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НЕКА ПИТАЊА О ЗАСТАРЕЛОСТИ

I.■*Ч ' •

Појава Закона о застарелости потраживања има у домени имовин- 
cKor права тај значај, да се правна правила имовинског права о заста- 
ри сходно чд. 4 Закона о неважности прописа, донетих пре 6 априла 
1941 године и- за време непријатељске окупације коначно напуштају 
обзиром да су правни односи по питању застаре регулисани позитив- 
ним законом ФНРЈ.

Осим Tora, нови Закон није једини важећи пропис ФНРЈ, којим би 
била регулисана материја застаре. Напротив, поред правних правила 
имовинског ирава у смислу чл. 4 Закона о неважности правних про- 
писа итд, постојали су до доношења новог закона посебни законски 
прописи, којима су такође извесна питања из области имовинског права 
о застари била регулисана.

Зато није на одмет да се, с обзиром на нози правни режим'у обла-, 
сти имовинског права о застари, критички размотре извесна питаша у 
вези HOBor Закона, што ће све имати за последицу правилније схвата- 
ње па, према томе, и правилнију примену истога.

У овој расправи ограничићемо се на следећа питања;
1. — у којем је обиму новим законом захваћена материја имовин- 

ског права о застари'?
2. — какав је значај прописа чл. 12 Закона о застарелости потра- 

живања? и
3. — да ли су рокови од 9 месеци односнр 1 године из чл. 40 За- 

кона о државним службеницима и данас'на снази?

И.

Већ из самог назива новог Закона очигледно произлази у којем 
обиму је ТИ.М законом захваћена материја имовинског права о застари. 
Наиме, ради, се о потраживањима из области имовинског права о об- 
лигацијама. To пак потврђују и самн прописи новог закона, који се 
Налазе међу „опште одредбе”. Тако према пропису чл. 1 тога Закона: 
застарелошћу престаје право захтевати испуњење обавезе; застаре- 
лост наступа кад протехне законом одређено време у којем је повер- 
нлац Morao захватити испуњење обавезе. To исто важи и за остале 
прописе тога закона, који се односе на' регулисање застарних рокова 
за поједина потраживања (чл. чл. 14 — 23 Закона).



Према томе, новим Законом се регулише застара облигаторно прав- 
них захтева, ако се исти не би остварили у- року законом предвиђеким. 
Сушгина ове застаре је у томе, да се протеком законом одређеног ро- 
ка губи право тужбом остваривати конкретан облигаторно правни за- 
хтев. Дакле, ради се у самој ствари о застари тужбе.

Према томе, не може се рећи да је новим Законом у потпуности 
Л'нкфицирана материја имовинског права о застари. Та се унификација 
одиоси- само на потраживања из области облигационог права. Зато у 
области имовинског права о стварним правима и надаље је у важности 
правни режим правних правила имовинског права о застари у смислу 
чл. 4 Закона о неважности правних проиписа итд. Због тога, иако су 
новим  ̂Законом предвиђена извесна отступања по неким питањима a у 
односу на ранија правна правила о застари, ипак та отступања не могу 
се ни per analogiam примењивати на застару стварно-правних овлашће- 
ња. Тако напр.: Према пропису чл. 28 ст. 1 Закона „застаревање тече 
и гфотив малолетника и других пословно неспособних лица, без обзи- 
ра на то да ли имају илн немају законских заступника” ; док по ст. 2 
истога члана „застарелост потраживања малолетника, који немају за- 
ступника, и других пословно неспособних лица .без заступника не мо- 
же наступити док не протекну две године од када су постала пословно 
способна или од када су добила заступника,, Међутим, према правним 
правилима имовинског права о застари ако малолетник или друго по- 
словно неспособно лице не 'би имали свога законског заступника за- 
стара уопште не би могла почети све дотле догод именованим лицима 
не би бћо постављен законски заступник. Уколико би овај недостатак 
настао у току застаре, тада застаревање не би могло даље тећи догод 
се поменути недостатак неби отклонио. Међутим, када је једном тај 
недостатак" отклоњен, тада застаревање даље тече и завршава се про- 
теком застарног рока, што значи, да се застарни рок не продужава за 
две године како је то одређено чл. 28 ст. 2 новог Закона. Пошто но- 
вим Законом није захваћено и питање застаре стварних права тј. за- 
старе стварно-правних овлашћења, то ће се на потоња примењивати 
ранија правна правила имовинских права о застари без обзира на бит- 
на отступања у новом Закону. '

Узгред се спомиње, да је питање застаре ћрава наследника, да за- 
хтевају заоставштину решено ЗаконОм о наслеђивању и то прописом 
чл. 144. Тај пропис важи како за тестаментарног наследника тако и за 
наследнике по закону. Према томе. пропису, према савесном држаоцу . 
заоставштине захтев наследника застарева за 1 годину дана, рачуна- 
јући о дана, када је наследник сазнао.за своје право као и за држаоца 
заоставштине. Међутим, поред овог субјективног рока предвиђа се и 
објективан заштитни рок од 10 година, који се рачуна за законског на- 
следника од смрти оставиочеве a за тестаментарног наследника од про- 
глашења тестамента. Међутим, ако је у питању несавесни држалац за- 
оставштине, у таквом случају застарева право наследника да остварују 
захтев према заоставштини у року од 20 година. Наравно предњи за- 
старни рокови долазе у обзир са.мо у то.ме случају ако постоје усло- 
ви из чл. 242 Закона о наслеђивању тј. ако до дана објављивања тога 
закона није донета правоснажна одлука о наслеђу или наслеђе није 
споразумом, деобом или на други начин коначно уређено. У противно.м,



долазе до примене ранија правна правила. Ово пак зато што наследно- 
правни захтеви — hereditas petitio —  no својој природи није облига- 
торно-правно овлашћење.

Најпосле, треба истаћи и то да Закон о застарелости потраживања 
има карактер општег закона, тако да његови прописи о застарним ро- 
ковима, не би могли доћи до примене, ако су ти рокови посебним за- 
конима регулисани.' На то указује и јасан пропис чл. 41 ст. 2 Закона, 
који се пропис налази међу прелазним и завршним одредбама Заксна. 
Наиме, одредбе овога закона о времену потребном за застарелост неће 
се примењивати у случајевима у којима је за застарелост рдређених 
потраживања посебним законом предвиђено нарочито време. Дакле, 
специјални закони по питању застарних рокова имају предности пред 
општим законом о застари, који поред осталог предвиђа и застарне 
рокозе.

Ш.

Према пропису чл. 12 Закона о застарелости потраживања „пра- 
вила о застарелости ке примењују се у случајевима, када су у закону 
одређени рокови у којима треба да се подигне тужба или да се изврши 
сдређена радња под претњом губитка права”.

У првом реду треба нагласити то, да се под „законом” подразуме- 
кају позитивни закони ФНРЈ. To значи, да не долазе у обзир правна 
правила раннјег имовинског права (чл. 4 Закона о неважности прав- 
них прописа итд.), која су предвиђала рокове, у којима се требала по- 
дићи гужба ради остваривања неког права. ,

У другом пак реду очигледно је, да се пропис из-чл. 12 може одно- 
сити само на оне случајеве, који се односе на потраживања из обли- 
гаторно правних односа. Никако не може доћи до примене и на оне 
случајеве, где је у закону предвиђен одређени рок за остваривање одг 
ређеног стварно правног захтева.

Када правила о застарелости уопште не долазе до примене на слу- 
чајеве из чл. 12 Закона, тада се поставља као први задатак, да се ут- 
врди каква је правна природа тих рокова. Да би се дао убедљив од- 
говор на ово питање претходно ћемо цитирати неколико позитивних 
законских прописа по овоме питању:

1. — према чл. 5 ст. 4 Закона о конфискацији имовине и о извр- 
шењу конфискације, поверилац који није пријавио суду, који спро- 
води конфискацију, своје потраживање у одређеном року, може исто 
остварити код редовног суда у року од 1 године;

2. — према чл. 64 ст. 1 Закона о промету земљишта и зграда јавни 
правобранилац може, уз сагласност извршног већа народне републике 
или аутономне, јединице у року од 1 године дана о дана ступања на 
снагу поменутог закона тражити по одредбама чл. 26 истога Закона, 
дз се понкшти уговор, којим је, пре дана ступања на снагу закона, 
продано из друштвене својине земљиште или кућа приватном лицу по 
цени, која у време продаје није прелазила половину њихове прометке 
вредности;

3. — према чл. 26 ст. 1 Закона о пољопривредном зем/Бишном фон- 
ду опште народне кмовине и додељивању земље пољопривредним ор-



ганизацијама ранији сопственик земљишта или народни одбор могу у 
року од 30 'дана по пријему решења среске комисије тражити тужбом 
код окружног суда да се то решење преиначи; и

4.-^’ према пропису чл. 28 ст. 5 Уредбе о имовинским односима и 
реорганизацији сељачких радних задруга, ако заинтерес.ована лица 
сматрају да су издатом исправом у смислу. ст. 1 истога прописа 
повређена њихова права, тада та лица могу тужбом код редовног суда 
аражити заштиту својих права и то у року од 30 дана по пријему 
исправе.

Прво што се одмах намеће из предње цитираних случајева је то, 
да су исти предвиђени у таквим законским прописима (у ширем сми- 
слу), који сваки понаособ регулише специфичне правне односе, којн 
по својој суштини претстављају материјално право. У материјално 
право долази и то^под којим уеловима ће се остваривати захтеви, који 
се темеље ш  поменутим специфичним правним односима. Један од так- 
вих услова је и постављање рока у којем .се имају одређени захтеви 
остваривати. Ти рокови су прилично кратки, што |е  у складу са спе- 
цифичном природом правних односа, који су тим законским прописима 
регулисани.

У другом, пак, реду правна природа напред цитираних захтева је 
потраживање. To је очигледно за захтев по чл. 5 ст. 4 Закона о кон- 
фискацији имовине и о извршењу конфискације,',јер се ради о дуго- 
вима конфиската (обавезама осуђеног) за које одговара држава дд 
-висине вредности конфисковане имовине и то само ако су те обавезе 
настале пре извршења дела.

Што се тиче захтева из чл. 64 ćt. 1 Закона о промету земљишта и 
зграда то је установа облигационог права али с обзиром на природу 
и значај конкретног случаја донекле модифицирана у односу на прав- 
на правила имовинског права о овој установи. Наиме, једино, када' је 
у питању отуђење непокретнине из друштвене својине испод полови- 
не прометне вредности, прел1а поменутом пропису последица кори- 
шћења са поменутом тужбом је раскидање уговора и успостава пређа- 
шњег стања, без права противне странке, да надопуни куповну цену 
до висине прометне вредности. У свим осталим случаЈевима имају се 
применити у својој целини ранија правна правила о тој установи сем 
застарног рока, који је од момента ступања jia снагу Закона о заста- 
релости потраживања у смислу. чл. 14 поменутог Закона 10 година, a 
не три године, како је то било предвиђено према правним правилнма 
имовмнског права сходно чл. 4 Закона о неважности правних прописа.

Најпосле и захтеви по чл. 28 ст. 5 Уредбе о имовинским односима 
и реорганизацији сел)ачких радних 'задруга као и захтеви по чл. 26 
ст. Г Закона о пољопривредном фонду опште народне имовине итд. по 
својој природи су потраживања. Ни у једном ни у другом случају ти 
захтеви не могу пркмарно имати значај власничке тужбе (реи вииди- 
кације) ако се ради о остваривању захтева који се односи на земљи- 
ште. To је у складу са самом природом тих тужби. Наиме, код тужбе 
-КЗ-чл. 26 Закона о пољопрнвредном земљишном фрнду итд. предметом 
тужбе.може бити само захтев, да се решење комисије преиначи'само у 
погледу питања, да ли постоје услови за издвајање земљишта за пољо- 
привредни -земљишни фонд, да ли је правилно утврђена количина зе-



мљишта, која је издвојена за земљишии фонд и најпосле да ли је пра- 
вилно утврђена висина накнаде из прва два случаја. јасно произлази 
да тужба из чл. 26 поменутог Закона није власничка тужба. Што се 
тиче тужбе по чл. 28 ст. 5 Уредбе о имовинским односима и реоргани- 
зацији сељачких радних задруга, према ставу 1 истога прописа члану 
задруге, који је иступио из задруге задруга је дужна-издати исправу, 
у којој ће се утврдити, која му се имовина враћа, и која су његова 
права и обавезе. према задрузи. Када је у питању враћање непокретне 
имовине, не ради се о власничкој тужби,' већ о захтеву да није било 
места, да се у смислу чл. 21 ст. 2 Уредбе задржи земља унета у за- 
другу и у место те да друга земља. To пак питање је независно од пра- 
ва власништва задругара на унетон земљишту, па зато ова тужба има 
карактер потраживања a не карактер реивиндикације тј. власничке 
тужбе. • ■ "

Када пропис чл. 12 Закона о застарелости потраживања изричито 
прописује да се ка предње законске рокове неће примењивати правила 
б застарелости, тада то значи, да искључивање примене прописа по- 
менутог Закона на конкретне рокове важи уопште. Када се овакво 
схватање прихвати — a то је једино логично jep јасно произлази из 
саме стилизације законског прописа — тада се сви предњи рокови a 
у вези прописа чл. 12' Закона о застарелости потраживања не могу 
сматрати застарним роковима, па се њихова правна природа не може 
одредити према прсписима, који важе за застарне рокове. Зато се прав- 
на природа помеиутих рокова има свести на тако зване преклузивне 
рокбве и то преклузивне рокове материјалног права обзиром.да ни- 
један од rope поменутих закона односко ниједна од поменутих уре- 
даба не регулишу материју процесуалног права, већ, напротив, мате- 
рију о правним односима из области материјалног права. Специфич- 
ност појма „преклузиван рок” је у томе, да када је тај рок једном по- 
чео да тече, исти ке мрже бити спречен у своме току тако да тече све' 
дотле, док не буде исцрпљен, под претпоставком, да се овлаштеник 
није служио својим правом подизања тужбе унутар поменутог рока. 
To је потпуно у складу са том чињеницом да се на те рокове не при- 
мењују правила о застарелости. Дакле, код ових рокова нема ни 'раз- 
лога, који спречавају ток истих, нити разлога, који ток истих преки- 
дају, a осим тога ти се рокови могу и по званичној дужности уважети 
a не само по приговору противне странке што се изводи argumento a 
contrario из чињенице, да за те рокове не важи и чл. 11 Закона о за- 
старелосЈИ потраживања према којем се приговор застарелости, може 
уважити само на приговор заинтересоване странке.

Пошто су предњи рокови преклузивни рокови материјалног права, 
то се на њих не могу примењивати правна правила грађанског парнич- 
Hor поступка: која важе за парничке рокове и то рокове који такође 
имају преклузивпу природу али наравно не материјалнсг права већ 
процесног права. Наиме ради се о следећим правним правилима гра- 
ђакског парничног поступка:

а.) да се као дан' предаје поднеска самом суду, који је управљен 
суду, узшш онај дан  ̂ у који је тај поднесак предат пошти; и 

■ б.) ако свршетак рока падне у недељу или који празнични дан, 
онда се за последњи дан рока узима први наредни радни дан.



Предша правна правила грађанског парничкнОг поступка важе са- 
мо за преклузивне рокове процесног права (рокови жалбе, ревизијЗј 
молбе ради повраћаја у пређашње стање, тужбе ради обнове поступка) 
a не и за преклузивне рокове'материјалног права. Код потоњих рокова 
приликом оцене благовремености тужбе рачуна се у рок и време тј. 
дани, које је тужба провела на пошти па све дотле док није стигла 
суду. Затим, преклузивни рокови материјалног права у своме току не 
могу бити спречени тиме што би задњи дан истих падао на недељу 
или који лразнични дан. Као што је већ речено, они теку непрекидно 
све до свог задњег дана, па и ако би се тај дан поклапао са недељом 
или празником тај би рок са тим даном истекао и право овлашћеника 
на подизање тужбе са тим даном би се угасило, јер је  пркзтеком- рока 
овлашћеник преклаудиран у свом праву да подигне тужбу. To значи, 
да се преклузивни рокови материјалног права никако не могу проду- 
жити ако би се задњи дан тих рокова поклапао са недељом и празни- 
ком. Та одредба важи само за процесуалне преклузивне рокове.

Даље пак, ra  одредба, да се преклузивни рокови материјалног'пра- 
ва имају уважавати и по званичној дужности, не извире из правних 
правила грађанског парничког поступка, већ, напротив, заснива се на 
пропису материјалног права. Наиме. прописом чл. 12 Закона о заста- 
релости потраживања изричито је рредвиђено, да за преклузивне ро- 
кове материјалног права, не важи као правило оно што је речено у 
пропису чл. 11 истога Закона, наиме, ти. рокови ће се уважавати не 
само по приговору странке већ и по званичној дужности. Из овог ма- 
теријалног прописа логична је  последица на терену процесуалног пра- 
ва, да ће суд бити у могућности да протек тих рокова уважи у сваком 
стадиуму поступка, дакле, и пре него ли што је по тужби заказао ра- 
справу, па да тужбу одбаци, као неблаговремену. To је иначе и 'у скла- 
ду са самом природом тих рОкова, наиме, да ти рокови нису застарни 
роксБи, већ преклузивни рокови материјалног права, који у погледу 
облика судске одлуке деле судбину преклузивних- рокова процесуал- 
ног права.

Држимо да је потпуно не прихватљиво оно схватање да су рокови 
из наведених законских прописа a у вези чл. 12 ^акона о застарелости 
потраживања преклузивни рокови процесуалног права само зато што их 
суд може уважити у сваком стадиуму поступка и тужбу, ако су ти ро- 
кови протекли, одбацити као неблаговремену. Горе изложени аргу- 
менти, који су у складу не само са логиком ствари већ и са самим тек- 
стом прописа чл. 12 Закона р застарелости потраживања као и rope 
наведених закона у којима су ти рокови предвиђени, очигледно го- 
воре против Tora схватања.

Међутим, пропис чл. 12 никако се не односи на оне рокове, који 
су предвиђени за остваривање стварних права. To је у складу са ohh î 
уводним разлагањима да новим Законом о застарелости потраживања 
није у потпуности унифицирана материја имовинског права о застари, 
тако да се нови Закон односи са.мо на застарелост потраживања a не и 
на застарелост стварних права, због чега у погледу потоњих и после 
ступања на снагу Закона о застарелости потраживања важе ранија 
правн! правила имовинског права о застари сходно чл. 4 Закона о не- 
важности правних прописа.



Споменули би овде само излучне захтеве у конфискационом по- 
ступку у смислу чл. 21 Закона о конфискацији имовине и извршењу 
конфискације односно у смиелЈ  ̂ чл. 98 ст. 1 Закона о извршењу каз- 
ни, мера безбедности и васпитно поправних мера.' Те се тужбе имају 
подићи у року од 1 године дана, рачунајући од дана када је спрове- 
дена конфискација рдносно од дана када је објављено на судској таб- 
лн решење, којим је утврђено шта је конфисковано. Ове тужбе имају 
природу власничке тужбе.

Исто тако неће се примењивати пропис чл. 12 Закона о застарело- 
сти потраживања на оне случајеве, у којима су рокови — о којима 
говори поменути пропис — предвиђени правним правилима имовинског 
права сходно чл. 4 Закона о неважности правних прописа итд. To је 
логично јер када се позитивни закоки ФНРЈ позивају на „законе” , тада 
се под тим увек имају подразумевати пбзитивни закони, a не ранији 
укинути закони на темељу чл. 2 Закона о неважности правних про- 
писа итд. преко којих су дошла до изражаја правна правила имовин- 
ског права сходно чл. 4 Закона о неважности прописа итд.

Тако не би се могао односити пропис чл. 12 Закона о застарелости 
потраживања на правно правило и.мовинског права о побијању прав- 
Hor посла отуђења због прикрате преко половице у року од*3 године 
као ни на правно правило имовинског права да је овлаштеник права 
из јемства због правних и физичких недостатака* схвари то своје пра- 
во имао остваривати у року од 3 године, ако се радило о непокретној 
имовинн, односно у року 6д 6 месеци, ако се радило о покретним ства- 
рима. Оба ова права су по својој природи потраживања, јер су иста 
уианове облигационог права.

IV.

Пре него што се одговори на питање, да ли су застарни рокови из 
чл. 40 ст. 4 Захона о државним службеницима после ступања на снагу 
Закона о застарелости потраживања на снази или пак не, треба прет- 
хсдно разјаснити правни режим одговорности за штету причињену не- 
законитим радом службених лица. .

До доношења Општег закона о. народним одборнма из 1952 годи- 
не као и републичких закона о народним одборима из 1952 године, 
Maxepiija, о којој се овде расправља, била је регулисана чл. 40 Зако- 
на о државним службеницима и чл. 75 Општег закона о народним од- 
борима из 1949 године.

Ако се радило о штети, коју је службеккк при вршењу своје слу- 
Х1бене дужности нанео грађинима тада би службеник одговарао при- 
марно док држава супскдијарно. Наиме, држава јамчи за накнаду ште- 
те само ако је истовремено обухваћена тужбом против службеника с 
тим да се пресуда може спрам државе извршити тек онда, ако се ште- 
та не може наплатити од службеника и то се констатује одлуком над-

* Види о томе наш чланак у Гласннку Адвокатске коморе за АП Војводину 
бр. 12/955 под називом: Престанак обавезе јемства због недостатка ствари и За- 
кон о застарелости потраживања.



лежног судског извршног органа. У изузетним случајевима, држава је 
могла на себе преузети обавезу, да накнади штету, коју је  службеник 
починио грађанима. .Тужба којом се остварује захтев ради накнаде 
штете, имала се предати у року од 9 месеи.и од дана када је оштеће- 
ник сазнао за штету a најдаље у року 1 године дана, од када је штета 
причињена. У досада изложеном састојала би се одговорност за нак- 
наду штете у смислу чл. 40 Закона о државним службеницима.

Међутим, по чл. 75 ст. 1 Општег законика о народнЈ^м одборима 
из 1949 године, била је регулисана само одговорнаст одборника за 
накнаду штете, коју би неправилним или незаконитим радом учииио 
држави или грађанима при вршењу своје дужности. Тим прописом 
није истовремено била предвиђена и супсидијарна одговорност државе 
уз одборника. По нашем мишљењу, иако то није изричито одређено 
у закбну, и за одборнике би имао важити застарни рок о д '9 месеии 
односно 1 године из чл. 40 ст. 4 Закона о државним службеницима, 
јер не би било логично да су државни службеници у повољније\1 поло- 
жају од одборника у погледу рока, до којег одговарају грађанима за 
штету, коју су им нанели у незаконитом вршењу своје дужности.

Ступ^ем на снагу Општег закона о народним рдборима из 1952 
као и посебних републичких закона'о народним одборима из 1952 ro- 
дине, правна ситуација се у потпуности мвња. И према савезном зако- 
ну (чл 29) V према републичким законима HP Србије (чл. чл. 50--53 
Закона о народним одборима срезова; чл. чл. 41—44 Закона о народ- 
ним одборима градова и градских општина; и чл. чл. 40—43 Закона о 
народним одборима општина) примарна је одговорност државе тј. сре- 
за, градскз општине, како за одборнике тако и за службенике, с тим да 
дрл(а#а има регресно право према одборницима, и службеницима, ако 
би морала накнадити штету грађанима, коју су именовани починили 
незаконитим својим радом у вршењу службене дужности. Међутим, 
како у_ савезном пропису тако и у прописима републичким, о застари 
конкретног оштетног захтева говори се само у вези регресног права 
државе према одборнику. Наиме, тим прописима се изричито пропи-' 
сује да у погледу застарелости потраживања накнаде штете, као и у 
погледу судске надлежности за спорове о- накнади штете важе за. од- 
борнике одредбе, .које се односе на државне службенике. Међутим, 
по нашем мишЉењу не видимо да постоје оправдани разлози да одго- 
ворност државе према грађанима буде тежа од одговорности одборника 
у вези регресног права државе према њему^ Наиме, захтев према др- 
жави застаревао би по протеку општег застарног рока, који је далеко 
већи o i оног из чл..40 ст. 4 Закона државним службеницима.

Према Tojie, no савезним и републичким прописима о народним од- 
борима из 1952 године рок од 9 месеци односно од 1 године из чл. 40 
ст. 4 Заксна о државним службеницима важио би и за остваривање 
захтева ради накнаде штете према држави тј. срезу, градској општини, 
и општини. Ово стање је .остало непромењено и после доношења Оп- 
штег закона о уређењу општина и срезова из 1955 године. Наиме, тај 
Закон посебно не регулише питање одговорности среза и општине за 
нзкнаду штете, коју одборници односно службеници наносе грађ^и- 
ма у незаконитом вршењу своје службе нити пак у своме чл. 76, који



ce нллази y прелазним и завршним одредбама, не укида одредбу чл. 29 
Опште '̂ закона о народним одборима из 1952 године.

Предње правно стање није се променило ни посде ступања на сна- 
лу Закон о застарелости потраживања. To значи да сена оштетне за- 
хтеве против државе не може применити општи рок из чл. 19 помеку- 
тог Закона, већ напротив, ванредно краћи рок из чл. 40 ст. 4 Закона о 
државним службеницима. Потоњи пропис је специјални пропис у од- 
носу на пропис чл. 19 Закона о застарелости потраживања као општег 
прописа, a тај пропис има предности на основу изричите одредбе чл. 
41 ст. 2 Закона о застарелости потраживања, који се пропис налази у 
прелазним и завршним одредбама. Наиме, одредбе поменутог закона о 
вре.мену потребном -за застарелост неће се примењивати у случајеви- 
ма у којима је за застарелост одређених потраживања посебним за- 
коном предвиђено нарочито време. Према томе и данас после ступа- 
ња на снагу Закона о застарелости потраживања, на снази су застрани 
рокови из чл. 40 ст. 4 Закона о државним службеницима.

Др. Богдан Матић

0  ПОВЛАЧЕЊУ ТУЖБЕ — ПОВОДОМ ДВА КОНКРЕТНА СЛУЧАЈА

Први случај. Пресудом Среског суда у Неготину Г-10/54 досуђено 
је тужиљи 92.791 дин. на име лшраза и приновка. Поступак је био и 
дуг и скуп, јер је трајао четири године a саслушано је 36 сведока и 
4 вештака. Тужиља је успела у знатном делу тужбеног захтева a ту- 
женици, њен муж и његов отац, поднели су жалбу нападајући пресуду 
у том делу.. Међутим, пре доношења другостепене одлуке, тужиља и 
тужени — -муж изјавили су у записник Окрз^жног суда у Неготину Гж- 
172/55 и то;

тужиља — „Како сам се у међувремену намирила са туженицима, 
то желим да повучем ову моју тужбу не тражећи никакве трошкове.”

туженик — муж — . да прима ово повлачење тужбе како у
своје име тако и у име друготуженог Милисава (иако није овлашћен 
да га заступа приме^ба Б. Р.), трошкове не тражи.”

За овим је другостепени суд (и то судија појединац примедба Б. 
Р.) донео решење да се „прима повлачење тужбе” и вратиб првосте- 
пеном суду „нерасамотрен спис обзиром да је тужи/ва повукла тужбу.” 
Првостепени суд’ ставио је предмет у архиву.

Два месеца доцније тужиља је поднела исту тужбу али је*тужбе- 
ни захтев сузила на износ од 92.791 дин. колико јој је и пресудом би- 
ло досуђено, наводећи да су је туженици преварили те је зато повук- 
ла тужбу без одрицањд од тужбеног захтева. Ту нову тужбу Срески 
суд у Неготину решењем Г-724/56 одбацио је са разлога што прво- 
битна парница још увек тече.

Други случај. Пресудо.м Среског суда у Неготину Г-1865/54 од- 
бијен је тужбени захтев у целости и по жалбу тужиоца предмет је 
достављен Окружно.м суду у Неготину као другостепеном. Међуткм, 
жалилац је после тога пред првостепеним судом изјавио у записник; 
„ ..  .' па како са.м се ја са туженим у погледу предметног спора у пот-



пуности наравнао ван суда, то од ове своје тужбе одустајем, a след- 
ствено томе и од своје жалбе коју сам поднео суду на односну пре- 
суду, и предлажем да .суд обустави поступак и предмет као свршен 
стави у архиву. Напомињем да се предмет по мојој жалби сада налази 
код Окружног суда. ,,3атим је- судија појединах^ (у тв време све гра- 
ђанске ствари расправљало је веће-примедба Б. Р.) донео решење:

. „Обуставља се поступак. Предмет повући из Окужног суда, a потом 
извести из уписника и ставити у архиву.,, Предмет није повучен из 
Окружног суда већ је записник достављен на здвужење, a другосте- 
пени суд преко претседника већа на бснову тог затЈисника донео је 
формално решење Гж^2б/55 којим је тужиочева жалба као недозво- 
љена одбијена (кад је жалба недозвољена онда се одбацује-примедба 
Б. Р.) зато u i T O ' j e  тужилац „одустао од тужбе и повукао жалбу (тако 
стоји у образложењу решења-примедба Б. Р.).’̂

*
Обд случаја паказују да се у пракси погрешно примењују пра- 

Била процесног права која регулишу институт повлачења тужбе, a 
докле то може да одведе илуструје први случај. Сем тога, код истог 
суда и у истој ситуацији различито се поступа, a то значи да је пов- 
лачење тужбе постало проблем (то се види и из примера изнетог у 
чланку „Одустанак од тужбеног тражења” од Душана Мишића у ,,Гла- 
снику” АК за АПВ бр. i/56 стр. 6).

Предмет овог чланка је повлачење тужбе, али ради обраде тог пи- 
тања у целини, биће речи и о: диспозицији странака, постојању пар- 
нице, правоснажности пресуде, поступку по жалби код другостепеног 
суда и повлачењу жалбе и то само у оној мери V којој је то нужно 
примере.

1

Од странака зависи (начело диспозиције) да ли ће поступак по 
тужби отпочети односно да ли ће се наставити, јер ако се тужба по- 
вуче поступак се обуставља и у том случају суд није овлашћен да 
даље поступи (ниште се све правне последице подношења тужбе, тако 
на пример, у погледу застарелости сматра се да није била ни преки- 
нута). Парница престаје да постоји и кад се тужилац одрекне тужбе- 
ног захтева. To су диспозитивне радње странака које слободно распо- • 
лажу и са предметом спора (то се начело изражава. у још неким ов- 
лашћељима странака, у још неким видовима њиховог утидаја на ток 
поступка). To је потпуно разумљиво, јер, да ли ће се један грађанин 
обратити суду за заштиту неког свог права, зависи искључиво од ње- 
ra, a ако на његов захтев поступак буде нокренут, опет од њега зависи 
да ли ће се уопште и у ком обиму мериторно завршити.

II

Тужба се може повући са.мо до закључења првостепене главне 
расправе a то значи до доношења пресуде (или решења у поступку 
за потпуну обраду питања повлачења тужбе обзиром на конкретне 
сметања поседа), поравнања или решења којнм се тужба одбацује због
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недостатака парничне способности или основа за правну заштиту (про- 
цесуалне претпоставке). Повлачење тужбе искључено је после доно- 
шења једне такве одлуке, јер у том случају основ парнице није више 
тужба већ та одлука и пред другостепеним судом жалбом се напада (и 
одговором брани) та одлука a не тужба. Према томе, ни у правном ле- 
ку ни на жалбеној расправи пред другостепеним судом не може се 
тужба повући. Предратни законик о судском поступку у грађанским 
парница:ма (скраћено ГрПП) познавао, је два случаја када се тужба, 
могла повући пред другостепеним судом и то по § 572 ст. 2 и по § 590 
ст. 3 када је призивна расправа замењивала провостепену, тако да ови 
случајеви уствари и не претстављају отступања од предње забране, 
јер у оба случајг другостепени суд ступа на место првостепеног ,суда 
и на расправк примењује правила која важе за првостепеРи a не за 
призивни поступак (у Нацрту, за Законик о грађанском судском по- 
стуцку од 1952 год. и у Нацрту Закона о парничном поступку од 1955 
год. таквих одредаба нема).

Тужба се може повући са или без одрицања од тужбеног захтева. 
Код повлачења тужбе без одрицања од тужбеног захтева постоје две 
алтернативе:' ,

— Без пристанка туженика (самовласно повлачење по речима др. 
Срећка Цуље) тужба се може повући само пре почетка припремног 
рочишта односно првог рочишта одређеног за главну расправу зато 
што се туженик тек на овим рочиштима упушта у спор. Сматраће се да 
је тужба повучена пре рочишта ако је туженик неоправдано изостао са 
рочишта (суд ће по молби или по службеној Дужности одложити ро- 
чиште једино ако су у питању неотклоњиве препреке), a није се ни пи- 
смено упустио у спор (одговором на тужбу) или је на рочишту изја- 
вио да неће да се упусти у спор и најзад ако га је суд удаљио са ро- 
чишта пре него што се упустио у расправљање.

— Пристанак туженика потребан је код повлачења тужбе ол мо- 
мента кад се туженик упусти у спор па др закључења првостепене глав- 
не расправе после чега се доноси једна од коначних одлука о којима 
је већ било речи.

Код повлачења тужбе са одрицањем од тужбеног захтева не по- 
стоје алтернативе зато што тужилац може тако повући тужбу увек до 
закључења првостепене главне расправе и у томе га туженик, без об- 
зира што се упустио у спор, не може спречити. ,

У порабни.м, мандатним, меничним и чековним споровима подноше- 
њем приговора туженик се упушта у спор и тужилац може повући ту- 
жбу:

— без пристанка туженика до подношења приговора a ако приго- 
вор није ни поднет онда док отказ односно шатни налог не постане 
правоснажан и

— пристанак туженика је потребан од момента подношења приго- 
вор^ па до закључења првостепене главне расправе, a ако се тужилац 
одрекне и тужбеног захтева, пристанак ту»;еника и у овим споровима 
кема значаја.

Послератна пракса није прихватила пресуду 'на основу одрицања^ 
(§ 490 бив. ГрПП) која се доносила на предлог туженика у случају да 
сс тужилац одрекне тужбеног захтева (тужилац је требало да изјави да
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ce одриче тужбеног захтева a не да повлачи тужбу са одрицањем ,од 
тужбеног захтева — објашњење за ово дато је у фусноти ^), те ако 
би тужилац поново поднео исту тужбу стајала би правоснажност те 
пресуде на коју је околност суд пазио по службеној дужности (§§ 335 
и 507 ст. 2 бив. ГрПП). Међутим, ако туженик не би предложио доно- 
шење такве пресуде, само одрицање спречавало је поновно подношење 
тужбе^ (§ 332 ст. 6 бив. ГрПП), a суд ј-е и на ту околност пазио по 
службеној дужности. Послератна судска пракса отступа од ових 
правних правила у толико што се уместо пресуде на основу одрицања 
доноси решење о обустави поступка како код повлачења тужбе са или 
без одрицања од тужбеног захтева тако и од одрицања од ту- 
жбеног захтева када се тужба сматра повученом (одрицање од 
тужбеног захтева има карактер повлачења тужбе са одрицањем 
од тужбеног захтева), како је то предвиђено и у оба Нацрта 
(чл. 178 Нацрта од 1952 год. и чл. 179 Нацрта од 1955 год.), a ако ту- 
жилац поново поднесе тужбу, иако се одрекао и тужбеног захтева, суд 
ће пресудом одбити тужбени захтев.

Кад се тужба повуче, обуставља се поступак и по споредном ме- 
шању, противтражењу и међупредлогу, док се поступак по противту- 
жби наставља. Повлачење тужбе са или без одрицања од тужбеног за- 
хтева има за последии.у обавезу тужиоца да накнади туженику парничне 
трошкове (ако стрзнке саме не утврде висину трошкова, суд само о том 
одлучује). Ако се странке споразумеју да туженик плати тужиоцу 
парничне трошкове, то треба да буде у виду судског поравнања, бар та- 
ко произлази из правног правила § 332 ст. 9 бив. ГрПП, a такав је став 
и теорије*. Наш законодавац у чл. 91 ст. 4 Законика о кривичном по- 
ступку допушта да се окривљени и приватни тужилац могу поравнати у 
погледу њихових међусобних трошкова ако če поступак обуСтави услед 
одустанка од тужбе и тај њихов споразум уноси се у решење, те би 
на исти начин требало нормирати то питање и у парничном поступку 
(управо у толико допунити чл. 146 Нацрта од 1955 год.). Код повла-

1 И у Нацртј' за Законик о грађанском судском постЈ-пку од 1953 год., и 
у Нацр'ту 0 парничном поступку од 1955 год. није предвиђена.

Видети чланак „Одустанак од тужбе уз одрицањс од тужбеног захтева од 
стране мајке ванбрачног детета која у његово име нодиже тужбу за утврђивање 
ванбрачног очинства и алимеитадије” од др. Војислава Бакића који сматра да 
треба доносити пресуду на основу одридања —  „Правни живот” бр. 1/5б стр. 6.

2 На тај начин сматрало се да је тужба повучена иако тужилац није изја- 
вио да ТЈ'жбу повлачи, a да је и то изјавио, пресуда ни на преддог није могла да 
се донеса зато што тужбени захтев у том слЈ-чају и ' не постоји. Само одрицаље 
имало је исти значај као и апсолЈторна пресуда, односно пресуда негативног 
утврђеаа. Икаче, карзктер одрицања је материјлко-правни зато што се тужба не 
може поново поднети и зато што се тужилад одриче једног или више својих ма- 
теријалних права, a тужилац то може на основу начела диспозкције по коме сло- 
бодно расшлаже својим материјалним и лрои;есним правима и суд је тиме везан 
јер није овлашћен да тужиоцу- досуди кешто што он не тражи.

3 Коментар Грађанског парничног поступка од др. Георга Најмана, издање 
1955 Београд^ П кн>ига стр. 852'.
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чења тужбе поднеском, ако je тужилац још Mo'rao да je једностранр 
повуче, a то је пре него што се туженик упустио у спор, формално ре- 
шење Q обустави поступка не треба ни доносити. Међутим. после 
упуштања туженика у cnop, треба тражити од тужиоца да поднесе ту- 
жеников пристанак или тужиочев поднесак доставити туженику да се 
повратком поднеска изјасни да ли пристаје ка повлачење и, ако при- 
стаје, да у року који суд одреди, стави захтев за парничне трошквве. 
Тако ће суд поступити и кад се тужилац и одриче од тужбеног ^ахтева 
само с том разликом што неће тражити тужеников пристанак. Ако сви 
ови услбви нису испуњени мора се заказати расправа и на њој одлу- 
чити. Решење о сбустави поступка може се побијати жалбом не само 
у погледу парничних трошкова већ и зато што су погрешно примењена 
пратла о noBaa4efby тужбе односно зато што није био испуњен услов 
за повлачење тужбе (нема пристанка туженика a потребан је).

Ш

Парница почиње тећи (litis pendentia) доставом тужбе туженику (пар- 
ница је отпочела и предајом тужбе суду али тиме не настају правне 
последице које парнични поступак везује за достављање тужбе ту- 
женику — одлука Врховног суда АПВ Гж-848/55 — „Глзсник” АК за 
АПВ бр. 2/56 стр. 31) и постојање парнице спречава поновно вођење 
парнице о истом захтеву у првобитној или преиначеној тужби, против- 
тужби, противтражењу или међупредлогу (објективни идентитет прав- 
ног основа и тужбеног захтева) и између истих странака (субјективни 
идентитет — странке не морају да буду у истим улогама) код истог 
или другог (исте врсте или нижег односно вишег) суда. Дакле, исто- 
ветносг постоји ако су истоветне странке a ако су истоветни тужбени 
захтев и основ тужбе. Постојање парниие цени се у моменту одлучива- 
ња a одлучује се по приговору противне странке (exceptio litis penden- 
tis) или no службеној дужности у свим стадијумима поступка (па и у 
припремном), што значи да утврђивање постојања парнице није везано 
за припремно рочиште односно за прво рочиште одређено за главну 
расправу, те ова рочишта у погледу ове чињенице немају преклузиван 
карактер (туженик ако пропусти да истакне приговор, није преклуди- 
ран), кас и у погледу приговора правоснажности пресуде. Суд не мора 
о приговору да расправља одвојено од главне ствари a странка којз 
истиче приговор није овлашћена да одбије да се упусти у расправљање 
главне ствари. Из тога произилази, да одлуку о постојању парнице суд 
доноси у фор.ми самосталног решења (и напада се самосталном жалбоу.) 
ако о томе расправља одвојено или то решење уноси у одлуку којом 
расправља меритум ако је о том питању расправљано уз главну ствар (у 
том случају жалбом на одлуку о главној ствари напада се истовремео и 
ова одлука a није недопуштено ограничити хсалбу само на чињеницу по- 
стојања парннце и онда ће другостеп^ни суд, под претпоставком да 
жалба буде основана, укинути и одлуку о главној ствари и одбацити 
тужбу).

Парница траје све док не буде правоснажно окончана пресудом (или 
решењем у поступку сметања поседа или отказом или платним налогом 
у порабном, макдатном, меничном и чековном поступку), поравнањем,



повллчењем. тужбе (са *или без одрицања од тужбеног захтева) иди 
решењем којим се одбацује тужба због недостатка парничне спрсоб- 
ности, овлашћења за вођење парнице, ненадлежности суда, недопусти- 
вости рЈбдовног̂  правног пута, постојање парнице, неуредности тужбе и 
зато iiiTo је ствар већ правоснажнр пресуђена (ово су претпоставке за 
мериторно решење спора). Мировањем (решење Окружног суда у За- 
гребу Гж-31/54 — „Наша законитост” бр. 5/54 стр. 294) и прекидом 
поступка париица није правоснажно окончана и зато, и поред тога што 
је донета једна таква одлука, парница и даље тече.

Прннцип да две истоветне парнице (о идентичности између двеју 
парница било је речи — видети и одлуке Врховног суда АПВ Гж-601/55. 
и Гж-612/55 — „Гласник” А.К за АПВ бр. 10/55 стр. 29 и бр. 12/55 
стр. 29) не могу тећи (једини изузетак је подношење тужбе ради об- 
нове поступка — и пре правоснажности пресуде — предвиђено у §§ 
624, 625 и 628 бив. ГрПП) од посебног је значаја за правну сигурност 
и ауторитет правног поретка, који би сасвим разумљиво, били озбиљно 
угрожени кад би парнични поступак допуштао да о истом захтеву исти 
или други суд различито (па чак и битно и у целини различито) одлучи. У 
том случају исте странке могле би да издејству|у не само две, већ и 
више (чак безброј, и противуречних) одлука, a то би нарочито вређало 
интересе грађана у улози туженика који би се излагали вишеструким 
трошковима п напорима (различитом одлуком и тужилац може да буде 
оштећен), што опет у  крајњој линији вређа и јавни интерес. Зато се 
и не може прећи преко коначне одлуке, без обзира да ли је правосна- 
жна или није, па и у случају кад би се странке евентуално у томе и 
сагласиле.

Није једина последица подношења тужбе да се друга не може по- 
вести. Постоји још једна која је  од интереса за наше излагање a то је 
да је тужилац везан својом тужбом коју не може чак ни преиначити 
кад парница почне тећи. Управо, преиначење тужбе је могуће али само 
по дозволи суда (одлука Врховног суда АПВ Гж-182/55 —  ,,Гласник” 
АК за АПВбр. 9/55 ст. 30) или по пристанку туженика и то пред прво- 
степеним судом a пред другост-епеним судом дозвољено је  само orpa- 
ничење (сум^авање) зато што је то неограничено тужиочево право a 
сел1 Tora то и не претставља преиначење тужбе (другостепени суд не 
може да одлучује о преиначењу тужбе зато што је његов задатак да и- 
спитује правилност пресуде и да о томе одлучи).'*

4 И предратна судска пракса. стајала је на овом становишту — пресуда Ка- 
сационог суд Рев. 6р. 1635/37 — „Судска пракса” 1932—1959 сређена од Тихомпра 
Ивановића, издан.е 1940 Београд, стр. 752 одлука бр. 1023 .

Интересантно је у  вези са овим питањем, мишљење др. Срећка Цу.Ђе о по- 
влачењу тужбе пред другостепеним судом, истина изнето у фусноти: ,,Пошто ово 
сужавање или ограничење тужбе није ништа друго него делимично повлачење ту- 
жбе спојено с делимичним одрицаже.у од тужбеног захтева, држимо да би се i y -  
жба могла и у целости повући (у другостепеном поступку — примедба Б. Р.), ако 
се тужилац уједно одрече од ТЈжбеног захтева, у којпшо to одрица1Бе значи исто, 
што и правоснажно одбијање тужбеног захтева.” — Грађанско процесно право 1 
свеска, издање 1936 Београд, стр. 710 фуснотаД) МеђутимЈ то мишљен>е, бар по 
нашем схватањ}', не може се браниттг с гледишта предратног процесног права нптп 
с гледишта послератне судске праксе.



IV

Зашго се тужба не може повући кад се првостепена главна расправа 
закључи?

Пре свега, странке су везане за садржину пресуде односно за чи- 
нгенично стање изнето на главној расправи које је послужило као о- 
снова за пресуду. To је начело материјалне правоснажности (могу је 
стећи само пресуде, решења у поступку сметања поседа и откази и 
платни налози у порабнол!, мандатном, меничном и чековном поступку) 
које се састоји у томе што је пресуда неизмењива и обавезна и за 
странке и за све судове у случају да исте странке поведу нову парнииу 
0 истом правном питању (eadem res). Сво начело познато и као ne bis 
idem или ne bis de edem re sit actio тесно je повезано ca начелом посто- 
јања парнице и оно што је речено за тр начело с гледишта правног по- 
ретка важи и за ово (и на правоснажност одлуке суд пази у свим ин-. 
станцама и по службеној дужности, a приговор пр^уђене ствари као и 
приговор постојања паонице спада у пригонопе који спречавају пар- 
ницу тзв. excepfjones litis ingressus impedientes). Коначност и неизмен- 
љивост пресуде онеиогућују нарушавање опште правне сигурности, 
јер у противном правни мир никад не би наступио,' владала би бескрајна 
правна несигурност и одлука по тужби и правна заштита уопште не би 
нмали никаквог смисла јер не би стварали трајне, дефенитивно стање 
већ Hem'^p провизорно, променљиво.

Странке (и њихови правни последнкци) везани су како за право- 
снажну тако и за неправоснажну пресуду. Премда није наступила пра- 
роснажност (тек се онда ствар сматра пресуђеном — res judicata a пра- 
воснажна пресуда стиче неоспоривост — res judicata viritate habebar), 
која-кад наступи вечито траје, странке не могу покренути нов спор о 
истом захтеву, јер та парница (пб којој постоји неправоснажна пресу- 
да) тече a исти захтев не може да буде предмет две парнице.

Пресуди се не може одузети правна важност на ‘други начин, сем у 
поступку по редовном или ванредном правном леку. Пресуда се не може 
ни једноставно повући нити се преко ње може прећи, јер су и странке 
и свк судови за њу везани. Диспозиција странака не значи да странке 
могу да раде шта хоће и да обичним изјавама дезавуишу и ставе ван 
снаге један тако ауторитативан правни акт као што је судска пресуда. 
Странке шогу да располажу са својим правима али не и са радом суд-. 
ских органа.

Пресуда бк евентуално Јшгла да се измени ван жалбеног поступка 
само у случају да по закључењу главне расжраве није одмах објављена 
и то до момекта предаје писмено састављене пресуде судској писарници 
на отправљање (од стране судије појединца, претседниха већа или ве- 
ћа пред којим је главна расправа одржана односно закључена). Пер- 
фектност пресуле везана је за моменат објављивања или ако.је објављи- 
ваке изостало (сходно правном правилу § 511 бив. ГрПП) онда за 
моменат предаје писмено састављене пресуде судској писарници на от- 
прављање. Чим наступи један од тих^ момензта, садржина пресуде не 
може се никако мењати без обзцра што је незаконита (оно што је  пре- 
суђено сматра се да је  истинито — res judicata pro veritats accipitur). 
Пресуда ce једино може .исправити или допунити. Погрешке у писању



или рачунању и све друге очигледне грешке било у ком делу пресуде 
могу се по службеној дужности или по предлогу увек па и прсле пра- 
воснажности) исправити (пресуда Врховног суда НРХ Гж^378/55 — 
„Одвјетник” гласило АК Загреб 5—6/55 стр. 21). Исто тако првосте- 
пени суд може по предлогу a у року од 8 дана од доставе пресуде исту 
и допунити ако није у целини одлучено о главној ствари, споредним 
тражењима и парнични.м трошковима (како ради допуне тако и ради 
исправке'пресуде може. се држати и расправа).

Странке се не могу одрећи правоснажности. He вређа се начело пра- 
воснажности ако странке, на пример, склопе поравнање пред судом у 
току жалбеног поступка (али неће моћи да то поравнање закључе у по- 
гледу диспознтива пресуде). Сем тога, ако би се десило да се тужилац 
одрекне тужбеног захтева или да туженик призна тужбени захтев у 
правном леку или на жалбеној ра^прави, другостепени суд не би могао 
узети у обзир те нове чиењнице, али би зато странке могле у новбј пар- 
ници такве захтеве да поставе и правоснажност раније пресуде не би 
сметала јер су те чињенице наступиле после закључења расправе на 
коју се односи правоснажна пресуда.

Другостепени, суд везан је за стање утврђено од првостепеног суда. 
Чак и на другостепеној расправи не могу се истииати нови-предлози и 
докази ако противна - страна на то не пристане (и то само у погледу 
већ нападнутог дела обзиром да је ненападнути део пресуде постао 
правоснажан), a ни по пристанку није дозвољено преиначење или по- 
влачење тужбе. To је начело забране нових предлога и приговора као 
и нових чињеница и доказа, ло коме жалбени суд испптује првосгепе- 
ну пресуду уТраницама жалбених предлога, изузе'^ ако утврди посто- 
јање парнице, недопустивост редовног правног пута и правоснажност 
пресуде у ком случају облигаторно укида целу пресуду и тужбу од- 
бацује, без обзира што те чињенице нису истакнуте, што се првостепе- 
на пресуда делимично напада, али под условом да су те чињенице по- 
стојале пре доношења првостепене пресуде (разлози за ништавост).

Странка се може одрећи права на жалбу a може већ уложену жалбу 
повући код првостепеног или другостепеног суда (ако је предмет по 
жалби достављен томе суду) и у том случају бресуда постаје одмах 
иравоснажна (ако је противна страна поставила питање накнаде пар- 
ничних трошкова насталих поводом жалбе, увек одлучује другостепе- 
ни суд, али само о том питању ако је жалба повучена). Пред другосте- 
ним судом жалба се може повући, ако је држана расправа, до објављи- 
вања коначне одлуке по жалби или ако коначна одлука није одмах. об- 
јављена, онда до предаје писмено састављене одлуке судској писарни- 
ци на отправљање, a ако жалбена расправа није држана већ неЈавна 
седница, у том случају до' предаје коначне одлуке судској писарници 
на отправљање.

Лко се жалба повуче a противна страна није ставила захтев за пар- 
ничне трошкбве, фор.малну одлуку не треба доносити већ једнбставно 
прогласити пресуду правоснажном. To и у случају да је жалба повуче- 
на код другостепеног суда, само с том разликом што тај суд неће про-



гласмти пресуду- правоснажном, већ ће цео предмет вратити првостепе- 
ном суду да то учини. Погрешнр је да другостепени суд у том случају 
решењем одбија или одбацује жалбу која је пре тога престала да по- 
стоји.

Повлачење жалбе је искључиво право странке која је уложила 
жалбу и када она изјави да нема више правног интереса да се жалба 
мериторно расправи и реши, поступак по жалби постаје беспредметан. 
Према томе, пристанак противника код повлачења жалбе није ни по- 
требан.

^ ^ ^ « ,
Завршавајући излагање сматрамо да би било сувишно да се на 

крају и посебно истиче у чему су судови, по нашем мишљењу, погре- 
шили обзиром да је на погрешке указано у току самог излагања.

Борислав Р. Раванић

ПРАВО ДЕТЕТА НА ИЗДРЖАВАЊЕ ПО ПУНОЛЕТСТВУ
И ЛЕГИТИМАЦИЈА МАЈКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ТОГА ПРАВА.

У „Гласнику” број 7 за месеи. јули 1956 године објављен је чла- 
нак- друга Николе Константиновића под горњим насловом у коме је 
третирао два питања и то; о праву детета на издржавање по пунолет- 
ству и о легитимацији мајке за остварење тога права.

По првом питању не бисмо имали ма шта да кажемо, али по дру- 
roM питању не бисмо се сложили са правним схватањима друга Кон- 
станУиновића. Мишљења' смо да би било од интереса да се постављен 
проблем проанализира и од других правника, како би се искристали- 
сало једно гледиште које би било засновано на основним поставкама 
правне науке. Ово у толико пре што се из чланка' види да су у пракси 
веЋ дошла до изражаја два супротна правна схватања и то Среског 
као прзостепеног и Окружног суда као другостепеног.

Ради третирања постављеног проблема друг Константиновић узео 
је следећи конкретан пример из праксе:

„Тужиља-мајка поднела је Среском суду у име свога сина тужбу 
против туженог оца-детета да се исти обавеже на плаћање издржава- 
ња у износу од 5.000.— динара месечно.

Туженик је пре упуштања у парницу истакао приговор да тужил>а 
не.ма никакве легитимације. наводећи да је дете 3 јануара 1955' годи- 
не навршило 18 годииа и као такво постало пунолетно. Како је то 
међу странкахма било неспорно, то је Срески суд одбацио тужбени зах- 
тев и тужиљу обавезао на сношење парничних трошкова, нашавши да 
она нема активне легити.мације обзиром, да је тужба поднета 15 сер- 
тембра 1955 године, a дете је још 3 јануара 1955 године навршило 18 
година, те је постало пунолетно.

Скружки суд решавајући по жалби тужилачке стране, ■ уважио је 
жалбу, a нападнуту одлуку у.кинуо и вратио пред.мет првостепеном 
суду на поновно расправљање и доношење нове одлуке са следећих 
разлога:
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y  конкретном случају мати је поднела тужбу у име. сина ради из- 
државања. Надаље је утврђено да је 'син са 3 јануаром 1955 године 
постао пунолетан. По општим начелима Грпп. првостепени суд је био 
дужан да отклони недостатак да тужиља и по пунолетству детета за- 
ступа своје дете, па како је тужиља тражила од првостепеног суда да 
јој да рок од 8 дана за подношење пуномоћја свога сина да га у овом 
спору може заступати и да син у том року преузме тужбу, a првосте- 
пени је суд донео нападнуту одлуку не одлучивши iio изнетом захтеву 
тужиље, то је тиме првостепени суд повредио. бпште начело Грпп, 
услед чега је овај суд морао жалбу уважити и решити као у диспо- 
зитЛву.”

Даље је друг Константиновић навео да сматра да одлука Окру- 
жног суда није правилна из ових разлога:

„Што је тужиља као мајка поднела тужбу у име свога пунолетног 
сина ие тражећи његово овлашћење за покретање ове парнице, па ка- 
ко је суд по општим начелима Грпп дужан, да у сваком сталијуму по- 
ступка пази на недостатак потребног овлашћења за вођење парннце, 
a овде је, осим тога, тужени још и ставио_пригоБОр недсстатка актии- 
не легитимације, услед чега је очигледно суд морао тужбени захтев 
одбациги. Дакле, тужиља је знзјући да јој је син пунолетан поднела 
у његово име тужбу против оца детета ради издржавања, 'на када је 
туженик пре упуиЈтан-.а у парннцу ставио приговор недостатка ахтив- 
не легитимације тужиљине и предложио да се тужба као таква одоаци, 
тужиља је тек тада затражила од суза да јој се да рок за уклањање 
формалног недостаткз подношењем пукомоћи њеног сина и преузи- 
мања парнице, па сматра да је тужиљнн захтев неумесан и да ra је 
ваљало одбацити као што је то и учинио Срески суд у нападнутом 
решењу. Када је Окружни суд супротно поступио мишљења је, да је 
то решење неправилно и у противности са правним правилима Грпп., 
прописима процесуалног права, те је као такво неодрживо”.

Како се из предњег излагања види по нашем мишљењу суштина 
проблема своди се на питање о правном схватању активне и пасивне 
легитимације с једне и о парничној способноста с друге стране.

У правној литературч о стварној легитимацији за извесну парницу 
(легитимацио ад каузам) односно о праву на покретање парнице (ак- 
тивна легитимација) и о дужности бити туженик у парници (пасивна 
легитимација)^ писано је много. Тако Др. Срећко Цуља у своме делу 
..Грађанско процесно право” на страни 339 каже: Да под ткм се под- 
разумева она веза између странака и парничног предмета, по којој 
утужени захтев припада баш тужиоцу, односно тужена обавеза терети 
баш туженика”. Дакле, активну легитимдцију треба схватити као 
право тужиоца да истакне баш тај тужбени захтев који њему 
припада, a пасивну легитимацију треба схватити тако да је ту- 
жба подигнута противу праве странке.2 Што значи да је то „спајање 
личности странака са правом односно правним захтевом који је пред-

1 Др. ,Фра1£а ГоршиД; „Коментар Грађанског парничног постунка” Бео- 
град, 1935 год. страна 408.

2 Др, Георг Најман. ..Коментар Грађанског парничног поступка”  ̂ Београд 
1955 годике у преводу Др. Саве Греговића, страна 224.
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мет парнице.”з Према томе истакнут приговор недостатака стварне ле- 
гитимације (активне или пасивне) није приговор процесног права, 
већ је то питање из матернјалног права, и не спада у тзв. , процесне 
претпоставке за допустивост мериторног решења него се односи на 
опстојаност самог главног захтева.'* Овај приго.вор не испитује се по 
службеној дужности већ га мора странка истаћи, те се о истом ре- . 
шава приликом мериторног расправљања уз главну ствар.

Из изложеног јасно произилази да се по овом приговору не може 
донети одлука у виду решења, нити се пак може тужба одбацити, у 
колико би суд нашао да тај приговор стоји, в«ћ се у том случају мора 
донети пресуда. Y конкретном примеру rope наведеном погрешно је 
првостепени суд решењем „одбацио тужбени захтев” a наиме ■ прво- 
степени суд је могао решењем да одбаци тужбу, у коликб би за то 
нмао услова, a никако није могао .решењем да одбаиује „тужбени за- 
хтев” јер би то значило да се упушта у меритоно расправљање и це- 
нио основаност тужбеног захтева. Ако се пак у то упуштао, бнда се 
у том случају може донети само пресуда којом ће се одлучити да ли 
се усваја или не тужбени захтев. Да је ово тврђење тачно види се из 
правних правила бившег Грађанског парничног поступка, која правна 
ЈЈравила уопште не предвиђају, ни у једном параграфу да ће се тужба 
одбацити ,у случају ако би судећи суд нашао да стоји истакнути при- 
roBop недостатака активне или пасивне легитимације.

Напротив у § 108 пом. поступка предвиђа се да је поступак ни- 
штав ако би постојао недостатак способности бити странком, недоста- 
так парничне способности, недостатак законског заступања или ов- 
лашћења за вођење парнице. Да би се поступак закључком огласио за 
ништав потребно је да се ма и један од ових недостатака не може у- 
клонити или да ј е рок безуспешно прбтекао. О овим недостацима суд 
је дужан да у сваком стању парнице по службеној дужности пази. 
Ако би пак ови недостаци наведени у § 107 Грпп. остали неприме- 
ћени у првостепеном поступку, онда би другостепени суд био д^жан 
да по службеној дужности о истима води рачуна и ако би нашав дз ма 
и један постоји, онда би побијена одлука првостепеног суда по слу- 
жбеној дужности била укннута кар ништавна, као и поступак који 
јој је претходно. (в. § 571 т. 5 Грпп.).

Када је у коикретном случају мајка детета поднела тужбу у име 
свога сина, a не у своје име и за себе,-то не може ни бити речи о не- 
достатку активне легитимације, већ може бити речи о правилности 
законског заступања с обзиром да је ову тужбу тужиља поднела као 
законска заступница свогг сина. Како је пак утврђено да је њен син 
пунолетан и да нсти има парничну способност, то је било потребно 
нстог позвати, да се изјасни, да ли he лично поступак да води или же- 
ли да ra мајка заступа, у ком случају би морао да јој изда парнично 
пуномоћје. Ово нарочито због тога што је он тужилац тј. тужба је 
поднета у његово име, па према то.ме он је господар парнице. У оста- 
лбм овај недостатак требао је да буде расправљен у претходном по- 
ступку, a наиле било је потребно да се наложи тужилачкој страни да

Др. Фраан> Горцшћ: оп. цит. стр. 408. 
■* Др. Срећко Цуља оп. цит. стр. 340 .
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тај недостатак отклони у остављеном року. У колико тужилачка стра- 
на не би поступила по тој наредби, суд би тужбу одбацио као неуред- 
ну. Ако се-пак то из тужбе није видело већ се то приметило на првом 
рочишту за главну расправу на коју je дошла мајка, као законска за- 
ступница a утврдило се да она то није, онда је суд морао да јој оста- 
ви рок ради отклањања тога недостатка, a наиме да поднесе уредно 
пуномоћје у остављеном року, с тим у колико то не би учинила, суд 
би такву ту>кбу решењем одбацио као -неуредну.

Друг Константиноврћ у прилог свога тврђења позива се на реше- 
ње Врховног суда НРС број Гжж-319/56 у кОме између осталог стоји 
,'Да мајка није овлашћена да остварује право на и?државање детета 
према оцу ,за време после пунолетства детета”. Међутим, ова одлука 
не односи се на конкретан случај с обзиром да у овом улучају мајка 
подноси тужбу у име свог сина као законска заступница, па је на ра- 
справи одмах изјавида да се појављује као пуномоћник свог сина и 
молила је .да јој се остави рок ради подношења уредног пуномоћја. 
Дакле, иста није .остала при тврђењу да има право да остварује из- 
државање за свога сина и ако је исти пунолетан. Да је остала при томе 
тврђењу да она има право да и даље заступа свога сина као законска 
заступница, иако је овај пунолетан, логично је, да би у том случајзл 
сз'д морао решењем тужбу да одбаци; али не због недостатака активне 
легитимације, већ због недостатка законског заступања.

Борисав В. Радовановић

ДОМАШАЈ ФИКТИВНОГ УГОВОРА

Тужиља је  изнела да је, ступањем у брак са туженим, унела у 
брачну заједницу 3 орахова ормана, 2 велика, округла огледала,' 2 
стилбка кревета и велики сто са 6 столица.

Како су се парничари развели правоснажном пресудом и како ту- 
жрни неће да јој врати те ствари, то га тужи и моли суд да га пресу- 
дом обавеже на повраћај ствари.

Као доказ да су ствари њене, тужиља се позвала на уговор, потвр- 
ђен од среског суда a закључен између туженога и тужиљине тетке 
по мајци, као и на саслушање странака. — .Узгредно се напомиње да 
је друга уговорна страна, тужиљина тетка, умрла.

Првостепени суд је нашао да су спорне ствари сусвојина парнича- 
ра (на пола) и делимично је усвојио тужбено тражење.

Виши суд је преиначио лресуду џижега суда, нашавши да тужиља 
има искључиво право својине на тим стварима према уговору јер, иако 
је предњи уговор фиктиван, као што је првостепени суд правилно уста- 
новио, ипак- тужени не може из стварног стања (које он наводи) из- 
Блачити неко право, будући да је  неморалним уговором прикрио право 
стање^тј. имао је намеру, штр и сам признаје, да осујети евентуалне 
своје повериоце.

Предмет је ишао и до Савезног врховног суда и Савезни суд је и 
једну и другу пресуду укинуо, налазећи да спорна ствар‘није довољ- 
но извиђена.



Уговор о коме је реч у овом спору гласи, углавном, овако:
1) Уговорач Јованка a у вези усменог обећања a пошто о дану 

венчања своје сестричине није била у могућности да ‘јој пружи обе- 
hany спрему односно миразно добро као родитељ, чини сада дајући 
уговорачу (туженом) доле цитирану покретност с тим да је овај не 
може задужити. оптеретити, отуђити, заложити итд., већ да се иста 
има сматрати једина и искључива својина њене сестричине (тужиље), 
као њено миразно добро, a уговорач (тужени) над овом покретношћу 
има само право уживања, без икаквог права самовлсаног располагања.

Ствари 0 којима је реч су ове: 3 орахова ормана, 2 стилска кре- 
вета, 2 бкругла огледала и велики сто 'са 6 столица.

Вредност ствари је 120.000 динара.
2) Уговорач (тужени) признаје да је данас примио напред цити- 

рану покретност од уговорача (тетке тужиљине по мајци) као миразно 
добро њене сестричине (тужиље) и његове садање жене. Признаје да 
над овом покретношћу има, само право уживања, и одриче се, ако би 
и имао, право отуђења, залагања и оптерећења, признавајући тим за 
јединог и искључивог власника своју жену (тужиљу).

Какву правку важност има овај уговор,. с обзиром да је у немо- 
ралној намери закључен, како истиче сам туженик?

Да би се одговорило на ово питање, потребно је да посматрам две 
ситуације: да ли је ту^иља, учествовала у сачињењу овога уговора, 
посредно односно непосредно, или није. Одговори неће били истовет- 
ни, у једно-м и у другом случају.

'I.

Ако тужиља није знала за побуде којима су се руководили угово- 
рачи — да се осујете повериоци туженога — при склапању уговора, 
ствари има да буду њене. Чак да је после и била обавештена, по закљу- 
чењу уговора, о побудама због којих су уговорачи склопили онај уго- 
вор,'својина на тим непокретним стварима има да буду њена —• ту- 
жиљина, у односу на туженог, једног уговорача (с њим и води спор). 
Jep, пре.ма објашњењу туженога како је постао спорни‘уговор, по сре- 
ди је поклон од његове стране a у корист тужиље, не говорећи о 
слову уговора, a побуде код поклонодавца нису од утицаја на судбину 
поклона.

П.

Ако је, пак тужиља била упозната при закључењу уговора о по- 
будама уговорача — да изиграју евентуалне повериоце туженога, онда 
могу наступити два случаја:

а) да се уговорач — тужени заиста одрекао сваког права над тим 
стварима у искључиву корист тужиље — ствари остају тужиљине; у 
том случају не би био фикпран, иако су побуде неморалне;

б) ако се тужени, опет, само привидно (фиктивно) одрекао своји- 
не односно сувласништва над спорни.м схварима у корист тужиље, пра- 
во туженога на ствари.ма у спору остаје недирнуто у односу на тужи- 
љу тј. тужиљу би требало одбити потпуно или делимично, што зависи, 
наравно, од обима права туженога на истим ствари.ма.
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Закључак под П б) намеће се са разлога што је тужени задржао 
своје право на спорним стварима према тужиљи.'

Посматрајући ситуацију под I и II, ја сам сматрао да тужени има 
на спорни.м стварима својину илн сувласништво (као што је првосте- 
пенн суд нашао). У противном, спорни уговор био би ирелевантан у 
односу на тужиљу.

На крају можда је и непотребно рећи —̂ повериоцима туженога 
нпшта не стоји на путу да овај уговор побијају у односу на своја пра- 
•ва која су им изиграна предњим уговором, уколико то стоји.

Душан П. Мишић

КРАЂА ИЗ ГРОБА

1

„Јавни тужилац теретио je оптуженог због тешке крађе, јер је 
ноћу мотиком откопао гроб једног лица, расковао сандук, скинуо 

одело, веш и ципеле с леша и то противправно присвојио.
Окружни суд је обуставио кривични. поступак налазећи да нема 

уопште кривичног дела крађе, јер је за постојање овог.дела по- 
требно да извршилац противправно одузме туђу покретну ствац^ У 
конкретном случају то не стоји, јер су сродници одело, веш и ци- 
пеле закопали заједно с пскојником, те су ове ствари на тај начин 
постале ствари без власника.

Међутим, Врховни суд је no жалби Јавног-тужиоца укинуо као 
неправилно решење о обустави кривичног поступка.

Погрешно је становиште Окружног суда да дело оптуженог не 
садржи елементе кривичног дела крађе. Узимање ствари из гроба у 
намери прибављања противправне имовинске користи, претставља 
кривично дело крађе. Ово зато, што ствари —одело, веш и ципеле, 
стављене у_ гроб с лешом, сроднио,и шдсу напустили да би се могле 
сматрати као ствари без власника. Те ствари сродници су оставили 
на лешу с одређеном наменом. У конкретиом случају постоји и 
умањење. имовине сродника, јер су они сазнавши да је гроб отворен 
и ствари однете, донели друго одело и веш и обукли леш, што та- 
кође упућује на то да сродници нису сматрали ове ствари за напу- 
штене.”^

•ic

Са гледишта члана 249 КЗ, за учиниоца је туђа она ствар која није 
његова! Ствар чији је власник неко друри, a не он, учинилац. Није, да- 
кле од значаја чија је ствар. Одлучно је да она није учикиочева.

To је правило.
А"може ли предмет крађе бити напуштена ствар (res derelicta)?
У теорији грађанског права — као што је познато — напуштеном 

стварају се зове она ствар које се власник одрекао. За то одрицање 
од права власништва, за дереликцију, дакле, нужна су ова два услова:

1 — „Политика” од 8 јуна 195a године.



прво — да је власник напустио поседовање ствари (derelictio 
possessionis) и

друго — да је поседовање напустио баш у намери одрицања од пра- 
ва власништва (animus derelinquendi dominii).

Ствар у погледу које су ти услови испуњени, није ничија. Она је 
res nullius. Она нема власника. И зато је она туђа за свакога. Но, то 
стање трајаће само дотле док ствар неко не узме. Док је не окупира. 
Лок је не присвоји. Чим је неко узме у намери присвајања ,она пре- 
стаје бити ничија и постаје власништво онога ко ју је узео. Другим 
речима: узимање напуштене стварн није -npoTHBopaBaH акт. Напротив; 
то је Правно ваљан основ за (оригинално) схицање права власништва. .

Према томе, напуштена ствар не може бити предмет крађе. He мо- 
/Ке зато, што њено*присвајање није противправно.

И још једно питање: да ли су ствари сахрањене са мртвацем напу- 
штене ствари?

Ако се посед схвати као реална могућност (фактичког, дакле: не 
лравног) располагања стварју, онда би се могло узети да je испуњен 
онај први услов: derelictio possessinis. Али и поред тога се ствари о ко- 
јима је реч не могу третирати као напуштене зато, што нема оног дру- 
гог услова. Нема намере derelinquendi dominii. Њихово поседовање, 
наиме' није напуштено ради одрицања од права власништва. Напушта- 
њем њиховог поседовања се није ишло за тим да ,се оне учине-ничијим 
стварима, да се препусте ма чијем присвајању. Напротив. Те ствари су 
употребљеие ради облачења мртваца. Евентуално ради његовог укра- 
шавања. A пошто је мртвац сахрањен, нужно су и оне сахрањене. На- 
мена им је: да послуже мртвацу и с њим поделе судбину. До напушта- 
ња поседовања, дакле, није дошло ради одрицањ^ од права власништва, 
већ ради постизања те сврхе, ради остварења те наменр.

He би се стога могло узети да су ствари сахрањене с мртвацем на; 
пуштене, ничије ствари. И зато је сасвим прав{1лно изрекао Врховни 
суд да те ствари могу бити предмет крађе. *

П
Судећи у једно.м битно истоврсном случају, Врховни суд АПВ у 

Новом Саду је у одлуци бр. Кж, 501/52 изрекао и ово;
У кокретном случају стоји дело тешке крађе, јер гробнице- 

претстављају затворене просторе пошто се у њих не може про- 
дрети без проваљивања. Појам „туђа ставр” односи се само на 
крадљивца те није битно ко је конкретно грађанско-правни власник 
или поседник ствари, већ је довољно да је ствар која се одузшга, 
односно намерава одузети, у односу на учиниоца туђа, тј. да учи- 
нилац не полаже никакав грађанско-правни захтев на одузете 
ствари.”-

Аргументација која се односи на појам туђе ствари правилна је — 
по моме мишљењу — само без оне последње, експликативне реченице. 
Са гледишта члана 249 К3,“ одлучно је,- наиме, само то да учинилац

- — Гласннк Адвокатске коморе за АПВ у  Новом Саду, up. 1Q из 1955 го- 
дине .страна 2'5. .



није власник одузете ствари. A да ли он има на њој какво друго право 
или грађанскоправни захтев, то није од значаја. По томе је  за учинио- 
ца, мислим, туђа и она ствар коју је он купио, али која му није пре-■ 
дата. Туђа је зато, што је за стицање права власништва потребна пре- 
даја, традиција. A ако на сврјству туђе стври ништ не мења то што 
учинилац има тражбеноправни захтев на пренос права власништва, тим 
мање he то својство бш н  измењено каквим другим грађанскоправним 
захтевом.

Интересантно је и питање квалификације.
По гледишту Врховног суда, у случају крађе из гроба ради се о 

тешкој крађи из тачке 1 става 2 члана 250 КЗ. Ако је реч скостур- 
ници, 0 маузолеју или, другом каквом простору у који се мртваци са- 
храњуј\% онда таквој квалификацији нема шта да се приговори. На- 
равно, под претпоставком да су испуњени и остали услови потребни за 
квалификаиију због ббијања или провал>ивања. Али ако се ради о la- 
квом начину сахрањивања који се састоји из затрпавања гробнице зе-. 
мљом, онда се може бранити и једно и друго гледиште.

Ево о чему је  реч;
По тачки 1 става 2 члана 250 КЗ треба квалификовати ону крађу 

која је извршена обиЈањем или проваљивањем* затворених npocrropa. 
Појам простора претпоставља запремину. Међутим, затрпан гроб нема 
зaпpe^‘̂ ^нe. Стога се це би могло узети да је откопавање гроба било 
обијање било проваљивање. Овоме би се, дакако, могло приговорити 
да је мртвачки сандук који се налази на дну гроба ипак простор. Зато, 
што он и после затрпавања гроба задржава своју запремину-. To је са- 
мо привидно тачно. Jep — прво: ако би се као момент одлучан за ква- 
лификацнју узело обијање сандука, онда би се откопавање макар и 
целогхроба морало третирлтЈ! само као припремна радња. A 'то очиглед- 
ио не би било коректно. il друго: законодавни мотив квалификацнје 

■’ крађе извршене обијањем (и пррваљивањем) јесте зећа друштвена 
спасност учинкоца i-oja сс млнифестује /  савлађивању i. о.чих препрека 
које су нарочито постављене ради очувања имовине. l o  пак значи; са 
гледишта тачке 1 става 2 члана 250 i\3, рслатввно је само оно обијање 
које се тиче простора нгшовеног 04yBafty Hh;oBHHC. A не и таквог који 
нема тај задатак. Да.мртвачки сандук ту намену нема,, мислим, није 
потребно и нарочито доказивати.

Међутим, крађа нзвршена откопавањем гроба и поред тога указује 
на повећану друштвену опасност учиниоцима. Само — по моме мишљењу 
та повећана друштвева опасност се не манифестује у савлдђивању пре- 
прека нарочито постављених ради очувања имовине, већ у нарочито 
дрском начину радн.е извршења. A то значи да би такву крафу требало 
квалификсвати по тачки 3 става 2 члана 250 КЗ, a не по тачки 1 става 
2 истог законског прописа.

Орестије Путник

3 — То јест ако су утврђенн и остали битни елементи кривичног дела ош1- 
саног у том законском пропису.

4 — Види мој еастав Обијаае и проваљивање у Гласнику Адвокатске коморе 
за АПВ у Новом Саду, бр. 9 из 1955 године, страна 18 и 18.

24



30 септембра 1956 год. одржана је у Загребу редовна годишња 
скупштина Адвокатске коморе Хрватске. '  •

Дискусија по извештајима Извршног одбора Коморе и осталих ор- 
гана дала је скупштини пун радни карактер.

Између осталих проблема Тафра Мате, адвокат из Загреба поста- 
вио је на дискусију неколико отворених питања у раду адвокатуре a 
посебно о учешћу адвоката у истражном поступку. Констатовано је 
да већина адвоката не користи своја права из Закона о кривичном по- 
скупу, односно да се од стране Коморе није заоштравало питање от- 
пора неких органа на законом обезбеђено учешће адвоката у истра- 
жном поступку. , •

Претседник Коморе Др. Анте Штокић у своме уводном говору иста- 
као ј е да се углед наше адвокатуре знатно подигао како у земљи тако 
и у иностранству. Ово се огледа и у томе што је на конгресу Међу- 
народне уније адвоката у Паризу за потпретседника Уније изабран 
претседниЛ Савеза адвокатских комара Југославије Др. Владимкр 
Гросман, доК'Др. Иво ЈЗолитео, адвокат из Загреба за доживотног по- 
часног потпретседника .Уније. Делегацију правника Југославије, која 
је у септембру 1956 године посетила Мађарску предводио је Др. Вла-- 
димир Гросман.

Скупштини су присуствовали као гости ‘ државни секретар за нра- 
восудну управу HP Хрватске Др. Миљенко Протега као и претстав- 
ници судова,- правобраниоштва и јавног тужиоштва.

Све Адвокатске коморе у земљи биле су заступљене преко својих 
делегат i. У име Савеза адвокатских комора Југославије и делегација 
Комора скупштину је поздравио Др. Владимир Грбсман, претседник 
Савеза.

Адвокатску ком.ору Војводине на скупштини су рретстављали Ми- 
лорад Ботић, претседник ИО и Др. Милан Иванчевић, престедник Кад- 
зорног одбор! Коморе.

М. Б.

ГОДНШЊА СКУПШТИНА АДБОКАТСКЕ КОМОРЕ ХРВАТСКЕ

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву је одржана 21 октобра 1956 године редовна годишња 
скупшанна Адвокатске коморе за Босну и Херцеговину.

Скупштина је окупила велики број адвоката, a нарочито из уну- 
трашњости. Као гости скупштини су присуствовали претставници Др- 
жавног секретаријата за правосудну управу Босне и Херц.еговине, прет- 
ставници сарајевских судова и јавног тужиоштва Б. и X.

Скупштмну је у име Савеза адвокатских комора Југославије и де- 
легата осталих • Комора поздравио Милорад Ботић, потпретседник 
Савеза.

У дискусији по извештајима о раду органа Коморе нарочито је  
подвучен проблем попуне кадрова a посебно адвокатских приправннка,
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обзиром на чињеницу да на читавој територији Коморе фади свега 
117 адвоката и 8 приправника, и то углавном концентрисани у већим 

центрима. Сем тога, констатовано је да смештај адвокатских канцеда- 
рцја нарочито у Сарајеву иде на штету угледа адвокатуре, обзиром 
да већина адвоката води канцеларију у неугледним и запуштеним- ло- 
калииа. Детаљнијб је продискутовано и питање дисциплинирања те 
констатовано да су дисциплинске мере неефикасне и недовољне за 
јачање професионалног морала.

Како је досадашњим органима Коморе истекао мандат то је Скуп- 
штина извршила избор нових органа Коморе за наредни ’ период. За 
претседника новог ИО изабран је Др. Ббгдан Видовић, адвокат из Ca
pa јева, a за секретара Халибашић Ибрахим, адвокат из Сарајева.

М. Б,

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У СКОПЉУк
28 октобра 1956, у великој.сали Окружног суда у Скопљу одржана 

је редовна скупштина Адвокатске коморе у Скопљу.
За скупштину је владало велико интересовање међу чланством, 

тако да је одзив био врло добар.
Скупштину је отворио претседник Извршног одбора Јанко Дика, 

који је нарочито топло поздравио претставнике правосудних установа 
и органа, на челу са Димчом Кантарџиским,, држ. секретаром за прав. 
управу HP Македоније, 'као и делегате свих Комора из земље.

Извештај о раду поднео је Стрезо Стрезовски, секретар Извршног 
одбора. Из извештаја је видљиво да Адвока 'ска комора у Скопљу има 
71 члана адвоката и 3 адв. приправника. Од тога броја у Скопљу са- 
мом убележено је 25 адвоката, док је остатак раСподељен у 20 места 
HP Македоније. Скопље нема ни једног приправника. Извештај се ба- 
вио са свим актуелним питањима адвокатуре, поздравио је -друштвено 
управљање у адвокатури, доношење новог Закона о адвокатури, али 
је подвукао и све потешкоће са којима се бори адвокатура у Македо- 
нији, a TO су, углавном: питање прилива млађег нараштаја, питање 
смештаја адвокатских канцеларија, питање опорезивања. Извештај 
који је врло документовано израђен оставио је на све присутне кај- 
дубљи утисак.

Првослав Васиљевић, претседник Извршног одбора Савеза _адв. 
комора поздравио је рад скупштине у име Савеза и свих осталих Ко- 
мора, У свом говору подвукао је допринос Адвокатске коморе у Скоп- 
љу у раду Савеза, који је увек био позитиван.

У дискусији је  поздрављено од дискутаната друштвено управљање 
у адБокатури,' истакнута потреба донсшења новог Закона о адвокату- 
ри, указано на сва нерешена питања адвокатуре у-Македонији, на по- 
требу заступања привр. предузећа итд.

Сви извештаји су примљени једногласно.
Ток скупштине, дискусија кретали се на високом нивоу.

К. X.
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Користећи одржавање скупштине Адвокатске коморе у Скопљу, за- 
казана је, од претседништва Савеза, редовна седница Извршног од- 
бора Савеза адвокатских комора у Скопљу за 29 октобар 1956 године.

На овој седници биле су све Коморе застулљене по својим деле- 
гатима, и то: београдска Комора: Православ Васиљевић, Миленко Ми- 
хајловић, Живојин Прљић; загребачка Комора: др. Вјекослав Фран- 
чески; љубљанска Комора: др. Владимир Гросман; скопска Комора: 
Јанко Дика,'Стрезо Стрезовски и Васил Манолев; сарајевска Комора: 
др. Богдан Видовић и новосадска. Комора: Бранко Перић и Коста Хаџи.

Седнкци је претседавао Православ Васиљевић,- лретседник Извр- 
шног одбора Савеза.

На седници је одато записничко признање др. Владимиру Гросману, 
б. претседнику Извршног одбора Савеза на преданом раду и руково- 
ђењу пословима Савеза у минулом радном пероду.

Затим је  узет на знање извештај претседника о раду претседни- 
штва између две седнии.е.

У координациони Одбор Савеза Удружења правника одређен је 
Првослав Васиљевић, претседник ИО.

Донесена је одлука да се у Савезу креира место хонорарног ад- 
министративног секретара, да би се послови Савеза, који су из дана 
у дан.у развијању, могли несметано да обављају.

Изражена је цотреба да се Закон о адвокатури што пре донесе, a 
овлашћено је претседништво да потпише Уговор a  соц. осигурању 
адвоката, пошто су прихваћени допунски предлози Савезног завода за 
соц. осигурање тако, што би нови Уговор ступио у живот 1 јануара 
1957 године, a у уговор се унела клаузула да лице које у адвокатуру 
долази из друге службе, може се пензионисати по прописима уговора 
о соц. осигурању адвоката само након истека рока од пет година про- 
ведених у адвокатури. Уједно је закључено да се позову све Адво- 
катске коморе да већ сада образују посебне Комисије које ће имати 
одмах да пристЈ-пе прикупљању података и документације ради спро- 
вођеља у живот новог Уговора о соц. освгурању адвоката.

Дискутовано је о Фонду посмртнине па су упућени референти по 
том питању др. Владо Шкуље и Коста Хаџи, да у року од 20 дана из- 
раде коначне предлоге за решење тога питања, a сходно ставбвима 
свих Комора.

Саслушан је извештај др. Саве Стругара, гл. уредника часопнса 
„Југо’словенска адвокатура” , па је одлучено да београдска Комора 
образује средишни Уређивачки одбор, a да свака Комора активизира 
свој Уређивачки одбор, те су дате примедбе и погледи за будући начин 
уређивања часописа.

Узет је на знање извештај рачунопрегледача Савеза, прихваћен бу- 
џет за 1957 годину.

Узет је на знање извештај о међулародним везама Савеза, те су у 
начелу прихваћени позиви пољских и бугарских адвокатских организа- 
ција о успостављању веза и међусобних посета. .

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА
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y  току седнице сви чланови Извршног одбора Савеза учинили су 
куртоазну посету Извршном већу Народног Собранија HP Македоније, 
чданове Извршног одбора Савеза примио је Страхил Гигов, потпрет- 
седиик Извршног већа, који се са њима задржао читав један сат тре- 
тирајући разне проблеме наше адвокатуре, a нарочито проблеме који 
се појављују у Македониј.и. *

Ова прва седница Извршног х)дбора Савеза у главном граду HP 
Македоније има* свој нарочит значај, као признање напора македонске 
адвокатуре и њезина доприноса у раду Савеза, и афирмације македон- 
ске адвокатуре. ^
“' - К. X.

др ИВО ПОЛИТЕО

У Загребу је 15 октобра 1956 цапрасно преминуо др. Иво Политео, 
адвокат из Загреба. , .

Смрћу др.Ј^ва Политез изгубила је хрватска и југословенска ад- 
вокатура ј.едног, свакако, најеминентнијег претставника. Изгубила је 
једног адБОката који је служио свима нами као пример високе културе, 
сјајне стручне спреме, неустрашивости у заступању права и правде, 
једног од најбољих познавалаца светске и наше адвокатуре.

Његове одбране наших најнапреднијих ррдољуба пред судом за 
заштиту државе, његово бескомпромисно иступање када је било речи 
о слободи и праву његовог штићеника, његова настрјања да матери- 
јална нстина увек'дође до победе, све ra је  то карактерисало као ад- 
воката заиста великог формата.

Као дугогодишњи претседник загребачке Адвркатске коморе, пот- 
претседник, a затим почасни потпретседник, Међународне уније адво- 
ката, члан Извршног одбора Савеза 'адвокатских комора, пок. Иво По- 
литео је својим познавањем адвокатуре, њене историје, н>ене пробле- 
мртике заиста много учинио да се'наша адвокатура вине' на виши сту- 
пањ, да се у међународнним односима позитивно афирмише.

Као правни писац одликовао се великим знањем a његове студпје, 
чланци, и остали написи наилазили су увек на велико интересовање у 
правничким круговима.

Непуних 69 година, још увек у пуној ' умној и физичкој снази, 
отргнут изненадном смрћу, оставља за собом велику празнину у хр- 
ватској и југословенској адвокатури.

Слава м у!
__________ Коста Хаџи

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Atco се код склапања нагодбе лије 
ништа уговорило у  погледу трошкова 
inopa. слштра се да- су трошкови уза- 
јамно пребијени. (Врх. суд АПВ бр.
Гж. 461 fS l) .

На трећој расправи је дошло до на- 
Ј:"одбе нзмеђу парничних странака.

странке се нису споразумеле у погд̂ ду 
парничних трошкова, али је првост. 
СЈД. 1шак досудио тужнтељшш полови- 
.ну тропЈгкова.

Тужитељида подноси жалбу,' зато што 
јој нису досуђени делп трошкови.

Жалба је неоснованаЈ a из разлога:
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IIo начелима парничног поступка ка- 
да парничне етранке приликом склапа- 
ња -нису ншпта друго углавиле сматра- 
he се парнични'тропшови као узајамно 
пребијени.

Допуштена је  тужба ради установље- 
ња да  су  некретнине заједничка теко- 
eiLHa uGKo се у  тужби не поставља и 
зџхтев ради укњижбе права власништва. 
^Врх^ с у д  АПВ бр. Гж. 47S S6).

Тужилац ]’е поднео тужбу да суд у- 
станови да су некретнине заједничка 
тековина б. мужа и жене, и да се то 
Јтврди, обзиром на чин.ен11цу да се и- 
за пок. жене води оставински постЈиак.

Првост. суд је т}'жбу одбио јер је Ha- 
mao да се Јтграво радн о тужби ради 
установљежа, па да не постоји оправдан 
правни -интерес за прдношен.е тужбе 
д)ади установљења, ако ее истовремено 
може тражити испуњен.е.

Тунсилап; је уложио жалбу, која је о- 
гнована пз следећих разлога:

Прихвата Врз;. суд установљење пр- 
вост. лресуде да је тужба тужитеља у 
погледу спорних ^екретнина тл'жба ра- 
ди установљежа. МеђЈлтм, оваква ту- 
жба се има сматрати допуштеном у  
конкретном случају с обзиром да пред- 
метом оставине може бити и вангрун- 
товно власништво пЈкојника. Према то- 
ме, погрешно је правно схватак.е првост. 
суда,_ да је тужба недопуштена зато 
што .са захтевом да се установи да је 
спорна некретнина заједничка текови- 
на није истовремено постављен и за- 
хтев да јв тужени дужан трпети да ее 
еа половине спорних некретнина бри- 
ine тужениково право вдасништва и и- 
стовремено укаижи правб власшшггва 
у корист пок. жене са цаслова зајед- 
ничке тековине. Према томе. тужилан  ̂
1ша правног интереса да подигне кон- 
кретну тужбу ради установљења, којп 
се састоји у томе да се установи ван- 
грунт, право власништва пок. жене ту- 
женика на 1/2 спорне некретаине и на 
тај начнн омог}'ћи спровођан.е оставин- 
ci;or поступка иза локојницв.

Пошто првост. суд није о том захте- 
ву дрнео одлзгку, жалба је уважена и 
првост. пресуда укпнута.

Брачне тужбе се м о гу  г.одизати и 
преко пуномоНнпка. —  С уд није везан 
за квалиф икацију односио бракоразвод- 
пи узрок  изнет у  тужби, огП јг  оезан 
м  чињеничне наводе. (Врх. с уд  АПВ бр. 
Гж. 208, S6).

Окружни суд је брак развео кривн- 
цоз£ обеју страла a на оснозу ст 1. чл. 
бб ОЗВ, а-<>дбио је лриговср тужено да 
је тужба npevpaiLeHa, обзирсм да је гу-

житељ тражио развод брака на оенопу 
чл. 61. ОЗБ.

Тужена је уложила жалбу, па је пр- 
Бстс. пресуда укинута, a из паз.лога;

Према пропису чл. 74 03,3 брачаге 
тул<6е се могу подизати и преко onvno- 
моћеника. У пуномоћју мо..).а битп на- 
рочито речено какву ће ТЈ-жбу подићн 
II из којих узрока. У датом случају пу- 
номоћ коју је тужитељ дао своме npa- 
возаступнику не , одговара поменутом 
зако.нсксм пропису. Да би ср рваЈ не- 
.достатак c'-imcHHO првост. суд грсба да 
нозове тужптеља однносно његовог i.jia- 
Бозаст гшика да наведени недистатак 
у 113'Ц0МО̂ 1' откжлш.

Није основан жалбени навод о преу- 
раженој тЈ'жби с обзиром на прописе 
чл. 61 ОЗБ. Наиме, у 'чињеничном из- 
лагању тужбе има података не само у 
вези напуштааа тужене, већ и о окол'- 
аостима које MOiy чинити, основ за pia- 
звод брака по чл. 56 ОЗБ, ако се хао 
чињенице докажу као основане. Суд 
није везаа за квалификацију олиосно 
бракоразводни узрок наведен у тужби 
већ је везан за читеничне наводе, што 
зкачи да брак може да разведе и по 
другом законском основу a не по оном 
који је означен у тужби.

И е може се тражити брисање укњи- 
женог потоњег наслеђивања ако се не 
тражи и  проглаш сње тестамента за не- 
важећи (Врх. с у д  АПВ бр. Г зз. 19  9S6).

Тужитељица је у тужби навела да 
је на половини н.ене припадности од 
некретника укњижено право потољев 
наслеђивања у корист тужених, a како

OBG право престало тражи да суд об- 
веЖе тужене да су дужни трпети да се 
псто. право брише из земљ. кн.ига.

Првост. суд је одбио тужбу, али је 
Окружни суд на жалбу тужитељиде, 
тужби места дао.

Претседник Савезног прх. суда ста- 
Био је предлог ради заштите закони- 
тости.

Предлог је основан, па је пресуда О- 
нружног суда преиначена, жалба тужи- 
тељице је одбијена, и потврђена irp- 
вост. пресуда Среског суда, a из ра- 
злога:

Правилно је поступно првост.. суд ка- 
да  је одбио тз жите.т.ичин захтев 
ради брисања укњиженог права по- 
тоњег наслеђивања пошто тужите- 
љш1а својом тужбом  ̂ није тражила 
II д а  се прогласи кеважећим и сам те- 
стаменат, зато што је укњижба права 
потошег наслеђивања у земљипшим каи- 
гама само' последица тестамента остав- 
љача, затим наследничких изјава стра-
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-нака у оставинском поегупку л  донетог 
осатвинског предајног решења, па све 
док се не лрогласи неважећим сам те- 
стаменат и да се етави ван снаге доне- 
та одлука у остав. пасгупку, не може 

- се тражити ни брксаа-е из земљ, књига 
укњиженог права потоа-ег наслеђиванл.

Према свему напред изложеном по- 
г-репшо је правно схваташе ' жалбеног 
суда да се брисаше no'l’OEber права на- 
слеђиваља из земљ. књига може тражзЈ- 
ти само зато што је чл. 85 Закона о 
наслеђ. забрањено одређиван>е потоњег 
наследника.

Ако странка не поднесе с у д у  т ро  
ш ковник трошкови спора се н е  м огу  
досудити. (Врх. с уд  АПВ бр. Гж, 2 у7/У6)

IIo жалби је преиначена првост. пре- 
суда и тужилад са 1УЖ60М о^ и јен , али 
туженој нису досуђени трошкови, a из- 
разлога:

Иако је тужена у  спору- успела суд је 
мимоишао да донесе одлуку о парнич- 
кнм трошковима из разлога што ту- 
жена није прикд»учила списима попис 
троБШОва (трошковник), што је пак о- 
снозни услов према правним правил1Г- 
ма ГПП да јој се признају трошкови 
за случај успеха у парници.

Техничко одвајање cveapu као пер- 
тиненгрије од главне ствари ne сматра 
сс елементом тгојма пертиненције. (Врх.
еуд  АПВ бр. Гж. S31 56).
. Тужилап, је навео да је од стрица на- 
следио кућу, док су тужени наследници 
његове стрине.

Ту}^ени су дем онтирали купатилоЈ 
пећ  у  истом, однели котланку .да је 
к у ћ а  пм ала м отор, па је траж ио да  се 
туж ени  обвежу д а  м у ове ствари^врате  
нл н  исплате противвредност.

Првост. суд. је тужби места дао.
Тужени су поднели жалбу, која није 

основана, a из разлога:
Тачно је утврдио првост. суд да су 

све те ствари биле у кући у  моменту 
смртн 3. В. коју су наследили тужени. 
a да је кућу наследио тужилад. Све о- 
r̂ e сп^ари служе куЈш. у жалби
наводе д а  се спорне ствари не могу 
сматрати деловима некретшгае' тј. куће, 
јер се у  сваком случају могу одвојити 
од н>е, према томе ради се о покретним 
стварима, које је 3 . В тестаментом о- 
ставила туженима. Међутим:, за појам 
пертпнендије није одлучно да ли је 
ствар спојена са главном ствари тако 
да се не може одвојшлг. Техничко од- 
вајање ствари као пертинекције од 
главне с^ ари  не сматра се елементом 
појма пертинендије. Предмепх инстала-

дије у купатилу, лећи у  холу и соби, 
. котао који има утрађену котланку, као 
и ролетне служили су трајно главној 

. ствари тј. куВи a не само пролазно, 
што је првост. суд правилно утврдио. 
ове ствари, дакле, по својој намени слу 
жиле су за радионално коринЉење ку- 
ће односно станбених просторија, па 
стгорни предмети припадају ономе ко 
је сопственик куће,‘ a то је т\^житеЈБ, 
те су тужени правилно ■обвезани -да те 
гп)едмете врате или исплате против- 
вр едност. . •

Суд може одбити предлог за поераћај 
.у пређашње .стаењ" и без претходпе у- 
смеие расправе. (Брх. суд  АПВ бр. Гж.
549ј56). '

Суд је одбио решењем предлог ради 
повраћаја у пређапш»е erase. .

Тужени је поднео жалбу, истичући 
да суд није његов- лредлог могао од- 
бнти без усмен« расправе.

Жалба ниЈе основана, a из разлога:
Када хфвост. суд, према правним: пра- 

Билима P lill , на које се и жалилад по- 
зива, може без претходне усмене ра- 
справе да дозволи повраћај у пређа- 
шењ стање, ако се предлог за повраћај 
правда чињеницама које су код суда 
опште познате, онда тим пре суд може 

. одбити предлог за повраћај у пређашње 
erase  II без претзЛздне усмене расправе, 
ако се он оснива на 4HseHHnaMa које 
очигледно не могу б ^ и  оправдан ра- 
злог ради којих Je тужилац био_ спре- 
чен да дође на рочишге.

Ће може се тражиччг повраћај упла- 
ћеног пореза на промет . некретнина а- 
ко је до  раскида купопродајног угово- 
ра догило споразумом странака. (Врх. 
суд АПВ бр. У: '127 56).

Против peinesa управног органа дру- 
гог степена, којим је одбијена жалба 
тужитеља да 'sty се врати уплаћени по- 
рез на тгромет некрепшна, пошто је 
купопродајнн у^овар ]^1скинут*, тужи>- 
тељ је поднео тужбу._

Тужба је неоснована, a из разлога
Из списа се видп да је уговор раз- 

Бргнут споразумом странака. На осно- 
вув оваквог crasa ствари, после раеки- 
дања уговора ту^тте.вл су поставили 
захтев да им се врати ндллаћени no- 
pea. Исправно су финанс. органи одби- 
ли овај захтев на основу чл. 15 Уредбе 
о порезу на промет некретшша и irpa- 
ва, обзиром ја до HensBpinesa уговора 
дошло на основу споразума заинтере- 
сованих страна.
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Код пЈзимене резолуциј^е о обезбеђењу 
услова за проширење станбеног фонда 
ниј^ потребпн акт о експропријлиијги 
(Bpž. суд ЛПВ бр. У. 411J9S6).

Тужитељи су поднели тужбу против 
решеља управног органа другаг стеле- 
на којим је одбијена кихова жалба, на 
решење о примени Резолуције о обез- 
беђењу зхлова за проптарење* станбеног 
фонда (Сл. 'лист ФНРЈ бр._ 2-5/55).

Тужба је неоснована, a из разлога: 
По т. 2 Резолудије народни одбрри 

градова и градских ошптина овлашћени 
су да својом одлуком могу извршити 
експротгријаијију зешвишта no градови- 
ма и градским ошптинама намен>ених 
за поднзаЈве станбених . зграда.

Погрешно је становиште тужитеља да 
је за експропријалјију земљишта у рече  ̂
не сврхо било потр^на да донесе
акт о експропријацији у смислу прохш- 
са чл. 4 закона о експр. и да се у сми- 
слу прописа чл. 6 истог Закона тај акт 
поднесе на потврду односно да се при- 
мене проЈшси поменутог Закона. Из 
поменуте Резолуције то не произлази, 
у њој је речено да се експроприја1Џ1Ј,а 
може извршити одллтсом народног од- 
бора, a питање накнаде за експр. земљи 
ште, као и друга питака, у вези са 
њом, имају се регулисати одредбама За- 
крна који се има поднети, a нема ни ре- 
чи о примени пролиса Закбна о експро- 
пријапрји.

ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ
На седници ИО АК за АПВ која је одржана дана 17 октобра 1956 

године донесена су следећа решења:
1. Узети су на знање извештаји претседника и референта о раду 

Ко.море између две седнице.
2. На питање више Радних одбора о висини дневнице која припада 

адвокатима када заступају изван седишта адв. канцеларије или тамо 
поступају, извештавзју се сви Радни одбори и адвокати, да сходно 
прописима Уредбе о изменама и допунама Уредбе о путним трошко- 
вама (Сл. лист ФНРЈ број 26/1956) адвокатима припада дневница од 
'1.300 динара, те се чл. 37, т. 2 Тарифе за награђивање за рад адво- 
ката и.ма у том смислу при.мењивати, јер је тамо предвиђена дневница 
у моменту доношења Тарифе била максимално одређена у односу на 
дневнице службеника, па се следствено повишењу дневница службе- 
кика ово повише1ве однрси и на адвокате.

3. У вези извештаја више Радних одбора да поједини адвокати не 
плаћају доприносе које су одредили Радни одбориј позивају се сви 
адвокати да изврше обавезе према Радним одборима, пошто су исти 
у Правилима Адвокатске комор^ за АПВ предвиђени и одређени, a плаћа- 
ње доприноса адвоката Радним одборима је обавеза исте природе као 
н плаћање чланарине Комори.

4. По молби, због прелаза у држ. службу брише се. из Именика 
.адвоката ове Коморе са 31 октобрам 1956 године Влалу1{ин Сава, ад- 
вокат из Mcfcor Сада, a за преузиматеља канцеларије одређује се Jo- 
вановић Ненад, адвокат из Новог Сада.

5. Брише се из Именика адв. приправника Лудајић Витомир, који 
је био убележен код адвоката др. Бешлић Димитрија у Сенти. Брисање 
се врши због наступања ред. војног рока.

6. По молби, a због прелаза у држ. службу, брише се из Именика 
,адв. приправника Рашовић Војислав, који је био убележен код адво- 
ката Јегдић С. Јована у Новом Саду.

7. Донесена је одлука да „Гласник” Адвокатске коморе за АПВ 
излази и у 1957 години.

8. Решавано је о текућим 'предметима и молбама за уписе у Име- 
ник адвоката и адв. приправника.

Извршни одбор АК за АПВ
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ПРОМЕНЕ У ИМЕНИКУ АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА
1) .,У именик адвоката уписан је Мандић Слободан, са седиштем

адв, канцеларије у Новом Саду, решењем АК за АПВ бр. 179/56, које 
је  потврдио Држ. секр. за прав. управу НРС својим решењем број 
19597/56. ■ / ■

2 ) . У именик адв. приправника уписан је Ристин М. Јован, код ад- 
Д50ката Сувајџић Богобоја, у Новом Саду, решењем АК за АПВ бр. 
172/56, које је  потврдио Држ. секретар за прав. управ._ НРС својим 
решењем бр. 19595/56.

3 ) . Из Именика адвоката брише се Влалукин Сава из Новог Сада.
4 ) . Из именика адв, приправника бришу се: Лудајић Витомир из 

Сенте и Рашовић Војислав из Новог.Сада.
Адвокатска комора за АПВ

ПОЗИВ КА ПРЕТПЛАТУ
Решењем Извршног одбора Адвокатске ко.море за АПВ на седнкци 

која је одржана 17 октобра 1956 одлучено је да „ГЛАСНИК”. Адво- 
катске коморе за АПВ излази и у 1957 години.

Да би Уређивачки одбор могао благовремено да сачини своје пла- 
нове, a нарочито да зна у ком обиму треба лист штампати у 1957 го- 
дини, умољава све досадашње претплатнике, да ако је то могуће из- 
весте Уређнвачки бдбор „Гласника” да ли желе и у 1957 години да 
остану претплатници или желе претплзту на лист за будуће да откажу.

Обзиром на повећање обавезе око издавања „Гласника” претплата 
за целу 1957 годину износиће 700 дннара, a за пола године 350 ди,- 
нара. Поједини број 60 динара.

Претплатници. могу уплаћивати претплтау на Тек. рач. Адвокатска 
комора за ЛПВ бр. ЗбО-Т-403, или да је шаљу поштом. Приликом уп- 
лате претплате назначити на полеђини уплатница за „Гласник”. Они 
претплатници који се претплаћују односно претплату шаљу токам 
1956 за годиду 1957, дакле, унапред, нека ставе „за 1957 годину” .

Молимо све наше претплатнике да међу своји.м познаницима, прав- 
ници.ма шире ,,Гласник”, a обраћа.мо се свн.м државни.м установа.ма у 
прво.м реду судовима, тужиоштвима, правобраниоштвима, правним ре- 
ферадама народних одбора, задружнкм организацијама и привредним 
предузећи.ма да се претплате на „Гласник” за 1957 годин.

„Гласник” ће н у будуће излазити редовно нај.мање на 32 странице,^ 
али ће се Уређивачки одбор трудити да кадгод му се укаже прилика 
број страница повиси, без обзира на чињеницу да то знатно повисује 
трошкове издавања. Радним одборима адвоката и адв. приправника 
Адв. ■ ко.море за АПВ слаће се „Гласник” као и досада колективно, за 
све чланове њихове, с тим да ће уплате Раднних одбора незнатно бкти 
повећане, о че.му ће сваки Радни одбор добити досебно обавештење.

Сва пис.ма и допиеи за „Гласник” шаљу се на адресу: Адвокатаска 
комора за АПВ, за „Гласник’' — Нови Сад, улица Змај Јове бр. 20/1.-
,ГЈ1АСНиК“ взлаз-1  сваког месеиа. — Издавач и власник :*Адвохатска ко.чора 
за АПВ, Нови Сад, Зма) јовина 20. Ур. ђу1е Одбор Одговорнн уредииЈ : Ботнћ 

Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6.
Теиући рачун код Народне банке бр, 500-Т-403.

Штампа: ш т а м п а р и Ј а  „Коста Шохица' Нови Сад.
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