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ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ

На правном подручју садашње АП Војводине важило је, заразлику 
од правног подручја бивше Краљевине Србије, у приватном праву са- 
мо уговорно право прече куповине, како на оном делу на којем је био 
у важности о. r. з. a тако и на оном делу на којем је важило мађарско 
обичајно право.

Прописи о. г. 3. о праву прече куповине садржани су у XXIV гла- 
ви у којој су нормирани прописи о куповној погодби и то у §§ 1072— 
1079.

Према тим прописима, право прече куповине је уговором осигурано 
право продавца, према којем је купац дужан, ако би хтео даље про- 
датк предмет погодбе, пое него другом, њему продати. Право прече 
купоБине се може уговарати и другим правним пословима a не само ку- 
повном погодбом. Чести су случајеви уговарања прече куповине уго- 
ворима о закупу и најму. Могуће је тестаментарним одредбама кре- 
иарти ово право. Ово је изразито лично право, .може се креирати и у 
корист другог, али се не може преносити на друга лица уговором међу 
живима a ни теста.чентарном одредбом. Предмет уговарања могу бити 
и покретне и непокретне ствари. Ако се ово право односи на непокрет- 
ну ствар, постаје оно уписом у земљишне књиге стварно право.

Ово уговорно право прече куповине повлачи за собом дужност 
купиа, ако би хтео пред.мет продаје даље продати да понуди на про- 
дају овлашћенику овог права да ra он купи, a овај је дужан покретне 
■му ствари у року од 24 сата, a непокретне у року од 30 дана „доиста 
откупити”. Израз „доиста откупити” значи само то да је дужан изја- 
вити roTOBOCT користити се тим правом прече куповине. За њега, онда, 
важе сви услови и модалитети утаначени са новим купцем. Према томе^ 
ако је уговореио да се куповина има исплатити одмах у готовом нов- 
цу, и он .мора куповину исплатити одмах у готовом, a ако је исплата 
купоЕнине уговорена у ратама, важи ово и за њега, a ако је уговорено 
иеко осигурање куповнине, мора и он дати исто осигурање. Ако овла- 
шћено лице, ко.ме припада ово право, не искористи у законском року 
ово право, ово право сами.м тим престаје, макар се касније и не оствари 
продаја трећем лицу, пошто се ово прече право куповине .може само 
једном остваривати. Пре истека овог законског рока од 24 сата односно 
30 дана, уговарајуће странке, које су т  споразумеле о куповини, не 
могу одустајањем од погодбе или мењањем осујетити ово прече право 
куповине или утицати на само то право.



Куповна цена је износ који је понудило треће лице. Ако су уго- 
ворени осим куповнине и други услови па се они ни пррцењивањем 
њихове вредности не могу испунити, онда се ово право прече куповине 
не може. о‘стварити.

Ово право прече куповине се не може, без посебног уговора, при- 
менити и на друге врсте отуђивања имовине, например на поклон, за- 
мену или на тзв. мешовите уговоре који су делом бесплатни a делом 
с плаћањем, па се лице коме припада ово право не може користити 
овим правом ако се ствар даље поклони, замени или мешовитим угово- 
ром преноса. Ово право се не може користити ни у случају јавне про- 
даје, било она добровољна или принудна. У овом случају, ако је ово 
право уписом у земљишне књиге постало стварно право, мора овлашће- 
■но лице бити обавештено 0 продаји.

Право прече куповине се не може остварити било кад и кад би 
се то овлашћеном лицу прохтело, већ само у случају ако и кад би ку- 
пац ствар, за коју је везано то право, желео даље продати. Пошто у 
закону није прописана форма како се та понуда мора учинити, ова по- 
иуда се може и усмено учинити.

Ако се овлашћеном лицу не учини понуда да се користи овим пра- 
вом прече куповине, купац му одговара за сваку насталу штету, a у 
случају ако је ово правно уписом у земљишне књиге постало и стварно 
право, може се оно остваривати према стечнику па евентуално и према 
његовим наследницима.

На подручју АП Војводине, на којем je примењивано мађарско оби- 
чајно приватно право, важили су исти прописи о праву- прече куповине 
који су нормирани и у о. r. з. У мени доступној литератури мађарског 
приватког права (Др. Сладић a и Др. Катона) спомињу ово право прече 
куповине само узгред, у вези ограничења приватног власништва.

У Збирци Др. Игњатовића објављене су две пресуде Касационог 
суда у Новом Саду. Једна се налази у свесци XV из год. 1935 и гласи: 
„Уговор о праву прекупа важи само онда ако је склопљен истодобрно 
са глуђивањем ствари, a вреди само на уговорено време, a не према 
вољи продавца”. Друга се налази у Збирци XIX из год. 1939 а .гласи: 
'По сталној судској пракси не могу се права из уговора о прекупу пре- 
нети на трећу особу, нити могу ова права путем наслеђа прећи на на- 
следнике, јер су то лична права и као таква смрћу продавчевом пре- 
стају”.

II.

Грађанским закоником за Краљевину Србију од 11. Ш. 1844 a у §§ 
670—676, нормирано је законско прече право куповине на непокретна 
добра. ,,Што се непокретних добара тиче, закон даје неким лицима 
правб да и.мају првенство за куповииу. Таква лица су смесници и.чи 
заједннчари, родбина најближа, која би право наследства у продатим 
добрима имала, која би по закону наследила, и суседи први и комшије” 
(§ 670). Законодавни.м решењем од 14. V. 1847 год. Б/Х 513 укинуто 
је ово право првенства куповмне у корист „суседа и комшија” .

Редактори овог законика нису ово прече право куповине непокрет- 
Hor добра унелн у законик из неког страног закона, већ је, најверо-



ватније, ово унето у законик према тада важећем обичајном праву у 
Србијп. Овом одредбом се фаворизује индивидуална својина и породица.

Овај Грађански законик познаје и уговорно право прече куповине 
(§ 665), али нас овом приликом интересују само оне одредбе зако- 
ника, Koje се односе на законско право прече куповине №покретних 
добара.

Законнк даје предност сувласнику испред рода (§ 672). Продавац 
је дужан јавитн, ако хоће да прода непокретно добро евентуалном су- 
власнику ОБОг добра или најближем роду (§ 671), који на темељу за- 
кона имају право прече куповине. Овима припада право да неиокретно 
добро купе пре сваког другог. Ако се ова продаја не јави тим овла- 
шћеним лицима, они могу у року од 30 дана рачунајући „од времена 
судом потврђене и објављене продаје исто прекупити” (чл. 673). Оно 
лице, које се жели користити овим законским правом мора ueo износ 
купг;вине „положити у судске руке” . ,,Само противљење и недозво.л.а- 
вање без новца не вреди ништа, a после 30 дана право овакве прекупнн- 
ишчезава” (§ 674). Приликом јавне продаје Законик прави изузетак 
од oBor законског прзва прече куповине, jsp је код јавне продаје .мо- 
гуће да сваки купи непокретно добро без обзира на сувласннке и род- 
бину (§ 675).

Ш

Након рата укинути су сви закони и закнски прописи који су били 
у важности пре 6 априла 1945 године, a укинути су и сви прописи до- 
нети за време окупације. Судови.ма је забрањено да -их цитирају, али 
су добили овлашћење да их примењују уколико нису у супротности са 
законски.м позитиЕним прописима издатим после рата или у супротности 
са текошшама НОБ.

Услед OBora, у претпоставци да законско право прече куповине, ко- 
је је важилс пре рата на подручју уже Србије, није у супротности са 
тековина.ма КОБ, правници са територије уже Србије, нарочито адво- 
кати из Београда и то баш они који располажу добром практичном ру- 
тином, покушавају да и на територкји правног подручја АП Војводине 
инфилтришу ово право прече куповине на непокретна добра. На тај 
начин судови на правном подручју АП Војводине долазе у прилику да 
одлучују G овом принципу права прече куповине. Ни на Универзитету 
у Београду се, изгледа, овом не придаје нека нарочита важност, јер 
нрп. Др. Гамс Андрија, професор правног факултета у свом Стварном 
праву на.мењеном студентима права не спо.миње у опште ни уговорно 
a ни законско право прече куповине. Он, истина, констатује да при- 
ватна својина у нашој стварности све више губи од свог значаја, па и 
ако ово право прече куповине долази у обзир код приватне имовине у 
праввлу, и у социјалистичкој имовини ипак долази до изражаја, a мла- 
ди правннци у пракси долазе у прилику да се сусрећу са овим првнци- 
пом, па бк требало да се већ на факултету упознају са овим принци- 
пом, да не 6и у пракси било лутаља и несигурноети.

Накбн рата, у поједини.м правним прописима се појавлЈује овај 
принцип законске'прече куповине. Тако је у Закону о имовинским- од- 
носима брачних другова за HP Србију (Службени гласник HP Србије



од 18. П. 1950 бр. 6) у чл. 9 предвиђено да брачном другу у постуику 
извршења припада право прече куповине на део брачног друга од за- 
једничке имовине, пре свих. другкх појављених купаца. Законом о до- 
пуни Закона о промету земљишта и зграда од 25. IV. 1955 г. (Службе- 
ни лист ФИРЈ од 4 маја 1955 год. бр. 19/55) дужна су лица која су 
поднела захтев за отпуст из држављанства понудити земљиште или 
зграду на продају народном одбору рпштине или града на чијем по- 
дручју се. налази земљиште или зграда. У овом закону су детаљно сти, 
лулиране одредбе за извршење ове обавезе.

Ово законско прече право куповине дошло је до изражаја и у чл. 
6 Уредбе о продавању станбених зграда из Општенародне имовине (Сл. 
лиет ФНРЈ од 22. априла 1953 г. бр. 17/53) па се у њему предвиђа да 
„Народни одбор може на тражење лица које станује у згради за чију 
куповину је учињена понуда на јавном надметању, и то под најповољ- 
нијим условима који су за град, градску општину са посебним правима 
или општину понуђени на јавном надметању.

Према ономе што је у јавности објављено о низу законских про- 
писа којим ће се регулисати питања зграда и станова a који су у при- 
преми, предвиђају се извесне одредбе законског пречег права кпуови- 
не, па ће например станар имати право прече куповине зграде у којој 
станује.

IV
Повод за овај чланак о праву прече куповине је једна парница у 

којој се радило о питању права прече куповине на непокретно добро у 
којој је  дошло до колебања при одлучивању о овом питању.

Познато .ми је да је Срески суд у Ст. П. пресудом под бр. Г. 924/51 
одлучио да на нашем правно.м подручју нели места законском праву 
прече куповине. Ову пресуду је потврдио Окружни суд у Ср. М. сво- 
io.M пресудо.м под бр. Гж. 98/52. И Срески суд у Ж. је стао на стано- 
виште, да на нашем правном подручју нема законског права прече ку- 
повине за непокретна добра као опште правило, својом пресудом под 
бр. Г. 6504/53. Међути.м Окружни су у Н. С. је својом пресудо.м под 
бр- Гж. 601/54 укинуо пресуду Среског суда у Ж. па је дозволио при- 
м;ну законског права прече куповине. Врховни суд АПВ је укинур пре- 
суду Окружног суда у Н. С. својо.м пресудом Гжж 37/56 и потврдио 
пресуду Среског суда у Ж. па на тај начин потврдио законски принцип 
ла на правном подручју АПВ нема места примењивања општег правила 
пр.!ва прече куповине на непокретна добра. С обзиром на ово, сматра.м 
да ће бити од општег интереса да упознам правнике са територије АПВ 
са током једне парнице и са свим аргументима који су се наводили 
про и контра.

После првог светског рата брачни другови К. С. и Д. из М. купилн 
су непокретно добро уписано у зк. ул. бр. 60 к. о. М. под парц. бр. 
203/2 у површини од 426 : : хв. на којем зем.д.ишту се налази и кућа 
која се састоји од једне собе и кухин-е. још npe 30 година су ови дру- 
Г08Л прекннули брачну заједницу. Жена је са кћерко.м напустила М. 
и отншла у II. С. Брак није разведен, a у зе.мљишни.м књигама су били 
уписани као сувласници у једнаким сразмерама.



ГГ?Г;П’'’hi-iO--

К. Д. је код суда у Ж. 1951 год. покреиула поступак за развргнуће 
здЈ'сднице, али је накнадно одустала од овог поступка. '

Год. 1953 ступили су Ђ. В. и жена му Б. из М. у погодбу са К. С. 
да купе ову непокретност од њега. Споразумели су се с њим, да купе 
од њега ње.му припадајућу 1/2-ну дела за цену од 30.000' дин. Пре 
него што су с њим склопили писмену погодбу, покушали су да се спо- 
разу.му и са К. Д. да купе и њен део, али се нису споразумели, шта Bif- 
ше, токо.м парнице је утврђено да је она токо.м преговарања изјавила 
да ће и она по иену од 30.000 д. купити од К. С. његову половину дела. 
Након Tora Г. В. и жена му Б. су склопили са К. С. 2. IV 1953 писмену 
погодбу којо-м купују од њега његов део, исплатили куповину, исхо- 
дили одобрење од СНО у Ж. да .могу купити овај део непокретности, 
предали уговор зем.д.ишнокн.ижном суду у Ж. који је својим закључ- 
ком под бр. Дн. 217/53 дозволио пренос и извршио упис права својине 
V земл>ишни.\1 књигама на делу К. С. у корист Ђ. Вл. и жене му Б. из 
М.

Након овога, тек. 22. X. 1953 r. предала је  К. Д. против Ђ. Вл. и 
жене му Д. и К.̂  С. тужбу код Среског суда у Ж. под бр. Г. 1504/53 у 
којој је тражила да су: 1) дужни признати јој право прече куповине 
па делу К. С. од некретности упис. у ‘књ. ул. бр. 60 к. о. М. под парц. 
бр. 203 2, 2) трпети да се купопродајни уговор од 2. IV- 1953 прогласи 
неважећим и ништавним, 3) трпети да се у земл.ишни.ч књигама успо- 
стави првобитно земљишнокњижно стање и 4) да је  К. С. дужан с њом 
склопити уговор под истим условима и 5) да'јој накнаде парничне тро- 
шкове.

По проведенрм доказном поступку, Срески суд у Ж. је одбио iy- 
житељицу са тужбеним захтевом и осудио да плати парничне трошкове 
у износу од 2300 дин. a у разлозима је навео да јој се не може при- 
знати законско прече право куповине, јер се ово не може применити 
на наше.м правно.м подручју на којем је важио о. г. з., покојем има 
места само уговорном праву прече куповине, a прописи Граађнског за- 
icoHHKa Србије о пречем праву су остаци феудалних односа (да се по- 
сед не распарчава).

Тужитељица је против бве пресуде Среског суда у Ж. уложила бла- 
говремено жалбу у којој је напала пресуду ради повреде принципа 
парничног поступка, неправилно оцењеног чињеничног стања,, повреде 
грађанског законика и законитости и одлуку суда о трошковима. У 
образложењу је наводила да првостепени суд није у довољнбј .мери 
ценио чињеницу да К. С. није тужиљи понудио на продају свој део 
неподељене и.мовине и да као брачни друг није могао слободно распо- 
лагати са својим идеалним дело.м, и да суд није ценио околност да мо- 
жда овим његовим поступко.м нису повређена њена законом заштићена 
права брачног друга. (У тужби је, међути.м наводила да је њен брак 
са К. С. разведен). Наводила је да се ради тога пресуда не може са си- 
гурношћу преиспитати. Налази да је суд повредио закон и законитост 
када је у разлозима пресуде цитирао пропис чл. 1078 о. r. з. и ако ово 
забрањује Закон о неважности правних прописа пр. 6. 1V\ 1941 год. 
Купци Ђ. Вл, и Б. да су поступили као несавесни купци, јер су се у 
земљншнн.м књигама .могли уверити да је она сувласник 1/2-не дела



овог непокретног добра, a no чл. 10 ОЗБ К. С. није могао слободно ра- 
сполагати са овом брачном неподељеном имовином. Пошто је К. С. и 
поред ових законских прописа, који му забрањују слободно распола- 
гање неподељеном имовином, продао свој идеални део, он је повре- 
дио позитиван законски пропис, па је ради тога купопродајни уговор 
који је склопио са Ђ. Вл. и Б. ништав. Навела је да је после рата прин- 
цип законског права прече куповине дошао до изражаја у више за- 
конских прописа; па се у доказ тога позвала на Основни закон о задру- 
гама из из r. 1946 (чл. 71), на Уредбу о изградњи станбених зграда 
радника и службеника од 21 јула 1946 год. (чл. 16), на Уредбу о ра- 
сходовању моторних возила од 26 јула 1946 год. као и на пропис чл. 9 
Закона о имовинским односима брачних другова, према којем брачни 
друг има право прече куповине у поступку извршења на непокретно 
добро. На концу је оспорила оправданост испитивања порекла инсти- 
туције права прече куповине пошто позитивни закони погодују при- 
мени тога правног принципа.

Окружни суд у Новом Саду је иресудом од 28 XI 1955 год. под 
бр. Гж. 601/54 уважио жалбу тужитељице, признао јој право прече ку- 
повине на 1/ 2-ну дела К. С , поништио купопродајни уговор склопљен 
између Ђ. Вл. и Б. дозволио брисање укњижбе права власништва у 
корист Ђ. Вл. и Б. и успоставу Т1ређашњег земљишнокњижног стања. 
Обавезао је К. С. да склопи са тужитељицом уговор под истим усло- 
Бима под којима је склопио и са Ђ. Вл. и Б., a ако то не учини, да је 
дужан трпети да се у корист К. Д., уз претходну исплату куповине у 
износу од 30.000 дин. укњижи право власништва на његовом делу не- 
покретнине у земљишним књигама. На концу је тужене осудио да јој 
плате парничне трошкове у износу од 3220 дин. и у име жалбених тро- 
шкова 500 дкн. у року од 15 дана под претњо.ч принудног извршења.

Окружни суд у Н. С. је у разлози.ма за ову своју пресуду навео; 
„Према правним начели.ма прихваћени.м од стране судова након ослобо- 
ђења, сувласник некретнине има прече право куповине приликом про- 
даје дела другог сувласника. Ово се правно начело стално примењује 
и и.ма своје оправдање у то.ме, да се по могућности укину сувласнички 
односи, који могу довести до спорова између сувласника. Ово је правно 
начело донекле истакнуто и у чл. 9 Закона о имовински.м односима 
брачних другова и жалбени суд с.матра да се исто има примењивати 
приликом сваке продаје сувласничког дела, a не само приликом извршне 
продаје. Како је у конкретно.м случају неспорно да су тужиља и 1 ту- 
жени брачни другови и идеални сувласници некретнине, чији је део 
1. тужени продао П. тужени.ма, то и њој припада према 1. и П. туже- 
ннма право прече куповине спорног дела куће и тужени П. и Ш. реда, 
не могу постати власници купљеног дела куће пре него што је тужи- 
љи о.могућено да се она својим пречим прваом куловине користи. Ово 
ти.м пре, што je право сувласништва тужиље укњижено и у земљишни.м 
Kfi. и;ама, a П. и Ш. туженн нису могли бити у доброј вери, када су 
спорни део куће купили од 1. туженога, не уверивши се претходно, да 
тужиља не жели користити своје прече право куповине. Због тога је 
суд тужбу тужиље уважио и нападнуту 1. ст. пресуду преиначио с тим, 
да је тужиљи досудио и парничне трошкове према прописима Правил- 
ника о награда.ма адвоката”.



Тужени Вл. и Б. су предложили Претседнику Врховног суда АПВ 
у Новом Саду да стави захтев за заштиту законнтости. Претседник Вр- 
ховног суда АПВ је уважио овај предлог па је подигао захтев за за- 
штиту ззконитостн с предлогом да се пресуда Окружног суда у Н. С. 
преиначи, жалба тужитељице одбије a пресуда Среског суда у Ж. бр. 
Г. 1504/53 од 26. П. 1954 г. потврди. Према становишту Претседника 
Врховног суда, по правилима имовинског права сувласник некретнина 
нема законско право првокупа на идеалном делу другог сувласника. 
Право првокупа се може стећи само уговором, a укњижбом у земл.и- 
шним књигама оно постаје. стварно право. Брачни друг има законско 
право првокупа на заједничкој имовини другог брачног друга само у 
случају правоснажно одређене продаје (чл, 9 Закона о имовинским 
односи.ма брачних другоза (Сл. Гласник НРС бр. 6/50).' Окружни суд 
је погрешио када је пропис поменутог чл. 9 проширио на свако оту- 
|ење. Погрешно је становиште Окружног суда у противности је и са 
Законом b промету зе.мљишта и зграда (Сл. лист ФНРЈ бр. 26/54) a no 
комо је из.међу прнватних лица слободан промет земљишта и зграда 
које могу бити у приватној својини (чл. 5).

Врховни суд АПВ у Н. Саду је својом пресудо.м од 24 априла 1956 
г. бр. Гжж 37/56 усвојио захтев за заштиту законитосга, усвојивши 
у целости разлоге које је у свом захтеву изнео Претседник Врховног 
судз АПВ, па је пресуду Окружног суда у Н. С. бр. Гж. 601/54 од 8. 

nXI. 1955 преиначио тако да се жалба тужитељице одбија a пресуда 
CpecKor суда у Ж. бр. Г. 1504/53 од 26. П. 1954 потврђује.

Ja сам у овом чланку употребио израз „право прече куповине” јер 
се овај израз одомаћио на правно.м подручју на којем се примењивао 
Грађански законик за Крал>евину Србију, и ако проф. Др. Драгољуб 
Ара1|ђе.аовић у свом преводу о. г. з. од 1921 r. изворни израз ,,Vor- 
kaufs’-edit” преводи као ,,право прекупа”, и јер сматрам да у језичном 
a и у правно.м с.мислу најбоље одговара овом правном појму.

Др. Лазар Рогулић

ЗАСТАРЕЛОСТ ПРАВА (ТУЖБЕ) И СУДОВИ

Врло је занимљиво да судови ту стару установу, нормирану углав- 
ном } бившем Грађанском законику, врло различито тумаче па, према 
томе, и различито примењују. Гледишта иду од простог протека време- 
иа, законом одређеног, до протека временског али квалификованог.

Овај чланак започећу извесним примерима из праксе.
Тужиље наводе у тужби од 10 јуна 1955 године да је тужени, н>и- 

хов отац  ̂ уписао катастарске парцеле њихове .мајке, која је  умр- 
.ла 1927 године, на своје име.

Тужиље су рођене 1919 и 1926 годнне a удале су се, старија 1940 
a млађа 1942 године.

Траже тужбом промену уписа у њихову корист.
Тужени није признао тужбено тражење. Рекао је да му је  жена, 

мајка тужиља, те парцеле поклонила 1921 године. Каже да је  уписан 
као вланснк спорних парцела још 1936 године.



Истиче прнгоЕор застарелости.
Пошто су тужиље све наводе туженога побијале, првостепени суд 

је. приступио оцени навода једне и друге стране, и пошто је. тужиље 
одбио од тражења, дао је следеће разлоге: „Суд је ценио навод тужи- 
лачке стране да у. конкретном случају нема места застарелости, јер су 
тужиље кћери туженога, a између родитеља и деце застарелоет не те- 
че, те је нашао да је овај навод у конкретном случају неоснован са 
ових разлога: По чл. 24, ставу 2, Закона о застарелости потраживања, 
застарелост између родитеља и деце не тече док траје родитељско пра- 
БО. A no престанку овога права застарелост тече између родитеља и 
деце. У конкретном случају према наводима туженика у одговору на 
тужбу које тужилачка страна није оспорила, тужиља Даница удала 
се пре 15 година, a тужиља Јелена пре 13 година, па је даном њихове 
удаје престало родитељско право туженика уколико нека од њих није 
раније постала пунолетна од када би се узело да је родитељско право 
престало. Тужитељице су могле да нападају укњижбу на основу које 
је туженик уписан као власник спорних парцела v року од 10 година 
од када је престало родитељско правотуженика, јеродтогаданапочиње 
да тече десетогодишњи 'рок застарелости, што су тужиље пропустиле 
и нису у означеном року повеле спор, па им је самим тим застарело 
право на подизаше тужбе.

Окружни суд је укинуо предљу пресуду налазећи, да због погре- 
шног правног схватања. ппавна ствар ни1е довољно претресена одно- 
сно постоји непотпуно утврђеио чињенично стање.

Поред тога, Окружни суд је нашао да нема места позивању на За- 
кон о застарелости потаживања већ на постојећа правила бившег Гпа- 
ђанског законика, будући да је по среди својина a не неко потражи- 
вање.

Основне разлоге Koie је Окружни сул дао за CBoie пешење су сле- 
дећи: ..Пбгрешно је и поавно схватањо ппвостепеног суда да је тужба 
тужиља застарела с обзиоом да је упис на спооним парпелдма у копигт 
туженика постао деджнитиван ппе више од 10 гопина. Hainoe овле ie 
погрешно суд узео да се ради о застарелости тужбе iep се овде 
ради о застарелости самог права. Застарелост тужбе је процесуал- 
но — ппавни институт, a застарелост ппава је материјално-поавни ин- 
ститут. Када је реч о својини, не може бити речи о застарелости тужбе 
већ само о застарелости самог права.

У правним правилима предвиђени су разни рокови застарелости — 
скраћени израз за прескрипцију и одржај у даљем излагању. За непо- 
кретност застарелост је по правилу 24 године и за покретност 3 године.

Међутим, застарелост права у погледу непокретности предвиђена 
је и краћа застарелост од 10 година, када је у баштинским јавним књи- 
гама односно у земљишним књигама то право уведено> Поставља се пи- 
тање значаја односно домета овог изузетка. По правилу застарелост 
може онај користити који има закониту државину a то је она држави- 
на која је постала на један од начина којим се својина прибавља. По- 
ред овога потребно је да је то лице савестан држалац тј. да постоји 
савесна државина. Иста је таква када н^ко држи неку ствар не знајући 
да је туђа. Наравно та државина треба да је непрекидно и ничим не уз-' 
немиравана.



Према овако постављеном правилу несавесни држалац или држалаи 
који не би имао законски основ прибављања не би се могао никад по- 
звати на застарелост.

Али постоји и друго правно правило које чини изузетак од овог
OCHOBHOr.

To правило је да се застарелошћу губе сва права за 24 године да- 
кле и у случају када се нема пуноважног основа прибављања нити са- 
весне државине.

Ово значи, ако су за својину ствари предвиђене краће застарело- 
сти на пример 3 године за покретност или 10 година за непокретност 
уписану у јавне књиге, до истека 24 године држалац мора доказивати 
и пуноважан основ прибављања и савесност. Дакле за ове застарело- 
сти краће од 24 године постоје три периода: први, то је време пред- 
виђено за ту краћу застарелост — три за покретност односно десет 
година за непокрртност уписану у јавне књиге, — затим други период 
од Tora рока до 24 године и трећи после тога рока. Код 24-годишње 
застарелости први и други период се поклапају. С обзиром на те пери- 
оде постоје различите обавезе за држаоца ствари и досадањег односно 
ранијег власника-тужиоца. У првом периоду држалац ствари чак и са- 
вестан под извесним условима је дужан да ту ствар врати сопственику, 
са или без накнаде, са или без одговорности за штету, што је регули- 
сано правним правилима. У другом периоду савестан држалац није ду- 
жан да врати ствар, a несавестан и даље остаје у тој обавези. У трећем 
периоду и несавестан држалац није дужан вратити ствар. Све ово ако 
није друкчије законом наређено на пример дужа застарелост од 24 го- 
днне”. .

У сличној ситуацији, Окружни суд је укинуо пресуду због непот- 
пуно утврђеног чињеничног стања, a дао је ове разлоге: „Ако се у 
новом поступку установи да туженик нема пуноважан основ прибавља- 
ња спорнога имања, рнда, rope изложеном, не може бити ни речи о ње- 
говом стицају права својине путем застарелости на основу одржаја, 
већ се само може поставити питање да ли су тужиље услед неуживаља 
спорно! имања пуне 24 године изгубиле право на заштиту права сво- 
Јине на cnopHOjM имању. Ово је потребно разјаснити стога што се про- 
теком времена за застарелост губи право на заштиту права својине, a 
услед губитка те заштите само право се не гаси, те ни држалац не стиче 
право својине на основу одржаја кад нема прноважан основ прибав- 
љања. Ранији власник, дакле, и даље остаје сопственик имања, али гу- 
би право на заштиту свога права ако држалац истакне приговор заста- 
релости. Потврда за овакво схватање био би случај када би ранији 
власник ушао у имање a држалац противу њега не би поднео тужбу 
за сметање поседа. Јасно је да у овом случају држалац имања не би 
Morao да остварује никакво своје право противу ранијег власника, по- 
што никакво право није ни имао’’.

Из предмета се не види —a да ли је расправљена заоставштина 
мајке тужиље. Ако није — овде би се имала, како ми изгледа, приме- 
нити наређење Закона о насле}?ивању. (чл. 144 у вези чл. 241 и чл. 
245).



• До,дана удаје једне и друге туш1Љ£ (1940 и Л.942 год-Х постојала 
је суспензија застарелости, у одн.осу-на .№аку ту-жидЈу понаосбб., Како. 
су удајом постале еманциповане, то је застарелост почела тећи тек п6 
протеку две године од дана њиховрг еманциповања. (по бившем Гра- 
ђанском законику), што би значило да није још протекао рок од 24 
годинежао, по правилу, најдужи рок за застарелост (тужба је поднета 
10 јуна 1955 године).

Сматрам да се пунолетство у овом случају мора узети по старим 
прописима. (21 година)

Овде би још додао да је неправилно позивати се на правно прави- 
ло да право родитеља и деце не застаревају, јер се та права односе на 
права и обавезе из породичног права a не из области имовинског права.

У једном сасвим другом случају, Окружни суд је нашао да тужени 
није стекао својину непокретног добра, иако је добро држао 26 година, 
будући да је државину тог добро стекао незаконитим путем.

Врховни суд је укинуо пресуду због неправилно утврђеног чиње- 
ничног стања, рекавши jou> изрично у једно.м ставу: „Према правним 
правилима Грађанског права право на подизање својинске тужбе за-_ 
старева за 24 године, без обзира на савесност држаоца,,.

У даљем мом излагању држаћу се поглавито важећих правних пра- 
вила бившег Грађанског законика. По себи се раззгме, да нећу моћи 
мимоићи ни Закон о застарелости потраживања као ни Закон о насле- 
ђивању.

Овакав став сам заузео са разлога што је бивши Грађански законик 
имао, по питању застарелости, далеко пространију, општу област, што 
кије по природи ствари случај са неким посебним законом ria ни са на- 
веденим (rope) нашим законима.

Постоји. важећи пропис да онај који има неко право, од њега за- 
виси да ли ће га употребити или неће. И ако га не може или неће да 
употреби, само са тога разлога право не губи.

Застарелост је нарочито законско опредељење односно законска 
одредба. Начелно постоји застарелост права када неко своје право из- 
весно време, законом одређено, не употребљава, док ra други, за то 
време користи. Другим речима господар права губи своје право ако за 
извесно време, које је у закону прописано, не употребљава, док ra дру- 
ro лице добија, пошто ra употребљава за то исто време и жели да га 
задржи, под остали.м законским околностима.

Застарелост може бити са.мо код оних права које се могу прибавн- 
ти, што значи да лична права не могу застарети, као право: на лично 
име, супружанско, родитељско и дечје. Овде долази и наследно право 
које има само моралну садржину: назвати се наследником неког лица 
(види чл. 144 Закона о наслеђивању).

Дужности које постоје између чланова породице, не застаревају 
такође; децу издржавати. Ово је последица незастаривости права из 
предњега става, проблем посматран под углом дужности a ue само, 
као претходно, под углом права.

Сем ових личних права и права и дужности који се стварају пово- 
дом породичних односа, застарелост не тече ни против поступака који
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бд воље свакога човека зависе: ићи овом лли оиом улицом, куповати 
ствари на овом или другом месту, неку ствар употребљавати на овај 
или онај начин, тражити деобу смесничког имања, покренути судски по- 
ступак за уређење међа итд.

Најзад, залогопримцу право на намиру (целу или делимичну) из 
залоге не застарева; не застарева ни право залогодавца да своју залогу 
искупи.

Али, није довољно, према важећим правним правилима, да неко 
не употребљава своје право за време, законом предвиђено, и да га дру- 
ги, за исти протек вре.мена користи и са жељом да га задржи. Лние 
које хоће да прибави право протеком времена, које неком другом ли- 
цу припада, мора да испуни ове законске услове:

а) да,је способно да ствари прибави;
б) да ствар заиста држи дуже, законом опредељено време;
в) да је држање законо;
г) да је поштено;
д) да држање ствари није дошло као последица лукавства и пре- 

варе; и
ђ) да је држање непрекидно.
Интересантан је услов под в) и зато ћу се нешто на њему задр- 

жати.
Као што се види, услов под в) односи се на државину. Државина 

је закона тј. онда је јака и важна (правно говорећи) када је правична 
када је на праву основана. A то бива, на крају, онда када туђе право 
њоме (државином) није повређено нити је уништено.

У бившем Грађанском законику предња се поставка илуструје јед- 
ним примером: ствари које никоме не припадају, свако их може сло- 
бодно узети. Али, ако су стварк туђе, без воље господара ствари, без 
судске пресуде или опредељења закона (код наслеђа, на пример, код 
застарелости) не могу će заузети ни чравично држати.

Можда неће бити излкшно да се каже неколико речи и о услову 
под r).

По законским прописима неко би био поштен држалац, ако би 
ствар држао као своју, не знајући да је туђа. За таквог се држаоца 
односно притежатеља каже још да је савестан. Напротив, онај који 
зна да је ствар туђа или по околностима може дознати да је туђа и 
ако је пушта, тај поштено не мисли и јесте непоштен несавестан др- 
жалац или притежалац.

У вези ocHOBHor начела да од господара ствари зависи да ли ће 
је употребити или неће и да у другом случају — самом неупотребом 
ствари —не губи господар ствари своје право на њој — вредно је 
напоменути да господар не губи своје право на ствари, под претпо- 
ставком да нема вољу за тим, ако ствар изгуби или је чак напусти. Jcp, 
у ово.м случају престаје само државина, али се правни однос између 
ствари и господара ствари не прекида, пошто то не жели господар 
ствари.

Наравно a сходио свему што је напред речено — ако се испуне 
услови за застарелост тј. ако друго лице задобије савесну државину 
на ствари ранијег господара, онда се право ранијег господара на 
ствари гаси. , '



. Дакле не може се користити застарелошћу онај: а) који не држи 
ствар у своје име и б) који нема правни основ по коме се ствари при- 
бављају.

Тако, примера ради, у овим се случајевима ствари не прибављају 
застарелошћу: кад су заложене, позајмљене (ако је новац у питању 
застарелост наступа према Закону о застарелости потраживања), када 
су ствари дате на оству или уживње.

Покретне ствари прибављају се. застарелошћу од три године.
Сходцо ономе што је напред речено, држалац покретних ствари мо- 

ра да ј е савестан да би могао прибавити покретну ствар после три ro- 
дине; да постоји правни основ прибављања и да прибављена ствар није 
туђа тј. другог лица a не оног који преноси својину покретне ствари 
на држаоца ствари.

Код непокретног добра, тражи се застарелост од 24 године, ако 
пренос није спроведен кроз књиге. У случају, пак, да је пренос про- 
веден кроз књиге, право сопственика застарева за три односно десет 
година.

И код ове застарелости, тражи се савесност на страни држаопа.
Када се. сада, држалац ствари може позвати на застарелост било у 

питању покретна или чепокретна ствар?
Држалап ствари са успехом може да истакне приговор застаре- 

лости, ако је правним основом дошао до државине ствари и ако је при 
стицању државине, уложио сву нужну пажњу законом захтевану.

Пре протека законом опредељеног рока, овај приговор не помаже 
савесном држаоцу у односу на господара ствари.

Узмимо пример за покретну ствар:: једно лице купи, по поометној 
вредности, часовник од другог лица, које је могло, према свом мате- 
ријалном положају, да га има.

Купац је овде вишеструко савестан. Прво, правним путем — купо- 
вином — дошао је до часовника а, после, био је обазрив и није ку- 
повао часовник од лица које га не би могло имати по нормалном току 
ствари. Најзад, нормална цена је  искључивала неозбиљност продавца.

Ако би се доцније доказало да је то крађени часовник и ако би се 
прави сопственик часовника појавио код купца са захтевом да му ку- 
пац преда часовник, пошто је његов, дошло би се до две ситуације:

а) ако је захтев постављен пре рока од 3 године (од дана купо- 
вине), савеетан држалац (купац) часовника биће дужан да ra преда 
сопственику, пошто добије цену од господара ствари коју је  дао, ла- 
жном сопственику — продавцу;

б) напротив, ако је овај захтев постављен после рока од три годи- 
не, прави господар ствари биће одбијен, јер је протек времена претво- 
рио фактичко стање савесног држаоца у правно стање.

Ако је, пак, часовник био купљен са знањем да је украђен, или 
је купљен од лица које не би могло имати по свом материјалном ста- 
н.у, такву ствар, купац никада не може доћи до сопствености ствари, 
ако би је прави сопственик затражио.

Сада пређимо на примере за непокретност.
Једно лице купи по земљишној књизи (тапији) непокретно имање. 

Купац је овае потпуно савестан — поштен и олрезан — јер купује 
имање од лица које се легитимисало као сопственик продатог имања.



Међутнм, доиније се покаже да је продавац био лажан сопственик 
тј. да продато нмање није било његово. Лажни продавац набавио је 
фалсификовану исправу која се у имену, презнмену, очевом имену, 
занимању и месту становања, слагала са исправом правог сопственика 
имања.

И како не постоји фотографија у земљишној књизи нити у збирци 
исправа сопственика, па ни на тапији, продаја је могла да се изврши 
пред судом у пуној исправности.

Сада, ако би прави сопственик затражио то имање од купца дошло 
бн се до двеју ситуација?

а) Ако сопственик тражи о року (за три или десет годнна), caBt- 
стан купац би био дужан да га преда правом сопственику, уз накнаду 
према нормалној купопродајној цени;

б) Напротив, ако би прави сопственик то имање захтевао од купиа 
после рока за застарелост, до овога имања не би дошао, будући да је 
купац, као апсолутно савестан држалац — поштен и законски опрезан 
— протеком законског рока, за које се време прави сопственик није 
интересовао, постао прави сопственик, иако је купио имање од не- 
сопственика.

Узмимо други случај.
Купац купи имање од лица које се по земљишној књизи или тапији 

,води као сопственик.
После извесног времена, појави се лице које је прави сопственик 

продатог имања, a не лице које је у баштинске књиге уведено као соп- 
ственик и које је продало имање горњем купцу.

Када се. сада, испита порекло сопствености чмања лажног a уписа- 
ног сопственика, видеће се да је лице беа нкаквог доказа изјавило по- 
веренику за оснивање земљишних књига, односно општини при изда- 
вању тапија, да је сопственик продатог и.мања, и да су органи, без 
икаквог проверавања, ту изјаву прихватили као истиниту.

Површним радом надлежних органа, да не кажем неправилним, 
дошло се до једне исправе — упис у земљишну књигу, тапије — која 
је, на први поглед, нарочито за неупућеног и необазривог купца, савр- 
шена исправа и ако, уствари, то није.

Купац који је купио имање по таквој исправи (према упису по 
земљишној књизи, тапији), никада неће доћи до својине тј. прави 
сопственик увек може да тражи својину, јер је купац дошао до имања 
од несопственика a то ј е могао да види да ј е само више уложио опрез- 
ности односно да се при куповини имања обратио стручном лиду. Jep, 
најзад, нигде у закону не пише да ће грешке надлежних органа моћи 
да користе неком лицу a да не штете друго лице, правог титулара права.

Савесност код застарелости игра највећу улогу.
Она претпоставља код човека који долази до својинске државине 

пеке ствари и правну исправност, стручну опрезност диктовану зако- 
нима, у време када се закључује правни посао односно када се ствара 
извор својинског права, за држаоца ствари.

Савесност држаоца ствари не помаже о року (док не прође време 
законом опредељено) a према правом господару ствари.



Сасвим супро^^но, no протеку рока, она држаоцу ствари помаже 
најчешће и господар ствари губи своје право сопствености на својој, 
сада бившој ствари.

Према свему реченом, ја бих одржај узео као савесну државину 
која траје, три, десет и више година, што зависи од правнвг случаја, 
a које је периоде закон одредио.

Другим речима, протек времена од три, десет, двадесет и четири 
године итд. не ствара одржај, ако у том периоду није било савесне 
државине већ само проста државина (у техничком смислу) на страни 
држаоца.

Установа застарелости се сама собом намеће у друштвеним одно- 
сима. Jep, зашто се не би фактичко стање претворило у правно — то 
бива када правно стање господара ствари пређе на држаоца ствари 
путем застарелости —■ пошто је  на страни држаоц свесност у оном 
смислу како сам ја изнео, a при томе се прави господар ствари није 
интересовао за своју ствар у року законском? He само да практични 
разлози воде таквом решењу већ ra и сама правичност захтева — ако 
се не мисли да застарело право постане општенародна имовина.

Од каквог је значаја савесност код правне установе застарелости, 
види се и из O B or бившег прописа ранијег Гра^анског законика: по
правилу, сва се права губе после 24 године, само ако није друкчије 
у закону изрично решено, чак ако су и у јавне књиге заведена, под 
претпоставком да их господар није употребљавао док их је, наравно, 
друго лице користило.

Као што излази, ранији пропис каже да се права, под осталим усло- 
вима, губе no правилу, што значи да сам протек премена од 24 године 
није довољан, да је  потребно још нешто a то је да држалац буде са- 
вестан.

Досадашња излагања односила су се, углавном, на застарелост, 
преко које правне установе господар ствари губи своје право својине 
услед њене (ствари) неупотребе за период у закону предвиђен одно- 
сно услед које друго лице, савестан држалац, стиче право својине на 
тој ствари, будући да ју је употребљавао за исто време.

Има права која застаревају али се код друге стране, која користи 
застарелост, не захтева савесност.

Застарева за три године: право порећи поклон; захтевати пониште- 
ње уговора због оштећеч=а преко половине; оборити уговор који није 
закључен на штету повериоца.

На другој страни која се користи застарелошћу, нема баш савесно- 
сти, на при.мер као код ревокације поклона због неблагодарности.

Тако исто, губи право на службеност онај који то право не ужива, 
пошто му је господар послужног добра забранио да се том службено- 
шћу служи.

Овде се подразумева да је забрана учињена приватно, да не долази, 
дз се-тако изразкм, од државног органа, a за овакав став господара по- 
служио! добра не може се рећи да је законит — савестан-

Као доказ да се за ову застарелост не тражи еавесност, може 
послужити ранији пропис по коме господар послужног добра има пра- 
Ео захтевати да се терет (службеност) скнне са његовог амања, нарав-
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i:

И закон 0 застарелости потраживања стао је на исто гледиште као 
и у случају службености потраживања. Протек времена чини да се ти- 
тулар права на исплату може успешно, пред државним органом, одбити 
од захтева. Савесност овде не улази у обзир.

Закон о наслеђивању је по овом питању најјаснији. Он изрично 
каже у чл. 144 да застарева право захтевати заоставштину, после 20 
година, чак акг* је држалац био несавестан.

Оваква одредба вређа мало добре обичаје. Било је, можда, морални- 
је да се у таквом случају заоставштина додели држави (да постане оп- . 
птенародна имовина); али би, можда, предложено решење изазвало ве- 
'лике тешкоће у законодавно-техничком погледу и зато се прибегло 
оној простијој, не баш срећној стипулацији.

Застарелост права и застарелост тужбе јесу два термина, за један 
исти појам. To је иста ствар, само исказана двама језицииа: материјал- 
нога и процесуалнога права.

Застарелост права не може се реализовати пред државним органом, 
нити се неко право може остварити преко застареле тужбе. Давати 
овим изразима засебна правна значења, логички је немогуће a правно 
остаје без изаквог практичног дејства.

Под застарелошћу права крије се застарелост тужбе. Када се каже 
да је неко право застарело, онда се мисли да се то право не може пред 
надлежним оргако.м, уколико че дође до добровољног споразума из- 
1међу особа везаних тим правним односом, остваривати са успехом.

Застарелост тужбе, израз који законодавац напоредо употребљава 
са застарелошћу права, претпоставља — као и код застарелости права 
— да је протекао законом одређен период од извесног догађаја, тако- 
ђе фикеираног законом. И како је у природи ствари да се прво појави 
лраво па онда тужба, то се код гашења права на тужбу прво губи 
право па, тек, онда, као инструменат преко кога се реализује право, гаси 
се право на тужбу. Тужба претпоставља право, a право омогућује 
право на тужбу. Застарелоса права искључује тужбу (основану), a 
застарелост тужбе претпоставља застарелост права, иначе право на 
т\'жбу би постојало као нешто самостално тј. и без постојања права.

На крају: право без тужбе постоји, a тужба без права нема смисла. 
Значи, ако тужби нема места (застарела) право је угашено, јер тужба 
не може постојати као засебан правни феномен.

Душан П. Мишић

КОНТУМАЦИЈА И СПОРОВИ ОКО ИЗДРЖАВАЊА МАЛОЛЕТНЕ
ДЕЦЕ

Чланом 12 Закона о убрзању парничног поступка пред редовима су- 
довима (ЗУПП) уведена је у наш парнични поступак пресуда због 
изостанка. Та новост наишла је на живо интересовање наших правни- 
ка, теоретичара и практичара. To је и разумљиво, обзиром на деликат- 
ност појаве и чињеннцу да су њеним увођењем у наше право подривена 
кзвесна догматска схватања о улози и значају контумације, добро уко- 
рењена у нашој послератној правној литератури. У не тако малом бро- 
ју објављених редова, она је посматрана са разннх аспеката. Једно од



питања која су се појавила у вези са њеном применом јесте, да ли je 
у споровима око издржавања малолетне деце дозвољено доношење 
контумационе одлуке.

Мишљења су подељена. Изложићемо своје.

1.

По једном гледишту, за које се не може рећи да је распрострање- 
но, у алиментационим споровима где се на тужилачкој страни појављу- 
је малолетно дете, пресуда због изостанка није дозвољена, без обзира 
да ли су и што су за њено доношење испуњени сви услови из чл. 12 
ст. 1 тач. 1—7 ЗУПП-а. Присталице тога гледишта, које претставља 
извесну крајност, налазе упориште за свој став у когентности норми 
што регулишу однрсе између родитеља и деце и посебно положај ма- 
лолетника, ка<Ј и у ст. 2 чл. 12 ЗУПП-а који гласи: ,,Претседник већа 
неће донети пресуду због изостанка и када су испуњени сви услови 
из претходног става^) ако треба да примени прописе који се морају 
применити без обаира на споразум странака”.

Императиван карактер норми под које ваља подвести односе у пи- 
тању несумњив је.- Начело да су малолетна деца под нарочитом зашти- 
том државе садржано је у Уставу ФНРЈ и Основном-закону о односима 
родитеља и деце. Допринос родитеља за издржавање и васпитање од- 
ређује суд пазећи на интересе малолетника и имовинске прилике ту- 
жиоца и туженога, при чему није везан диспозицијом странака. Уме- 
сто презумције о тачности тужбених навода за случај изостанка туже- 

, ника — обавеза савесног испитивања чињеница које могу да буду 
од утицаја на исход спора; уместо потпуног удовољавања тужбеном 
захтеву — одлучивање које може да иде и изнад и испод тога захтева. 
Нема правила ne iudex eat ultra petitum.^) Диспозициона максима, по- 
тиснута официелним деловањем суда, сведена је углавном на покрета- 
ње поступка и улагање правних лекова. Пошто су у питању спорови 
суи генерис —  кажу присталице гледишта које интерпретирамо — та 
својеврсност тражи и посебан третман у погледу могућности контума- 
цирања: њено потпуно искључење и забрану.

У тужби предложено издржавање, по својој висини, може бити 
тројако:

1) Веће но што тужени према постојећим приликама може да даје. 
Исправна је опаска једног аутора да би удовољење таквом захтеву 
било само привидно у складу са интересима детета, пошто бИ, гледаио 
кроз дужи временски период, водило економском слабљењу родитеља, 
a самим тим могућности да дете једног дана буде лишено и онога што 
му је најнеопходније. Интереси детета били би на тај начин доведеии 
у сумњу. Поред тога, биле би повређене одредбе чл. 69 Основног за- 
кона 0 браку и чД. 33 Основног закона о односима родитеља и деце, по 
којнма се висина доприноса за издржавање и васпитање детета одре- 
ђује у сразмери са имовинским могућностима сваког родитеља. To су 
прописи који се морају поштовати и на чију иримену упозорава ст. 2 
чл. 12 ЗУПП-а. Сама пак оцена висине предложеног издржавања прет- 
поставља добро утврђено чињеиично стање. Уколико би то стање ука-



зивало на потребу смањивања тужбеног захтева, од пресуде због изо- 
станка не би остало ништа, пошто се њоме не може досудити мање 
него што је у тужби тражено;

2) Мање од онога на шта би туженик могао да се обавеже. Удовољава- 
ње таквом захтеву контумационом пресудом такође би претстављало кр- 
шење прописа поменутих у претходној тачци. Уставно начело да су 
малолетна деца под нарочитом заштитом државе било би директно по- 
вређено. С друге стране, контумацијом се не иоже дати више од онога 
што је туЈЈсилац тражио, са простог разлога што би туженик можда 
енергично узео у одбрану своје интересе да је тужбени захтев био ве- 
ћи. Таква могућност није била предвиђена ни старим ГПП-ом, ни 
ЗУУП-ом;

3) Најзад, висина траженог издржавања може бити у складу како 
са потребама детета, тако и са постојећим имовинским приликама за- 
ринетесованих страна. Мишљење да ни ова трећа могућност не допу- 
шта контумацирање није довољно аргументована.®)

У случају под 1) и 2) суд долази до закључка да је тужбом тра- 
н<ено више или мање од онога што би туженик могао да даје на два 
начина:

а) У тужби су наведене све чињенице и докази о околностима ре- 
левантним за одлучивање, али је сама висина предложеног издржавања 
у нескладу са њима. Пример: тужилац наводи и доказује уредним по- 
тврдама надлежних органа да поседује 3 ха обрадиве земље, a да ту- 
женик, без некретнина, има заснован радни однос са одређеном уста- 
новом, са месечном платом од 9000 динара — па на основу тих чиње- 
ница, у чију тачност суд није имао разлога да посумња, тражи издр- 
жавање од 6000 динара месечно. Или — тужилац нема имања и (?ред- 
става за издржавање, па тражи од родитеља са месечном платом од 
18000 динара само 500 динара месечно;

б) У тужби наведене околности, онако како их је тужилац прика- 
зао, са формалне стране одговарају висини предложеног издржавања, 
али суд, у недостатку доказа, после изостанка тужениковог утврђује 
да тужбени наводи не одговарају фактичном стању ствари. Пример: 
тужилац тврди да се туженик налази у радном односу са месечном 
платом од 18000 динара, да има 1 ха обрадиве земље и кућу, као и 
допунске приходе од ауторског права, па на основу тако претставље- 
них прилика, будући да је сам без имања и других извора прихода, 
тражи издржавање од 4000 динара месечно. Проверавајући недоказане 
тужбене наводе и обавештавајући се о другим околностима, суд утвр- 
ђује да туженик има плату 10000 динара, да је без имања и прихода 
из ауторског права, a да сам тужилац, супротно тужбеним наводима, 
поседује 3 ха обрадиве земље и две веће станбене зграде. Или -— у 
тужбн се наводи да туженик има плату 12000 динара па се тражи издр- 
жавање од 2000 дннара месечно, али суд накнадно утврђује да роди- 
тељ има плату 20000 динара, непокретпу имовину до неземљорадничког 
макисмума и допунске приходе из ауторског права.

Ма да у описаним примерима могу да буду испуњени сви услови нз 
чл. 12 ст. 1 тач. 1—7 ЗУПП-а (осим првог примера под а), код кога из 
чињеница наведених у тужбн не произлази оправданост тужбеног за-
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хтева)', суд неће донети пресуду због изостанка, пошто. . .  „треба да 
примени прописе који се морају применити без обзира на споразум 
странака”. Иако су испуњене све процесне претпоставке за изри- 
цање ове пресуде, контумација није могућна јер би била у колизији 
са материјалним мерама когентне нарави, на које суд мора да 
пазити по службеној дужности. Па пошто у оваквим споровима мате- 
ријални прописи имају примаран карактер, то треба пре свега њима у- 
довољити. На из овога се још никако не да извући закључак да је у 
свим алимеетационим споровима малолетника контумација недозвољена 
апсолутно и безусловно, дакле и у случајевима када висина тужбеног 
захтева, заснована на правилној оцени прилика, не би била у супротно- 
сти ни са материјалннм, ни формалним ваконским условима.

У излагању смо оставили по страни могућност да у тужби нису на- 
ведене околности релевантне за одлучивање, као што су имовинске и 
ш.роднчне прилике обеју странака, пошто би у том случају за доно- 
шење пресуде због изостанка постојала једна процесна сметња: не би 
био испуњенуслов из тач. 5) ст. 1 поменутог члана ЗУПП-а. Та је смет- 
ња у толикој мери значајна, да суд ни после испитивања прилика и 
накнадно сгвореног закључка да висина тужбеног захтева иије у су- 
протности са њима, не би могао да дозволи контумацију. Исход на- 
стсјања суда око утвр!;ивања одлучних чињеница, са гледишта могућ- 
ности контумацирања, ирелевантан је у оваквим случајевима. Установ- 
љену процесну сметњу не могу да покрију никакви резултати накнадне 
актиБности суда. Зато је исправно гледиште, које је већ дошло до из- 
ражаја у нашој судској пракси, да у описаном случају предлог за нз- 
рицање пресуде због изостанка треба одбити управо због те процесне 
сметње, дакле пре испитивања свега онога у штд ће суљ, делајући 
ех offitio, морати да улази.

ri.
Мишљење да је контумациона пресуда a приори у супротности са 

илшеративним прописима на које опомиње ст. 2 чл. 12 ЗУПП-а и којн 
су садржани у Уставу ФНРЈ, ОЗБ и ОЗОРД, заснива се на основној по- 
грешној поставци да таква одлука увек и у сваком случају »!ора да 
пати од нетачности, непотпуности кли непроверености чињеница што 
се у тужби помиње. Пресуда због изостанка, по томе гледишту, без об- 
зира да ли се ради о редовним парницама или алиментационим спо- 
ровима малолетника, доиоси се не зато што основаност тужбеног захте- 
ва проистиче из доказа које прикупља суд, већ зато што за случај не- 
доласкз туженика на рочиште важи претпоставка да је тачно оно што 
се у тужби наводи. Па како примена обавезних прописа тражи пре 
свега упознавање материјалне истине са којом је нојам пресуде због 
изостанка неспојив, то отпада и спака могућност контумацирања.

He стоји, међутим, да свака контумациона одлука, укључујући и 
оне што се доносе у споровнма о којима је реч, мора да- болуј« од мањ- 
кавости чињеница.

Да вндимо шта ће суд урадити када је туженик изостао са рочишаа, 
s тужбени захтев је  у складу са постојећим и у тужби описаним при-

1«



ликама. После утврђивања факта да су за доношење контумационе пре- 
суде испуњени сви услови из тач. 1—7 чл. 12 ЗУПП-а, прићи ће се 
испитивању да ли је предложена висина доприноса за издржавање у 
хармонији са свим околностима које се морају узети у обзир, одн. 
са материјалним прописима које треба применити. Пошто установи да 
је висина доприноса у тужби правилнр и реално постављена, те да се 
у том погледу пе би имало шта коригирати, суд проверава, увидом 
V приложене исправе издате од надлежних органа, да ли се тужбени 
каводи могу сматрати доказаним и да ли у погледу значајних околности 
ваља прибављати-ј ош какво обавештење. При томе може настати дво- 
јака ситуација:

1) Суд сматра да чињенично стање није потпуно утврђено и да би 
се у том погледу имало шта проверавати и допуњавати. Настане ли 
таква ситуација, суд ће поступити по ст. 3 чл. 12 ЗУПП-а који гласи; 
„У случа.ју из претходног става (тј. ако се контумап.иона одлука не 
донесе због прописа који се морају применити — Р. В.) претседник 
већа одложиће доношење пресуде због изостанка ако је потребно да 
претходно (дакле пре но што такву пресуду донесе — Р. В.) прибави 
обавештења од странака или државних органа ради рцене да ли се 
таква пресуда може донети”.

Цитирано место открива једну важну ствар; при»лена когентних 
прописа који искључују диспозицију парничних странака не мора 
увек да онемогући да се поступак пред првостепеннм судом оконча 
контумационом пресудом. Такав закључак произлази из формулаиије 
по којој ће претседник већа одложити доношење ове пресуде ако је 
потребно претходно информисање. Одложити контумацију ради оба- 
вештења значи условити је резултатом активности суда. Па пошто 
свако условљавање значи дозвољавање под одређеним околностима, 
проистиче једино исправна констатација да је коитумација могућна и у 
споровима око издржавања малолетне деце, уколико би у сваком кон- 
кретном случају испуњавала материјалноправне и процесноправне 
услове.

Наравно да пресуди због изостанка неће бнти места ако^суд после 
накнадног обавештавања установи да тужбени захтев ,већ према по- 
себним приликама случаја, треба повисит« или снизити.

He исту, али сличну одредбу садржао је и пар. 497 старог ГПГ1-а 
који гласи:

„Околност што је једна страна изостала са рочишта не разрешава 
суд од дужности да се обазире на све оно, на што се мора пазити по 
службеној дужностн, нити разрешава противну странку од дужности, 
да докаже оно, што је потребно у погледу таквих околности, које се 
110 службеној дужности имају узети у обзир.

Околност што је једна страна изостала са рочишта, не смета, да 
се изведу доказн пред парничним судом, или да се прикаже резултат 
доказа.који није изведен пред парничним судо.м” .

Смисао целог овог параграфа лежао је у томе да се у споровима 
одређене врсте, где спадају и алиментациони спорови малолетника1 до- 
ношење пресуде због изостанка усагласи са прописима о којима суд 
мора да води рачуна. Нема коитумације ако тужбени захтев ннје у



складу ca тим прописима, што се утврђује официелним иступањем су- 
да, Али ако тужбени захтев није у супротности са императивним нор- 
ма.ма у питању, ако је дакле удовољено њима, ни по праву старе Ју- 
гославије није било немогућно контумацирање. Бар у одредбама ГПП-а 
таква забрана није забележенаА)

2) Суд налази да су околности које се у тужби наводе потпуно до- 
казане, те да су накнадна обавештења непотребна.®) У томе случају 
донеће пресуду због изостанка. Ни овде нема повреде прописа на које 
се мора пазити, пошто одлука не само да није у супротности са њима, 
већ је и донета на основу њих. Контумација није изречена слепом при- 
меном правила да се тужбени наводи у случају изостанка, туженика 
имају сматрати истинитим, већ зато што су ти наводи стварно истинити 
и на материјалном закону основани, при чему су испуњени и сви про- 
цесни услови за њену примену. Чим нема запрека са гледишта матери- 
јалног права, нема ни разлога да се пресуда због изостанка не донесе.

Таквом контумацијом не вређа се буквално ни један пропис..И не 
само то. Наше је чврсто уверење да би једино такво стан-овиште оси- 
гурало правилну примену норми под које ваља подвести односе у пи- 
тању. Суд је дужан да у сваком стадијуму поступка води рачуна о ин- 
тересима малолетног детета, па зашто онда да га лишава могућности 
бржег окончања спора и излаже евентуалном намерном одуговлачењу 
поступка од стране несавесног родитеља, ако су већ за изрицање кон- 
тумационе пресуде испуњени сви материјалнопарвни и процесноправни 

'услови? Зар лишавање детета овога права не би значило повреду 
уставног начела да су малолетна деца под нарочитом заштитом државе?

Истина да је суд на основу чл. 37 ОЗОРД може донети решење 
да туженик до окончања спора плаћа тужиоцу одређене износе, који 
се nd окончању спора обрачунавају. Али привремена и коначна д^ва- 
ња ни издалека нису једно те ието. Ако је износ одређен тим решељем 
већи од онога који ће малолетник коначно добити, вишак he се прили- 
ком обрачунавања одбити, што за тужиоца свакако може да претстав- 
ља непријатност; ако су пак привремени оброци мањи од коначних 
дете ће кроз један дужи вре.менски перод, све до окончања спора, бити 
лишено једног Аела доприноса за издржавање који треба да му прн- 
падие, што може да има за последицу оскудевање у неки.м ос- 
новним жквотним потреба.ма. На крају, брже доношење одлуке, које у 
конкретном случају преставља пријатну привилегију тужиоца, имало 
би за последицу осећај материјалне сигурности на страни малолетника, 
lijTO је такође од значаја и што указује ка предност коначних пред 
привременим давањима.

Како се види, у злиментацноним споровима малолетника пресуда 
бзог нзостанка није оно што у редовним парница.ма јесте: одлука за- 
снована на претпостављеној тачности тужбених навода. Овде јесудрба- 
везан да Улази у чнњении.е н испнтује их без обзира на отсуство ту- 
женика, да тражи материјалну истину без суделовања његовог. Пада 
дакле тврдња да је и у овим споровима контумација бацила у запе- 
ћак материјалну истииу. Ннгде не стоји да контумациона одлука мора 
увек да буде базираиа на презумпцнјама, да се без присуства туже- 
ника не могу на несу.м1вив начин утврдити чињенице релативне за одлу-



чивање. Па ако све испитане и утврђене чињенице указују на то да је 
пресудом због изостанка висина доприноса за издржавање правилно и 
резлно одмерена, где би онда била, у чему би се огледала повреда им- 
перативних норми о којима је реч? Зашто би контумациона одлука са 
гледишта материјалног права биле незаконита.

Мислимо да није потребно објашњавати да контумација има своје 
предности, иако суд има обавезу да детаљно и савесно утврђује окол- 
ности које су од значаја.

Супротно гледиште — по коме је пресуда због изостанка у споро- 
вима око издржавања малолетне деце принципијелно недозвољена — 
на штету малолетника неоправдано фаворизује туженог_ Јрадитеља. 
Присталицама његовим избијена су из руке два основна аргумента:

а) контумациона пресуда може да буде донета, a да њ о м е  ке  
б у д у  п о в р е ђ е н е  и м п е р а т и в н е  н о р м е  којима се регулишу 
одиоси између родитеља и деце, и

б) ставу 2 чл. 123УПП-а не треба дати апсолутан смисао и тума- 
чити ra несистематски, него ra треба повезати са наредним ставом из 
кога јасно произилази да се пресуда због изостанка и когентни пропи- 
си у питању узајамно не искључују.

Радивоје Васић

1) Т и условн су; доказ да је туженик уредно позван; предлог тужиода; 
неиостојање разлога за одбацивање туж бе; отсуство писмена којим би тужени ос- 
поравао тужбени захтев; навођење у тужби чињеница из којнх би произлазила 
основаност захтева; непостојање колизије између чињеница на којима се заснива 
тужбенн захтев н доказ које је сам тужилац поднео или општепознатих чшаени- 
ца, и најзад —  отсуство ошнте познатих околноети које би оправдавале изо- 
станак.

2) Упоређзјући спорове око издржаважа малолетне деце са редовним iia|i- 
иицама, имамо у виду наше познтивно право и права других земаља у којима су 
иабачена питања слично решена. Ограда је потребна јер има права где ове раз- 
лике нису тако оштре. Тако се по чл. 179 Грађанског парничног кодекса ПСФСР 
т)'жио1]у може дати више но што је тражио, јколико би Ј'тврђене чшаенице упу- 
ћивале на такву одпуку.

б) Види И. Јо в и ћ : Д а  лн  се мон;е донети  пресуда због изостаика у ciiijih)- 
внма око издржаван.а м алолетне деие 'Г л асн к к  адвокатске коморе за  АПВ 6j). 
6 /56). П исац  категорнчки стоји на становиш ту да  је  у овим споровпма контума- 
цп ја иск.гучена, али не на.лазн нн један  ја к  аргу.ченат који  би оповргао мишл.е- 
iLt' д а  је к о н т \м ац и ја  дозво.^Бена у  трећем  cvij'iajv 1:ада висина тз'ж беног захтева 
одговара прп-ликама релавантним  за одлз’чиван.е. О н  се позива само и а  матери- 
ја.ану ислину као  антипод пресуда због изостанка. М еђ\'тим , не  стоји д а  је у овпм 
сиоровима неопходно пЈЗисустао туж еника д а  би се чињ енице тачно утврдиле, l e  
да свака контумацпона одлЈ'ка мора да  буде заснована на  презум 1ш,ији о тачности 
туж беног навода. О томе ћемо л' настав 1с\' oniiiiipm ije. Д а.ге, писац тв р д и  да би 
контум ациона пресх'да х' односнпм споровима била нека_ врута индпректиог in o - 
})азз'ма егранака у погледу висине доприноса за  издржавазае. Ова ироизвоЈБиа ii 
1’руба Ч’врд1аа такође ћ е  бити оповргнута наши.м даљ пм изла1'ан.е.м.

4) П рим ерн .из ираксе аустраукнх судова које наводи Нај.ман у К ом ентару 
Г рађапског парничног иостхика. Београд 1955, није у  cj'iipoTHOcpi са они.м ш то 
счо peit.'in. П аралела са iipaiccoM аустјча-ких cy,i,oca од иитереса је,  ̂ пош то је пар. 
497 l ' l l l l - a  донет iio аустриском  узоЈзу.

5) У иракси c_v oBaiani случајеззи сасви.м рстки, .може се pehii вишо теорп- 
ски, а.’ш  ипсу неммући. Вато би бпло иеоиравдаио aico бисмо iix ацсараховали.



ПОВОДОМ ДВА ПРИМЕРА КЛЕВЕТЕ

У предмету Кс-593/56 (оба примера узета су из праксе Среског 
гуда у Неготину) приватни тужилац поднео је приватну жалбу про- 
тиву три члана Секретаријата Основне организације Савеза комуниста 
зато што одлука о његовом искљЈ^чењу из Савеза комуниста, коју су 
они потписали, садржи неистините податке о његовом раду и владању. 
Пре почетка главног претреса кривични поступак је обустављен услед 
одустанка од приватне тужбе, међутим, случај је за судску праксу ин- 
тересантан и зато ћемо покушати да уместо суда одговоримо на пкта- 
ње: да ли су окривљени на претстављен начин могли да учине кривич- 
но дело клевету.

Организације Савеза комуниста и њени чланови живе и раде др- 
жећи се правила Статута Савеза комуниста Југославије. По Статуту 
све дисциплинске мере противу својих чланова предузема и изриче 
основна организација (а не секретдријат основне организације) на 
састанку уз учешће и члана Савеза о чијем се раду и владању пре- 
треса и одлучује. Кажњени чланови имају прав© жалбе свим руково- 
дећим органима Савеза који према организационом устројству постоје, 
уклзучујући и Централни комитет Савеза комуниста Југославије и 
Конгрес.

Приватни тужилац, кога садржина одлуке вређа, сматра да су ок- 
ривљени кроз изразе у одлуци оклеветали његову част и његов углед, 
друштве^че вредности којима кривично законодавство пружа заштиту. 
a За приватног тужиоца окривљени су потписивањем одлуке дали своју 
оцену о његовим моралним особинама, за њега су они аутори те из- 
јаве у којој свесно тврде неистините чињенице о његовој личности. 
Приватни тужилац игнорише чињенице; да је одлуку донела Основиа 
организација и да су окривљени у писмени отправак одлуке унели само 
податке које је Основна организација на сатанку утврдила, те да тако 
сасгављена одлука уствари претставља извод из записника са састанка 
Основне органнзације, a да су окривљени као чланови Секретаријата, 
органа Основне организације, "дужни да на тај начин саопште одлуку 
кажњено.м члану, поготову ако није био присутан састанку на коме је 
Основна организација претресала његову кривицу и изрекла казну. Са- 
вез комуниста организован је на принципу демократског централизма 
којк се састоји у покоравању мањине одлукама већине a то значи да 
је могло да се деси да приликом одлучивања сви чланови Секретаријата 
остану у мањини (или да се са .одлуком сагласе али да буду неких ње- 
них формулација и да )у том случају одлука већине буде одлука Основ- 
не организације и Секретаријат, без обзира што су његови чланови 
гласали за предлог који је остао у мањини, потписује ту одлуку када 
је саопштава кажњеном члану. Из тога произлази да окривљени нису 
поступали као саучесници —• саизвршиоци кривичног дела већ као 
чланови једног колективног органа предвиђеног Статутом, a та окол- 
ност искључује противправност (противправност је једно од општих 
обележЈа кривичног дела). Окривљени су учинили једну дозвољену 
радњу, управо они су поступали no правилима Статута и чим окривљени 
нису прекорачили ни злоудотребили овлашћења њихова радња не може 
да има карактер друштвеноопасног дела. Делатност окривљених ннје



управљеиа против објекта кривичног дела него на извршење једне 
статутарне дужности и зато и није радња у кривичноправном погледу. 
Нема места кривичној одговорности ни са гледишта виности a то је 
један од основних услова за кривичну одговорност, једно од битних 
обележја кривичног дела (наш Кривични законик усвојио је начело 
субјективне одговорноћти). Кривична дела противу части и угледа могу 
се учинити само са умишљајем, међутим у конкретном случају уми- 
шљаја нема (дело се не сме изводити, оно мора, пре свега у погледу 
умишљаја да буде јасно). Окривљени су и урачунљиви и свесни људи, 
зли радњу за коју су окривљени нису извршили вољно, јер нису оства- 
ривали једну своју одлуку (ирелевантно је да ли су окривљени при- 
ликом одлучивања били за доношење односне одлуке — под одлуком 
се подразумева ке само врста казне већ и формулација у образложењу 
одлуке — јер кроз одлуку изражава се воља Основне организације и 
окривљени су у границама овлашћења ту одлуку само писмено при- 
казали не уносећи ништа своје), те ни последица није наступила као 
резултат њиховог психичког односа према њој тј. нема односа свести 
и воље према проузрокованој последици. Према томе, окривљени нису 
ни могли да буду свесни да чине кривично дело a нису ни хтели да га 
чине, јер њихова делатност није прешла границе овлашћења, a то зна- 
чк да ни са гледишта узрочности дело не постоји, јер, без обзира што 
су окривљени свесна бића, веза између радње и последице није засно- 
вана на непосредном утицају свести окривљених. По нашем мишљењу, 
првватни тужилац могао је једино да гони оне чланове Савеза који су 
ra на састанку Основне организације, критикујући његов рад и влада- 
ње, намерно вређали (animus injurandi), што би се утврђивало из на- 
чнна изражавања и других околности које указују на побду учини- 
оца да приватног тужиоца увреди или оклевета a не да критикује ње- 
гову делатност.

II

У другом предмету Кс-288/56 приватни тужилац поднео је приватну 
тужбу противу начелника Секретаријата за просвету и културу НОС-а 
зато што га је у образложењу решења о отказу службе оклеветао из- 
ношењем неистинитих чињеница. Међутим, Савет за просвету и култу- 
ру НОС-а званично је потврдио да окривљени у образложењу решења 
самбвољно ништа није унео, напротив, Савет је претресајући случај 
приватног тужиоца утврдио да су притужбе на његов рад и понашање 
истините и ставио је у дужност окривљеном као начелнику да му слу- 
жбу откаже.

Ни у овом случају окривљени није вин и за примену кривичне 
санкције нема ни основа ни услова. Приватни тужилац је знао да је 
окривљени поступио по налогу Савета a ипак је покренуо поступак 
противу окривљеног, вероватно зато штр по нашем Кривичном зако- 
нику активни субјект кривичних дела може бити само физичко a не и 
правно лице. Суд ни по овој ствари ниј е мериторно одлучивао зато што 
се поступак окончао код јавног тужиоца који је, на основу чл. 140 За- 
коника о кривичном поступку, обуставио поступак одбацивањем при- 
јаве, узимајући да је приватна тужба пријава, обзиром на чл. 177 ст.

оо



3 Кривичног законика, и да пријављено дело није кривично дело за 
које се гони по службеној дужности.

У нашој државној организацији савети народних одбора су коле- 
гијална тела која спроводе кор»1ативне акте народних одбора и других 
органа и впше одређене управне послове. У раду савета примењен је и 
колегијални начин одлучивања a то значи да се'сви акти које савет 
донесе сматрају за дело свих чланова савета (чланови света равноправ- 
но учествују у доношењу свих аката и одлука) и то без обзира да ли 
се поједини заснивају на вољи баш свих чланова или само на вољи ne- 
ћине и у оба случаја узима се да је цео колегијум донео одлуку од- 
носно акт. Према Статуту Среза начелник Секретаријата за просвету 
и културу доноси решење у управном поступку сагласно смерницама и 
упутствима Савета a у погледу неких управних радњи ч мера дужан 
је да се придржава упутства Савета. У конкретном случају Савет је у 
Еиду закључка издао упутство начелннку Секретаријата и начелник је 
био везан за то упутство, јер за правилно извршење закона и других 
прописа, закључака и смерница Савета, начелник секретаријата одго- 
вара Савету. Између савета и начелника постоји у извесном смислу 
однос субординације коригован начелом законитости и начелник као 
потчињен орган био је дужан да кроз управни поступак оствари упут- 
ство претпостављеног органа које по својој садржини није било неза- 
конито (приватном тужиоцу стајала су на расположењу правна сред- 
ства да напада правилност решења). Према томе, на питање кривичне 
одговорности окривљеног нема утицаја околност што у решењу о от- 
казу стоји да га је донео окривљени као начелник, дакле, један иноко- 
сни (индивидуални) орган државне управе, јер се из потврде Савета 
види да је то учинио по упутству Савета који је на еедници фиксирао 
и разлоге за отказ, те се цело решење има сматрати као дело Савета 
a не његово.

Код окривљеног не постоји умишљај a без свести код окривљеног 
да учињеном радњом омаловажава приватног тужиоца нема ни кри- 
вичног дела. Клеветник мора да буде уверен да није истинито оно што 
износи или проноси, односно да тврди нешто противно свом уверењу, 
међутим, у погледу окривљеног то само може да се претпостави a дело 
у погледу умишљаја мора да буде јасно.

На крају напомињемо да из самог излагања произлази да примена 
извињавајуће заблуде из чл. 169 ст. 3 Кривичног законика не долази 
у обзир ни у прволг ни у другом случају.

Борислав Р. Раванић

ОСТВАРИВАЊЕ ЈЕМСТВА ЧЛАНОВА ЗАДРУГЕ У ПОСТУПКУ 
ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ

Чланови земљорадничке задруге јемче солидарно за обавезе зад- 
руге у границама одређеним правилима задруге. Ово јемство заснива. 
се на порописима Уредбе о земљорадничким задругама, дакле, на закои- 
ском пропису, што значи да се ради о законском јемству.

Постојећим прописима, када се стекну претпоставке за то, над 
земл>орадничком задругом као дужником отвара се поступак принудне 
ликвидације у коме ликвидациони управник остварује сва потражива-



ња дужника у сврху формирања ликвидационе масе, ради равномер- 
ног намирења поверилаца, a no постојећим исплатним редовима.

Очито је, да тражбине са основа законског јемства чланова задруге 
за обавезе задруге, није тражбина дужника, него тражбина повери- 
лаца, па је као дужник земљорадничка задруга не може остварити, нити 
‘изван поступка нити у поступку принудне ликвидације.

Међутим, ликвидациони управник није само легитимисани правнн 
последник овлашћених претставника дужника, како би се то могјш по 
постојећим прописима поступка принудне ликвидације закључити, него 
је и легитимисани претставник и заступник интереса поверилаца и баш 
као такав и у томе виду појављује се и легитимисан за остварерве тра- 
жбина ових према трећим лицима тј. члановима задруге са основа за- 
KOHCKor јемства ових за обавезе задруге.

Основна сврха поступка принудне ликвидације јесте равномерно 
намирење поверилаца, па и тражбина која потичу из законског соли- 
дарног јемства чланова задруге, да би се повериоци могли равномерно 
намирити, мора бити обухваћена у ликвидациону масу из које долази 
до таквог намирења.

Према томе, без обзира што тражбина са основа законског јемства 
чланова задруге за обавезе задруге није тражбина дужника. и без об- 
зира на то што по постојећим прописима поступка принудне ликвида- 
ције није изркчито истакнуто да је ликвидациоки управник као прет- 
ставник поверилаца легитимисан да ову тражбину остварује, у поступ- 
ку принудне ликвидације, ликвидациони управник овлашћен је да тра- 
жбину са основа законског јемства остварује према члановима задруге 
и унесе је у ликвидациону масу, путем које може једино доћи до рав- 
номерног намирења поверилаца, a што је основни циљ поступка при- 
нудне лпквидације уопште.

Појам, с в р х а , природа и садржина солидарног јемства чланова зем- 
љорадничке задруге за обавезе задруге немају никакве разлике од 
јемства као кнститута у имовинском праву, дакле ради се о законс1̂ом 
солидарном јемству, који се у случајевима остваривања тражбне са 
основа OBOra, има процењивати по начелима имовинскон права уопште.

Поставља се сада питање доспелости овакве тражибне у поступку 
принудне ликвидације. Обавеза солидарног јемства није зависна од 
обавезе главног дужника, према томе доспева у тренутку када n оба- 
везе главног дружпнка тј. дужника над којим је отворен поступак при- 
вудне ликвидације.

Правне последице отварања поступка принудне ликвидације пов- 
лаче за собом доспелост свих тражбина према, дужнику, без обзира на 
рок доспећа, a што значи да истовремено са отварањем поступка при- 
нудне ликЕидације доспевају и тражбине из солидарног законског 
јемства чланова задруге за обавезе задруге као дужника, према пове- 
ркоцима тј. ликвидационој маси. Шта више, не само да у томе слу- 
чају доспевају обавезе из солидарног јемства него и из супсидијалног 
је.мства, дакле све обавезе па и обавезе из јемства уопште.

Ово је коначно логична последица, када се имају у виду претпо- 
ставке за отварање поступка ликвидације тј. неспособност дужника да 
одговара обавезама према друштвеној заједници и повериоцима, a ак- 
тива не покрива у целости пасиву дужника.



Дакле, обавеза нз закоиског солидарног јемства чланова задруге 
за обавезе доспевају у целости у тренутку шварања поступка при- 
иудне ликвидације, a овакво јемство нема никаквих специфичности, 
које би упућивале на то да се не примењују код остваривања тражби- 
на из овога јемства начела имовинског права у целости или пак да се 
примењују са.извееним отступањима.

Евентуална питања квоте учешћа у јемству чланова задруге као 
солидарних јемаца међусобом и према дужнику уколико пуна тражби- 
на не би била потребна за намиривање тражбина свих поверилаца, ко- 
јих случајева у пракси до сада нема, ствар је регреса међу члановима 
задруге као солидарних дужника међу собом и према Народном од- 
бору општине коме се остатак ликвидационе масе уколико би га било, 
предаје у корист ванредних прихода.

Поступак принудне ликвидације спроводе привредни судови по 
постојећим прописима.

Међутим, за остваривање оваквих тражбина према члановима за- 
друге, дакле физичким лицима, пз?тем тужбе надлежан је редован суд.

Наиме, надлежност привредног суда поред претпоставке, да је у 
питању привредни спор или спор за накнаду штете, везан је  за битну 
претпоставку да су обе странке привредне организације, — задружне 
организације, установе са самосталним финансирањем, политичко-тери- 
торијалне јединице или њихове установе којима је признато својство 
правног лица.

Чланови задруге нису таква лица, без обзира да ли се овде ради 
0 привредном спору или не, него физкчка лица,- a стварна надлежност 
привредних судова је искључива, те према томе надлежност редовних 
судова не може доћи у сумњу.

Једино, у једном случају где је пракса учинила изузетак од пред- 
њег чврстог начела искључиве надлежности привредних судова у од- 
носу на странке, имамо код тужби за утврђивање тражбина, где је за 
поступак и пресуду надлежно ликвидационо веће привредног суда и 
где се као странка појављује физичко лице и то насупрот што посто- 
јећи прописи то изричито не наређују, a то зато јер за такав посту- 
пак не постоји друга могућност, односно такав поступак издвојен за 
физичка лица код редовних судова био би скопчан са таквим технич- 
ким препрекама, које би доводиле до скупог и друготрајног поступка.

Међутим, изгледа да постоји тенденција да се у изузетним случа- 
јевима одреди и надлежност привредних судова где би странке били и 
физичка лица. Тако у нацрту новог парничног поступка предвиђа се 
изричито одусудност привредних судова за физичка лица за све ciio- 
рове који проистекну из извршних поступака и баш из поступка при- 
нудних ликвидација.

Но док такав законски пропис не постоји, a постоје изричити за- 
конски прописи који јасно регулишу надлежност судова не може доћи 
у сбзир таква узрупација надле;-кности од стране привредних судова, 
што значи да је у споровима за остваривање тражбина из солидарног 
јемства чланова гадруге за обавезе задруге надлежан исклзучиво ре- 
дован суд.

Никакви други поступци, a нарочито ранији зако1Ш, па ни закон о 
привредним задругама из 1937 године, не могу доћи до примене, без



обзира да ли су ови у противности са начелима Закона о неважности 
правних прописа донетих до 6 априла 1941 године или за време не- 
пријатељске окупације.

Ово нарочито, када постоје прописи донесени сада који у потпу- 
иости регулишу ову материју како у погледу материјалног тако и фор- 
мллног права, a који су у супротности са ранијим важећим прописима.

Постоје прописи који изричито регулишу поступак принудне лик- 
видације над дужником када су у питању земљорадничке задруге, a то 
су Уредба о земљорадничким задругама и Уредба о престанку пре- 
дузећа и радњи, па се унутар тих прописа имамо кретати, с тим да се 
евентуалне празнине попуњавају праксом, која ће одговарати духу и 
интенцијама тих поменутих постојећих прописа.

Овакав начин и поступак остваривања јемства према члановима за- 
друга је једноставан и у сагласности са постојећим важећим пропи- 
сима, a сем тога брз и ефикасан, што је основно начело поступка пред 
редовним судовима. Нема разлога компликовати остварење јемства, 
општег инстнтута имовинског права, применом старих неважећих про- 
писа, када зато имамо сада позитивне и јасне прописе.

Обо поводом дискусије о питању правне природе законског соли- 
дарног јемства чланова земљорадничке задруге за обавезе задруге и 
остваривању тражбине из овога у поступку принудне ликвидације.

Марић Р. Војислав

КОНГРЕС ПРИВРЕДНЕ CEKUHJE МАЂАРСКОГ 
УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА

У Балатонфелдвару одржан је конгрес Привредне секције мађарског 
удружења правника 15 — 17 септембра 1956 године, на коме је узела 
учешће и делегација Савеза удружења правника Ј^гославије, као гост 
мађарског Удружења правника. ^

На конгресу су учествовали мађарски прааници к о ^  раде у прив- 
реди, било као правни саветници привредних предузећа и установа или 
адвокати. Сем ових у раду конгреса су узели учешћа професори прив- 
радног права универзитета, чланови Државне арбитраже и претставни- 
ии правосудних установа. Конгрес је расправљао проблематику из об- 
ласти привредног права по разним гранама.

Конгресу је претседавао претседник Извршног одбора савета глав- 
ног града Будимпеште, Понграц Калман, a присуствовао је први заме- 
нш< министра правде Др. Ковач Калман.

Сем југословенске делегације правника као гости Мађарског удру- 
жења правника били су заступљени правници Демократске' Републике 
Немачке, HP Пољске, HP Чехословачке и HP Румуније преко делегата 
њихових Удружења правника.

Југословенску делегацију сачињавали су: Др. Владимир Гросман, 
адвокат из Љубљане, претседник Савеза адвокатских комора Југосла- 
Бије, као шеф делегације, Богдан Перовић први заменик Савезног јав-



ног тужиоца из Београда, Др. Александар Голдштајн, претседник Врхов- 
ног привредног суда из Београда, Првослав Васиљевић, адвокат из 
Београда, претседник Адвокатске коморе Србије, Милан Жикић, адво- 
кат из Београда, секретар Савеза адвокатских комора Југославије, као 
секретар делегације, Ђорђе Добричанин, адвокат из Београда, члан ИО 
Адвокатске коморе Србије, Милорад Ботић, адвокат из Новог Сада, 
претседник Адвокатске коморе Војводине, Др. Јулије Кениг, адвокат 
из HoBor Сада, претседник Дисциплинског суда Адвокатске коморе 
Бојводине, Јанко Дика, адвокат из Скопља, претседник Адвокатске ко- 
море Македоније, Иван Лупрет, адвокат из Загреба и Анте Меркадић, 
адвокат из Сарајева, секретар Адвокатске коморе Б и X.

На конгресу, у дискусији по рефератима, учествовао је и члан Ју- 
гословенске делегације др. Александар Годштајн, чије је излагање о 
р.чдничком самоуправљању у Југославији наишло на велико интере- 
совање учесника Конгреса.

После конгреса све делегације правника провеле су неколико дана 
у Будимпешти које време је искоришћено за успостављање тешрвих 
веза правника ових земаља, као и за упознавање мађарског правног 
система.

Југословенска делегација је  .посетила Савез удружења правннка, 
Савез адвокатских комора, Адвокатску ко.мору у Будимпешти, Цен- 
тралну арбитражу, Врховни суд HP Мађарске, Јавно тужиоштво-Ма- 
t;apcKe, a била је примљена и од стране министра правосуђа HP Ма- 
ђарске, као и од стране југословенског посланика у Будимпешти.

Приликом посете наведеним установама наша делегација је упоз- 
нала рад ових установа и информисала претставнике лих установа о 
нашем правном систему и са радом наших одговарајућих установа. Ин- 
формативна излагања наших претставника саслушана су са великим ин- 
тересовањем.

Адвокатска комора у Будимпешти оргднизовала је посебну конфе- 
ернцију будимпештанских адвоката са нашом делегацијом на којој је 
Првослав Васиљевић, претседник београдске Адвокатске коморе, одр- 
жао предавање о основним принципима пројекта новог Закона о адво- 
катури и о улози адвокатуре v јачању социјалистичке законитости.

М. Б.

ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК ПРЕТСЕДНИКА РАДНИХ ОДБОРА И 
ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

30 септембра 1956 године одржан је у Адвокатској комори у Но- 
вом Саду заједнички, сатанак претседника Радних одбора и чланова 
ИзврвЈног одбора Коморе. На ово.м састанку били су заступљени сле- 
дећи Радни одбори, путем својих претседника: Миша Бурдулић (Алибу- 
нар), др. Јожеф Гернач (Б. Топола), Бранислав Живковић (Бела Цр- 
ква), др. Милош Влаовић (Бечеј), Блажб Павићевић (Врбас—Кула), 
Сава Грујић (Зрењанин), Радован Вртипрашки (Кикинда), Станимир 
Мнлић (Нови Сад), Мнрко Борјановнћ (Оџаци), Влајко Николић (Сен- 
та), Емил Кузмановић ( (Ср. Митровица), др. Ђуро Руп (Ст. Пазова),



др. Аурел Лошонц (Суботица), др. Коста Поповић (Сомбор), др. Ни- 
кола Шијак (Рума), Зоран Бешлић (Шид). Од стране Извршног одбора 
били су присутни: Бранко Перић, зам. претседника, Славко Мишић, се- 
кретар, Олга Царић, др. Е. Палшти, Коста Хаџи, др. Н. Перваз и А. 
Шарчевић, чланови ИО, као и изасланик адв. п. приправника Милан 
Микин.

Овом састанку је присуствовао и Стеван Крџалић, секретар за пра- 
Еосудну управу АПВ, те Сима Ковачевић, референт.

У одређено време је Бр. Перић отворио састанак, те топло поздра- 
вио присутне претседнике Радних одбора, као и друга Ст. Крџалића, 
секретара за правосудну управу АПВ, чије присуство овом састанку 
истоме даје нарочит значај.

Затим је Кбста Хаџи упознао састанак са предлогом ИО о измени 
и допуни Правила Фонда посмртнине, те прочитао сама правила и дао 
образложење Извршног одбора. Иза тога се развила дискусија у којој 
су суделовали: Бр. Перић, С. Грујић, Е. Кузмановић, М. Борјановић, 
др. А. Лошонц, М. Микин, Коста Хаџи, па је састанак једногласно, са 
неким малим изменама, прихватио нацрт Правила Фонда посмртнине и 
упутио Извршни одбор на даљи поступак.

Олга Царић, поднела је извештај о раду Радних одбора, указала 
на удући програм рада и смернице истога, са нарочитим освртом на 
претстојеће заједничке састанке органа правосуђа и адвокатуре. У ди- 
скусији по овом питању учествовали су Е. Куз.мановић, М. Борјановић, 
др. А. Лошонц, М. Микин, др. М. Влаовић, и секретар за правосудну 
управу АПВ друг Стеван Крџалић. Дискусија се кретала у виду размепе 
мишљења и искустава, без да су стварани конкретни закључци, али је 
подвучена потреба и корисност планираних састанака свих органа пра- 
восуђа и адвокатуре, ради усклађивања настојања и рада свих на што 
сигурнијој сарадњи у интересу продубљивања наше социјалистичкс 
законитости.

После неких маљнх питања, овај користан састанак, који се одви- 
јао на високом нивоу, завршио је рад у 12 часова. К. X.

ПОСЕТА ДРЖАВНОМ СЕКРЕТАРУ ЗА ПРАВОСУДНУ УПРАВУ

28 септембра 1956 посетили су др. Миливоја Перовића, државног 
секретара за правосудну управу НРС делегати београдске и новосад- 
ске Адвокатске коморе.

Овој посети присуствовао је и Стеван Крџалић, секретар зд пра- 
восудну управу АПВ.

Ол стране Адвокатскб ко.море у Београду noceiy су учинили Прво- 
слав Васиљевић, претседник ИО, Влада Петровић, зам. претседника ИО, 
Слободан Суботић, секретар ИО, те чланови ИО М. Павловић, М. Or- 
њановић, др. Саво Стругар и Ђорђе Добрнчин.

Од стране Аднокатске ко.море за АПВ били су у посети Милорад 
Ботић, претседник ИО, те чланови Олга Царић и Коста Хаџн.



Поред државног секретара били су на састанку и Павле Протић, 
начелник и Б. Бурић, референт за адвокатуру Држ. секретаријата.

Иако је ова посета била посета ради упознавања, ипак се ова при- 
лика искористила да се измењају погледи о разним актуелним пробле- 
мима адвокатуре који цасецају у рад Комора и Држ. секретаријата.

На завршетку састанка др. М. Перовић, држ. секретар је констато- 
вао сву корисност оваквих састанака, с тим да ће се у скоро време 
одркати и даљи састанци на којима ће се имати да узму у разматрање 
разна коцкертна питања.

Др. Јован Манојјловић

Адвокатура Војводине претрпела је још један тежак губитак. 
Умро је 22 септембра 1956 године у Суботици др. Јован Манојловић, 
гдвокат у пензији, сениор наше војвођанске адвокатуре, један од врло 
заслужних наших адвоката.

Пок. др. Јован Манојловић почео је своју каријеру у адвокатури 
23 априла 1894 године, када се уписао као адвокатски приправник код 
адвоката др. Душана Петровића, заслужног јавног радника у Суботи- 
ци. Од 1 маја 1901 па до пензионисања тј. 1954 године водио је своју 
адвокатску канцеларију у Суботици, дакле више од 53 године.

Одличан правник, човек свестране културе, јавни радник, напредан 
иолитичар, посланик на народно-црквеним саборима, у народној скуп- 
штини, у скупштинама жупаније, града, био је увек на терену напрет- 
ка и прогреса.

Човек пун такта, смирености, одлучан и истрајан, непоколебљив у 
заступању права и законитих интереса својих странака, апсолутно ко- 
легијалан у односу на остале адвокате, хуман у својим погледима и од- 
носи.ма према људима, био је омиљена фигура суботичког друштва.

Адвокатска комора за АПВ је на својој скупштини, у свечаном де- 
лу нсте, која је одржана И маја 1952 године прославила 50 годишњипу 
рада др. Јована Манојловића као адвоката. На тој скупштини је цело- 
купна адвокатура Војводине одала дубоко и искрено признање своме 
сениору, који је у једном запаженом говору отклањајући, из скром- 
ности, сву ту пажњу, позвао све адвокате и адвокатске приправнике да 
у СЕОм раду увек теже ка истини, правди и правичности.

Пок. др. Јован Манојловнћ заиста је био пример адвоката, па иас 
његова смрт тим теже noratja.

Слава Му!
К. X.



ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Сј д  може crpauiju^ која је само де- 

лгш ичио успела у  спору^ ипак према 
противној странци призна^ги све пар- 
ушчне трошкове, ако је спорно по- 
траживање требало Ј^гврђивџти пгтем 
вехитака. Врх. суд АПВ бр. Гж. 439fS6).

П рвост. суд је  утврдио да  је криви- 
I5,0M туж енога дош ло до немохућности 
пзврш ењ а купопродајног уговора, те је 
туж еног обавезао да  врати  дужиоиу^ 
примљ ену куповну цену, као  к  да му 
накнадн  ш тету  у̂  износу од 19.085 ди- 
нара, и  плати  трош кове у  изнооу од 
17.840 динара.

П ротив  ове пресуде поднео је ту- 
ж ени ж албу, како због изреке  о глав- 
ној ствари, тако и  у  погледу трош кова.

 ̂ Ж алба  је  неоснована, iia  је  жалба 
одбијена, a  из разлога:

У м еритум у ствари лрихваћено је у 
целости  чињенично и правно  размат- 
рање првост. суд. У  погледу одлук.е о 
зрош ковим а жалба је  исто неоснована. 
П ош то је  впеину ш тете  требао суд да 
утврђује веш тачењ ем, јер je  туж ени ос- 
nopno внсину исте, па  накб су  стракке 
1.асније прихватЈЕле процену Комисије 
за П ЗФ  у погледу спорних некретнина, 
то је  првост. суд правилно поступио 
када  је  тужитељ у досудио све парнпч- 
не трош кове и  насупрот том е ш то је 
првобитна Biiciraa пггете 6ima означена 
са 8 4 .0 0 0 ‘Динара, a касни је  снижена на 
19.085 динара. Ово је у  складу  са прав 
ним правЈш ом процесуалног права, да 
суд м ож е странци, која је  делимично 
успела у  сдору да  при зна  прем а про- 
тивној страш ! све трош кове, ако је  у- 
туж ено порраживањ е требало ш т е м  ве- 
iiiTaica утврђивати .

Логреш но експедоеање жалбе није 
околност на осноег које се може rpa~ 
жити поарћој у  пређашње стање, (Врх. 
суд ATIB бр. Гж. 492/S6). I

Т уж ен и  је  ж албу упутио Окружном 
суду у  О . место О кр. суду у  Н . С. па 
је траж ио повраћај у  пређаш љ е стаље, 
због погреш но изврш ене експедиције 
жалбе.

О круж ни суд је молбу р ади  повраћа- 
ја одбио, п а  је туж ени з^•Ioжиo жалбу 
против то г  решења.

Ж алба је неоснована, a  и з разлога:
Т уж ен и  je  пресуду прим ио 8 м арта 

1956, па  је ж албу могао поднети  до 25 
м арта 1956 закључно. Ж ал б а  је  у пре- 
пор. ГОЈСму предата 22 м ар та  1956 али

је улућена Окрулсном суду у  О . мрсто 
Окр. суду у  Н . С. О круж ни суд у (). 
је 24 м арта 1956 зтаутио ж албу Окр. 
суду у Н . С. гд е  је  заведена 26 м арта 
1956 године.

И з овога следи да  је ж алба небла- 
говремена. Н аим е, повраћај у пр^ђаш - 
л.е стање м ож е се дозволити само ст- 
ранди која је и з  оправданих разлога. 
лропуш тањ ем  рочиш та или  рока за 
предузим ањ е одређеие радн»е изгублла 
право на врш ењ е неке радж е у  поступ- 
лу. Погреллто екследоваж е ж албе не 
може се см атратн  за  такву  околност на 
основу које се мож е основано тран:ити 
лс'враћај у пређаш ж е стаже зб о г лро- 
пуиггаља рока за  лсалбу.

Није битан пропуст суда гито није 
затражио мишљење органа с^аратељ- 
ства у  питању смештајџ детета, ако је 
и без тога утврђено бптно ч>ин>енично 
стање о тој околности за доногиење 
праегирн.е одлуке о смеши*ају детета.
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 78/56).

Окруисни суд је  развео брак , л а  је 
дете  поверио н а  васпитањ е п  негу  ту- 
ж еној.

Т уж и лац  је  поднео ж албу протпв  то- 
га  дела  првост. пресуде, наводећ 1Г да 
је. формално повоеђен закон л 1т о  о сме- 
ш тају  детета  н и је  саслуш ан орган  ста- 
ратељства.

Ж алба је  неоснована, a  и з разлога :
П равилно је одлучио првост. суд ка- 

д а  је  дете  рођено 1954 године поверио 
н а  негу, издрж авањ е и  в ас п и та ае  мај- 
ди-туж еној, јер је  детету од 2^2 
године лотребно обезбедитн м атерин- 
ск}’ негу. К ако је  исказом  лекара-веш - 
т а к а  утврђено д а  здравственок стаи>е 
м ајке ниЈе оласно по дете, a  како и  
остале околности не исжључују мргућ- 
ност поверавањ а детета  мајхцг, то  од 
стране првост. суда ни је  учињ ен битан 
лроп\'ст, ш то  н и је  затраж ио мшлл»ен>е 
органа старатељ ства о см еш тају  детета 
обзиром д а  је  првост. суд и  без тога  
утврдно све битне чиж енице н а  основу 
којих је  0 смепггају^ детета к о д  туж е- 
н е  правилно одлучио.

За потражи-вање неоправданог обога- 
Ксња важи општи рок застарелости од 
десет година. —  Поштени поседпик 
лостаје no праеилу непоштеним посед- 
jiUKOM у  моменту уручења тужбе којом 
се предмет тражи у  посед. —  Уопште 
квалитет поттеног, поседа зависи од



лсседничко? фак'ГЈ1чио^ сазпоња за тдк- 
ес OKomiocTu и з  ко јих  се може поуз,na
no пзвести закљ учак о осиовности и  
пеоснованости тхоседа. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 382/56).

У тврђено је да је  Н О О  бесправно 
незаконитим  реш ењ ем, које је после 
бнло пониш тено, одузео тужитеЈБНма • 
5 хектара земље. Т уж итељ и су траж п- 
ли  да се Н О О  обавеж е да нм п лати  
120.000 дин. за бесправно корпш ћељ е 
њпховог земљ ш пта за  екон. год. 1950, 
1951 и  1952, и  то  по правном основу 
накнада ш тете и бесправног обогаће- 
iLa.

Првост. с у д - је  туж бу одбпо, пош тб 
је захтев т у ж и т е .^  р ади  накнаде ш те- 
т е  у  моменту подизањ а тужбе, 1956 
године застарео у  смислу чл. 29 O nm - 
тег  закона о народним  одборима, a у 
гозн чл. 40 Закона о држ . служ б., јер 
је протекао рок  од 9 месеи,и. односно 
рок од 1 године.

П ротив ове пресуде поднели су  ту- 
лситељи ж албу, па  је  Врх. суд укинуо 
iT})BOCT, пресуду и  упутио прв. ст, суд 
д а  noHOBG ствар расправи  п  донесе но- 
ву  одлуку, a и з р азлога :

Туж нтељ и су своју  туж бу засн ивали  
на правном основу неоправданог обога- 
ћењ а туж ене странке. ТТрвост. суд није 
1)мао V ВИД5' и  тај правни основ, већ 
је тужбу репш о, нм ајући  у виду једино 
п]^авни осгн^ж н акнаде  ш тете. ГГошто 
за таква потраживатва важ и ош пти рок 
застарелости  од десет  година (чл. 14. 
Зак . 0 заст. потраж ивањ а) то је очиг- 
ледно да тај рок H i i j e  протекао. јер  је 
ш тета  наводно н астала  1950 годхгае то 
је првост. суд био дуж ан да ображло- 
ж и, заш то сматра туж бени захтев  ко ји  
се оснива на  правном  основу неоправ- 
дсног обогаћеља, неоснованим.

Т уж иоди траж е по основу неоправда- 
ног обогаћења да пм  туж ена страиа 
врати  оне користи , ко је  је им ала у  ве- 
3TI кориш ћењ а њихових некр етш ш а у 
годинам а 1950, 1951 ir 1952. И м ајлћи  
у  виду околност да  је туж ена дош ла у  
лосед  некретнила  туж илаца н а  основу 
одлуке, донете у надлеж ном  поступку, 
претпоставка је, д а  је туж ена б1ш а пош - 
тен и  поседник све док се противно не 
докаж е. П ош тенн поседник' по прави - 
л у  постаје непош теним  поседником  у 
м ом енту уручењ а туж бе, којом  се ствар 
тр аж и  у  посед, односно квалитет њего- 
вог  поседа зависи  од » его во г  ф акти ч - 
ног сазнањ а за такве  околиости и з  ко- 
јих  је  могао поуздано извести  закљ учак 
0 неоснованости свога поседа. З а то  ћ е

ЛрВОСТ. суд у TIOBOM лоотупку 1шати 
да утврдп квалитет поседа т}’’жене 
слране имајући у виду да је спорна 
зем-'ва враћена одлуком Н О  среза од 3 
децембра 1952 године и да  су тужите- 
љн ступили у посед земље ма2>та 
априла 1953 године.

Оспораваље очинства детета рођепо?. 
r  браку је  предмет посебне парнице, 
па се о томе пе може расправљати r
о к в и р г  оракоразводне парниие. 
суд АПВ бр. Гж. 566/1956).

(Врх.

У  бракоразводној парниц и  туж ели  је 
траж ио да се изврш и ана.лиза крви  да 
лп  је  иск.Ђучено очинство тх*жеттог као 
oira детета  рођеног у  браку. Б рак  је 
био разведен  кривицом  туж еног.

Т уж ен н  је  поднео ж албу, која ли је  
основан а:

Б р ак  је  лравршно разведен. Алл. не 
^тpжe се уваж ити ни  онај предпог ту- 
ж енога да  се извриш  анализа крви . 
р ади  утврђивањ а околности, да л л  је 
туж енлково очинство искљ учено лли 
пак не. О во пак зато  ш то оваквим 
својим  пред.логом туж еии  ж ели оопори- 
т и  очинство деце рођене у  браку. a то 
л а к  м ож е бити предм етом  лосебне пар- 
нице у смислу чл. 28 О сновног закона 
о односима родитеља и  деде. па се о 
тсм е не може расправљ ати у  оквпру 
бракоразводне парнице.

ЈЈрема преби&алишту тужене страие 
се р а сна ' месна падлежпост судо код  
захтеаа рпди пспуње-ња уговора  тлздава- 
7heM подобне исправе за пренос праеа  
сво јине  на некретнипама^ јер је ово  
захтев облпгационе пр и р о д е  a ие  створ- 
по праогш захтев. (Врх. суд АТТВ бр 
Гж. 592/56).

Т у ж и л а л  је својом тх^жбом предатохг 
првост. суду места пребивалшхгга туж е- 
не лодкео  захтев д а  се туж ена обаве- 
ж е на издаватве исправе подобне за 
пренос права  власш пптава на некрет- 
нинам а.

О круллш  суд се огласио ненадлсж - 
рт!М, п а  је  предмет устулпо  Окр. суду 
на чп јем  подр\'ч ју  се н ал ази  спорна не- 
кретнпна.

Т у ж и лац  је уложио жа.лбу, која је 
сснована, ла  је Вр:с. суд изрекао ме- 
сну надлеж ност О круж ног суда по пре- 
б п в а л т п т у  тужене. a и з  разлога:

Предл1ет туж бе је  изврш ењ е уговора 
о купопродаји  спортпгх некретнин а, на 
тај н ачи н  ш то се захтева, да се туж е- 
н а  обавеж е на  цздавањ е подобне iic-



праве за ггренос права в л ас н т ц тв а  у 
корист туж ноца. Т акав  захтев не спа- 
да у т}'жбе, за које се по правним  пра- 
Еплима ГП П  прописује искљзгчива по- 
себиа месна надлежност. О на постоји 
само за тужбе о стварн 1}м правим а на 
кепокретним  добрима и то о непосто- 
јању таквих права и лн  о н,иховом \к и -  
лућу , о деоби, 0 границам а, затим  ре- 
довне поседовне туж бе на непокретни- 
нам а као и  тужбе. због сметањ а поседа 
на к и м а .

М еђутим , j  конкретном  спору н е  ра- 
ди се о таквим  туж бам а, јер ни је у 
n i iT a iL V  постојеће стварно право, већ 
захтев ради  изврш ењ а купопродајног 
уговора, дакле, облигапЈЈОног уговора, 
па је  надлеж ан онај суд чи ја  се над- 
леж ност заснива н а  ош птим правилима 
о надлеж ности тј. по ош птој месној 
иадлеж ности, која се одређуеј по пре- 
бивалиш ту туж ене стране.

Ћреме проведено у  саеезничком за- 
робљеништву односно логору признаје 
се у  радни стаж за пензију^ ако осигу- 
раник у  то заробљеништво није допао 
као војник окупаторске вајске, већ као 
осуђеник на идржавању казне због ра- 
да у  НОП. (Врх. суд АПВ бр. У. 
1011/56).

Завод  за соц. осиг. ни је  прпзнао ту- 
жптељ у у  радни стаж  врем е ко је  је про- 
вео у  савезничком заробљ ениш тву, јер 
да нема прописа по ком е би се то мог- 
ло при знати .

Т у ж 1влац је  поднео туж бу, која је 
основана, a из раздога:

Н еспорно је да  је  туж итељ  био члан 
C ]iO J-a  1940 године и  д а  је  1941 због 
свога рада  у  Н О П -у  био од октаатора 
у-хапшен, кажњ ен н а  15 год 1ш а затво- 
ра, делимично затвор издрж ао, a после 
послат на  источни ф ронт, д а  је пребе- 
гао Р}'сима, био у логору до краја  1943 
године, a затим  ступио у  Н О Б . Пог- 
реш но је туж ени Завод  одбио да приз- 
иа врем е проведено у  руском  логору у 
радн и  стаж , јер  он у  то  заробљениш тво 
ни је  допао као војник окупаторске вој 
ске, већ  као осуђеник на  издрж авањ у 
казне  због рада  са Н О П -ом , a  у  које 
заробљ ениш тво је сам  побегао, a није 
у  борби заробљен. О во време се има 
ири знати  у  радни стаж .

Акт инспекције за плате секретарија- 
TG за пос-лове опште управе и бу.ет  ̂
којим су дате примедбе на решење ор- 
гпиа НРС-а о унапређењу у  више зва- 
■ње или тџштни разред, није управни 
акт у  смислу чл. 5 Закона о управним

споровимп. (Врх, 
3009/55).

гуд .Ш В  бр, У.

Туж итељ  је  поднео туж бу и  трангио 
да се лониш ти акт  И непекцџје за  пла- 
те С екретаријата за послове опш те уп- 
раве и  6yiieT, којим је стављ ена примед 
ба на  реш ење Н О С -а И. С., који.м се 
тЈжите.Ђ као  порески изврш итељ  
п.-атног разреда унапређу-је у звап.е 
порезника и  у  X III хшатни разред , са 
ра.злога ш то тужите.л. нема одговарају- 
ћу  ш колску спрему за  зваљ е порезни- 
ка. С м атра да  та  примедба ни је  на За- 
кону основана, јер  им а непотпуну сред- 
ПјУ иш олску спрему и 34 године служ- 
бе у финансијекој струци при зиате  за 
и апредоваке , a сада ради као самостад- 
ни реф ерент на поеловима л ореске  ад- 
м пннстрације  за  које се м есто траж и 
потпуна среД1ва ш кола и  им а 3 B a i f .e  н 
г/лату' пореског изврш ите.’Ба.

В рховни суд одбаЈрго је туж бу п.а 
следеБих р а зл о га :

А кт против кога је туж-итељ поднео 
туж бу ни је  управни акт  у  смцслу чл. 
5 Закона о управним  споровима. По 
том  прош 1су управни акт  је т ак ав  акт 
управног органа који  је дон ет  у  каквој 
управној ствари, a којим  се реш ава о 
извесном  праву  или  обавези одређеног 
појединца или правног лнца. Оспоре- 
НИХ1, пак , актом  не реш ава се о vna- 
пређењ Ј' ТЈнаЈте.га у  звањ е порезнпка 
коначно, већ  се даје  мш ш вењ е о пра- 
вилности  реш ен.а Н О С -а Н. С. којнм 
је  туж итељ  унапређен у  зваи.е порез- 
н и ка  Х Ш  платног разреда, О  туж ите- 
.л.евом праву  н а  ово згнапређеље реш а- 
ваћ е  се те  са реш ењем дон етим  на ос- 
нову ових прнм едаба у  емислу ч.л. 48 
ст! 3 О сновне Уредбе о звањ им а и ii.aa- 
там а  служ беника држ авних органа (Сл. 
лн ст  бр. 4 /1954). Но, ни  то решеи>е нн- 
је коначно да бн се против н>ега могао 
покренути  управни спор, јер  по чл. 6 
ст. 1 наведеног Закона управни  спор 
м сж е  се покренути  по п р ави л у  про- 
тив  управног акта  који  је  до н ет  у  дрх- 
гом  степену, a само изузетно и  против 
првостепеног управног акта, против 
кога  нем а м еста ж алби у  управном 
постЈику . П ротив р е ш е аа , п ак , доие- 
то г  на основу ст. 3 ч.л. 48 наведсне 
У редбе им а м еста жалби.

Ако је странка овластила на застугиг- 
пе у  спору два адеоката^ узилш ое да 
је пресуду примила оног дана кад је 
иста била уручена адвокату који је 
пресудг први npiiMuo. (Врх. привр . суд, 
Сл. 101/56).



ПобиЈана прееуда уруч:епа је адвока- 
ту  Б. 11 јанЈ^ара 1956 г ., л адвокату  
др. И . 63 јануара 1956 г ., a  ревизт1Ја 
кред ата  обичном поиггом 19 јан уара 
1956 г. и  примењ ена код  првостепеног 
'суда 20 јан уара 1956 год.

П ош то се к о д  предаје  правног лека 
обичном пош том  см атра да је  правни  
лек  поднесен онога дана  када је сти- 
гао  првостепеном суду, суд је узео  'Да 
је  ревизија туж беног предузећа преда- 

'Т а 20 јануара 1956 г о д
Врховни привредни  суд коме је  ре- 

вн зп ја  достављ ена одбав^о  је као  неб- 
лаговремину^, a  из разлога :

Т уж еник  је евојим  пуком оћјем  овла- 
стио два  адвоката н а  заступање у  овом 
гпору, па  се м ора узети  да је туж еник  
побијану пресуду  прим ио оног дана 
к ад а  је т а  пресуда бшга уручена адво- 
к ат у  ко ји  је  пресуду први  пршлио. Б у - 
д у ћ и  д а  је  адвокат Б . примио пресуду 
први  и  то  11 јан уара  1956 г., п а  се од  
то га  дана  има .рачунати прописани рок 
од осам дана  за  и з јаву  ревизије. У след 
то га  ревизија п р ед ата  ировостепеном 
гуду  20 јан уара  1956 г. указује се као  
неблаговремена.

Странке се могу споразумети да им  
r  првом степену суду привредни су^  
Kojii није месно надлежанЈ под условом  
р̂ а је тај суд стварио надлежан за ре- 
merte спора. Споразулг о месној пад- 
лсжности вреди само ако је писмено 
оасгављен. Рок зр „псхгврдг уго&ора'^ 
предвиђен узразом  . . .  д о . .  .” Врх. 
привр. суд Бр. Сл. 829/56)

ТТрвостепени суд прогласио се иад- 
леж ним  за  п р е су ђ еа е  спора, иако  ту- 
ж еник им а своје седиш те у другој и а- 
родној републици, јер  су странке пред- 
виделе уговором наддеж ност привредног 
суда у  Љ .

Д руго спорно питаљ е је  било д а  л и  
је уговор м еђу странкам а ваљан, јес  су 
1 транке  уговорчле д а  „уговор ступа 
на снагу за  купца ч и м  г а  купап; (у о- 
ЕО М  спору туДсилац) потврди, a н а јда- 
л.е до 28 овог м есеца (септембар 1955 
г.).”

П рем а становш пту туж еника наведе- 
на Јтоворна кл ау зу ла  им а се разум ети  
так о  да  је  ту ж и л ад  био дуж ан  д а  уго- 
вор телеграф сди  поггврди нјвјдаље до 
истека претходног K tлендарског дана, a 
TO  је 27 септембар 1955 г., те  д а  је 
после тога рока туж еник  испао из оба- 
везе. К ако је тедеграм  примио 28 сеп- 
твмбра 1955 г. у  16 ил и  18 часова пре- 
ко деж урног служ беннка, сматра да

n iije  обавезан  да пзврппт пспоруку јер 
д6 уговора нп је дошло.

Т у ж и лац  је сматрао да  је  у  смислу 
наБедене j ' r o B o p n e  клаузуле  био овлаш - 
ћ ен  д а  потврдп  уговор све  до истека 
дана  28 септембра 1955 год .

В рховни привредни суд укинуо је 
првостепвну пресуду, a  и з  р азл о га :

ТЈ-лсенш: не спори аутентичност тек- 
ста уговора бр. 414 од  24  септембра 
1955 г. прем а коме су странке за  (лу- 
чај спора уговориле м есну  надлеж ност 
привредног суда у  Љ . О вакво  зтовара- 
п.е месне надлеж ности је  по нахођен.у 
ОБог суда дош тптено, јер прои злази  нз 
правних правила грађанског парничног 
постугш а; ко ја  се у  смислу чл. 98 За- 
i:0Ha о привредним  судовим а примеЈаују 
код  привредних судова. У говарањ е ме- 
сне надлеж ностн при вредн их судова, 
обзиром н а  карактер  субјеката. прив- 
редних судова жз чл. 5 З ак о н а  о прив- 
редним  судовима и  п ри роду  привред- 
вих  спорова, ни је у  супротности са чл. 
4 Залона о неваж ности правних  пропи- 
са донетих irpe 6 априла 1941 г. и  за 
време непријатељ ске вкужапдје, a  не 
постоји  ниЈедан позити вн и  пропис из 
којега би произаш ло д а  је  тажво угова- 
рг.ње забрањено. О сновано је стога ста 
новш пте првостепеног суда  да  се у  о- 
вом  случају  им ају  ггрименити правна  
правила грађанског судског поступка.

Но без обзира на важ н ост  уговора 
бр. 414^ туж еш ш  у  смислу правних пра  
вила грађанског парничног поступка не 
би могао д а  истиче приговор  месне не- 
надлеж ности тек  у  р еви зи ји , пош то се 
пред  првостепевим  судом  y n jc n io  у 
у(м ено расправљање о главној ствари, 
тако да  је првостепни суд постао над- 
леж ан за  реш ење овог спвра и  по тсм  
основу.

Ц енећи  ревизиски наво д  туж еника 
којим  је  побијао схватањ е првостепеног 
суда у  погледу благоврем ености дава- 
н.а и з јаве од стране туж иоц а о прих- 
ватањ у уговора од 24 септембра 1955, 
г  , суд см атра да  је р еви зи ја  туж еш ш а 
основана. П рем а неспорном  текоту уто- 
вора и сти  ј« имао стуш гги н а  снагу за  
купца чим  га  телеграф ски  потврди, a 
најдаљ е до 28 септембра 1955 г. О ва 
клаузула  им а то  значељ е д а  продавад  
остаје у  обавези до и стек а  зпговореног 
рока. Ако је  изм еђу стр ан ака  предви- 
ђево  д а  се нека Ч1шидба им а пзврш итп  
до одређеног дана, онда ее мож е извр- 
ш ити  још  тога  дана, т ј. најдаљ е ’ iioc- 
ледњ ег дана  до истека уредовних ча- 
сова. У конкретном  случају  дакле, да  
би телеграф ска потврда  туж иоц а била



пуноваж на за  туж еника потреоно je 
било да  је  иста етигла туж енику за  вре 
ме уредовних часова. Т реба разлнкова- 
тп  рокове који су означени са речју 
,.до” и  рока са ознаком „закљ учно” . У 
првом случају вреди оно ш то је напред 
изложено, a у  другом се чхгаидба може 
изврш ити  до истека календарског дана.

Т уж еник  је навео да је  туж илац  те- 
леграм  појим је потврдио утовор пре-

дао пош ти  у  1S,50 часова, a д а  је  теле- 
грам  приспео у 15,05 часова, п а  га ie 
деж урни сУ1уж беник туж еника  приино 
ван  уредовног времеиа у 16 и ли  у 18 ’ 
часова. Ваља стога приликом  поновног 
расправљ ањ а утврдити  тачан  час  при- 
спећа туж иочевог телеграм а туж енпку, 
као  и  време уредовних часова туж еника 
и  на  основу тога одлучити.

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА АДВ. КОМОРА

У Загребу је 1 октобра 1956 године, под претседништвом др. Вла- 
димира Гросмана, одржана редовна седница ИО Савеза адвокатских 
комора Југославије.

На овој седници биле су заступљене све Коморе, чланице Савеза.
Из Београда су били Првослав Васиљевић, Слободан Суботић, др. 

Саво Стругар; из Љубљане др. Владимур Шупље; из Загреба, Др. Анте 
Штокић, др. Аурел Крстуловић, др. Драган Цепелић и др. Анте Барба- 
рић; из Сарајева др. Богдан Видовић и др. Абдуселам Балагија; из 
Скопља Јанко Дика и Борис Пеев; из Новог Сада, Милорад Богић, 
Бранко Перић и Коста Хаџи.

Записник седнице водио је Милан Жикић, секретар Савеза..
На седници су расправљена нека врло важна питања у вези Уредбе 

о фондовима за узајамну noMoli, па су донесени закључци о ставовима 
Комора.

Основан је Фонд посмртнине при Савезу, с тим да је одређена ко- 
мисија од 3 члана, која има у року од 14 дана да изради нацрт правила, 
иста поднесе Коморама на одобрење, с тим да се правила имају пре- 
трести на идућој седници ИО, која ће се одржати у Скопљу 29 окто. 
1956. Узети су на знање извештаји о учешћу наших делегата на кон- 
гресу Међународне Уније адвоката као и о посети адвокатима Мађар- 
ске, те су решена нека питања у вези са међународним односи.ча Савеза.

Одлучено је да се редовна скупштина одржи тек након тога што ће 
нови Закон о адвокатури ступити у живот.

Извршен је нов избор претседништва Савеза, па је за претседника 
изабран Првослав Васиљевић, претседник Адвокатске коморе чз Бео- 
града, за потпретседнике др. Владимир Грос.ман и Милорад Ботић, прет- 
седници Адвокатске ко.море из Љубљане и Новог Сада, за секретаре 
Милан Жикић и др. Аурел Крстуловић, a за рачунопрегледаче ЈанкР 
Дика и Бранко Перић.

Овлаштени су претседни1> ■ и секретар да у име Савеза потпишу нов 
Уговор о социјалном оснгурању адвоката.

Одлучено је, да Савез предложи надлежно.м државном органу, да се 
шт опре пропише нова Тарифа о награда.ма за рад адвоката и не чека- 
јућн нови Закон о адвокатури.

Ова седница ИО Савеза донела је .многе важне одлуке чије спро- 
вођење у живот ће користити нашој адвокатури. К. X.



ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1 октобра 1956 је доспела обавеза уплате четврте рате чланарине 
за 1956 годину, која износи 1050 динара. Умољавамо све адвокате да 
што пре уплате овај износ, као и сва већ постојећа дуговања према Ко- 
мори. Уплата се врши на тек. рачун бр. ЗОО-Т-403.

1 октобра 1956 је доспела обавеза уплате трећег квартала 1% до- 
приноса коморског па се позивају сви адвокати да уз слање Азвеватаја 
0 постигнутом промету уплате и износ доприноса.

Пошто пок. J. Манојловић није био члан Фонда посмртнине, то до- 
принос не треба уплаћивати.

Књиговодство Коморе

_ ПРОМЕНЕ У ИМЕНИКУ АДВОКАТА И АДВ, ПРИПРАВНИКА

1. У Именик адвок. приправника уписан је:
Гојковић Д. Мита, код адв. Бошковић Стевана у Новом Саду, ре- 

шењем АК за АПВ бр. 189/56, које је својим решењем потвртно Држ. 
секретар за прав. управу НРС бр. 15975/56.

Лдвокатска комора за АПВ

,,ГЛАСНИК‘’ излази сваког мес-еиа. — И.здавач и в.дасннк: Адвохатска комора 
за АПВ, Нови Сад, Зма! Јовина SO. Ypfb’fle Одбор Одговор.чн уредник: Ботић 

Милорвд, адвокат Нови Сад, Наролнвх хероја бр. 6.
Техући рачгн код Нар>одне баике бр. 500-Т-403.

Штампгв штампариЈа „Коста Шокица* ■ Нови Сад.


	ГЛАСНИК

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА А. П- ВОЈВОДИНУ

	ГЛАСНИК

	1.

	ri.




