
Тужба са евентуалним тужбеним захтевом у објективном смислу – чл. 197. став 2. 

ЗПП-a 

  

  

_____________ СУДУ У ______________ 

  

Тужилац: ________, из _______________ 

Тужени: _________, из _______________ 

  

Т У Ж Б А  

за поништај брака и с евентуалним захтевом за развод брака 

  

Тужилац и тужена закључили суд брак на дан ______. године пред матичарем општине 

_______. Брак је уведен у матичну књигу венчаних под. тек. бр. ____ за наведену 

годину.  

  

Доказ: извод из матичне књиге венчаних. 

  

Одмах по закључењу брака тужилац је уочио да се тужена абнормално понаша. 

Испоставило се да је то резултат шизофреније. По свој прилици, шизофренија је код 

тужене постојала и у време закључења брака, али је она то тужиоцу прећутала, и он је у 

погледу њеног стања здравља био у заблуди. Знање о овој чињеници свакако би га 

одвратило од склапања брака с њом.  

  

Живот с туженом је неподношљив, јер је њено понашање непредвидиво, тако да је 

живот у заједници немогућ. Тужена не предузима ништа како би се стање њеног 

здравља поправило, сем што је једанпут била у болници. Одбија да се подвргне лечењу.  

  

Доказ: извештај болнице о лечењу и сведоци ___________. 

  

С обзиром на све претходно изнето, тужилац ће тужбени захтев поставити у смислу чл. 

197. ст. 2. ЗПП-а, и то тако што ће основни захтев бити захтев за поништај брака, а ако 

овај захтев не буде усвојен, онда, као евентуални захтев – захтев за развод брака.  

  

На основу изложеног стања ствари, тужилац предлаже 

  

П Р Е С У Д У  

  

ПОНИШТАВА се брак тужиоца _____________________, рођеног ____________. 

године, у ___________, од оца ___________ и мајке ___________ и тужене 

_________________, рођене ____________. године, у _______________________, од оца 

_______________ и мајке __________, закључен дана _____. године пред матичарем 

општине______, уведен у матичну књигу за ову годину под тек. бр. _____ за ово 
матично подручје.  



  

За случај да овај тужбени захтев не буде усвојен, тужилац предлаже да суд донесе 

након проведених доказа  

  

П Р Е С У Д У  

  

РАЗВОДИ се брак тужиоца ________________, рођеног ____________________. 

године, у ___________, од оца ___________ и мајке ___________ и тужене 

_________________, рођене ____________. године, у _________________, од оца 

_________________ и мајке ____________, закључен дана _____. године пред 

матичарем општине______, уведен у матичну књигу за ову годину под тек. бр. _____ за 
ово матично подручје.  

  

  

  

У ____________, дана 

____________. године  
  Тужилац 

____________________________  

  

  


