то питање, ако овим или другим законом није друкчије одређено, те
да таква одлука има правно дејство само у ванпарничном поступку у коме је то питање
решено. У овој правној ствари, решавање претходног питања састоји се у утврђивању
круга законских наследника оставиоца, а у који треба да уђу правни следбеници сада
пок. М. Л., за чије учешће у сваком случају морају бити пружени докази. Како у
конкретном случају нису испуњени услови за прекид поступка у смислу члана 222 став
1 тачка 1 ЗПП-а, услед смрти странке, односно да утврђивање правних следбеника пок.
М. Л., а тиме и круга законских наследника оставиоца, представља претходно питање
из члана 22 ЗВП-а, жалбу је ваљало усвојити, а првостепено решење укинути.
(Решење Вишег суда у Сомбору број Гж. 463/16 од 22. јуна 2016. године)

