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ПРАВО И ФАКТА КАО ДВЕ СТРАНЕ ФУНКДИЈЕ ПРАВОСУЂА

1

Објашњавајућп суштину деловања правасуђа craip-H римљани су 
говорили да суд странкама „даје право” за 'факта која еу оне суду 
дале. To у-скла^ивање одвоса између факата, или :како их мги данас 
30BGMO чињеничног стања, и права, одно,сио конкретне правне норме, 
и данас чини icyinraHy делатнссти еуд'а цриликом „изрицања правде” 
и оа тсм појавсм ерећемо се еЕаксднеЕио. Право без факта на моое с® 
сдиоси и која треба да регулише на одређени: начин, је празан, ап- 
ртрактзтг оквир, жто као што су и факта, која траже да буду регули- 
сана, без лрава један хзотичан садржај чије се правилне конггуре не 
могу сагледати. ОтЈ’'да се и делатнсст суда јавлл као Ј'̂ слоетавл.ање 
хармонијг између факата и права, у^аклађивање између садржаја л 
форме једне ипак јединствене жЕЕОтае појаве. Као најлапидарнији 
израз тога однаса између факата и права и претставља римска мак- 
сима :с KC’jbM смо и почели сзаЈ чланак.

Али, кар то обично бива, иоједина качела нису потпуна и 
временом дођу у •еуксб са сопственим CGEOsaMa, 'шко да конач.но дола- 
зимо у положај да уместо да тражшло факта да би на њих применили 
право, факта долазе у сз(ко5 ica правом и у неку р(уку служе жао ње- 
гова кореклура. ИстиЕа, и у овом би се случају могло рећи да све што 
се у праву дешава није изван права, па гфема томе и фактично стаље 
Hs може доћи у суксб са правасм норморд пошто та норма, захваљу- 
јући ВЕОјсј елаетшчнасти (аналогија и други принципи тумачења), 
још увек држи у својирл рукама фа1кта која јој „противрече”. Али, без 
сбзара на ову аримедбу, а,ко лојаве у једном тренутку посматрамо 
статнгчно, №да факта и право 1гС|ематрамо као две сдвозене категорије 
којиат дајемо предност већ npsivia напшм схватањима „правичнссти” 
прилнком њеног иарицања у форми: пресуде.

Ми правници склони смо да приоритет дамо „исраву”, јер eslm се 
чини да је то давање приоритета )Категор(иди; р>еда, 'Сигурности и про- 
писане извесности, и јер нам је лакгое да објасшшо зашто смо један 
случају пресудили на начин како icmo га пвесудили. Нар>авно, лш не 
остајемо равнодушни ни пр£Н приговоримз ,,|да живот и стварност за- 
хтеЕају своје”, и да иесмемо падади „у бетживотни формализфи” пре- 
тераким и дсгматским заклањањем иза правних норми. Отуда и наше 
сагледавање факага у  једасм по,себнс!м светлу које 'Служи и ф о  ко-



ј)ект\фа 'апстрактне шравне норме и као приблизкаван.е права етварнО- 
сти, његово сташање и прилагођав^ље заЈСГбЕима времена н лотребама 
живста. И  Фај 10дво(с деловажа из1м:еђу фадада и лрава, између живот- 
них појава и захте(ва за њихсвим регулисал>ем шдператившш оквкрима, 
добијао је своја различита -решежа и то било у ери зак1оноданш1х из- 
мена, бкло у ери измен>ених ехватана судске пракее.

П

1) Тако пре рата. у нашој правној лигератури ж у схватањима, 
судске праксе^ дуго се полеаиисало о томе да лл жена има права да 
тражи повраћај мира1за и пре развода брЗЈка уколиКо браж ;Kaio фјЗЉ- 
тичка заједиица вшпе не постоји.

Ако ее давао приоритет „праву’’ онда жена није могла да издеј- 
ствује повраЖај мираза, јер је намена мираза да материјално подржава 
брак la каји правно и даље 1ГО1СТо(ји.

Ако се пак давао приоритет „фактима” онда би жена могла да 
издејсшвује iD!OBpaB.aj мираза ж пре развода брака, јер суштишгу брака 
ие чини форма у кајој је склш1л>ен, већ чин>еница да ли између брач- 
них друго!в(а постоји илЕи не постоји с-гварна заједница живага,

2) У  ншием праву и1сто тако &рећемо ове случајеве .р>азлаза” из- 
међу „факата” и „права”. И  код Haie icy се судрви једво време колебалн 
око птат̂ тт,̂  да ЛЕ једал брачни друг мрж« тражиш: шоделу заједничке 
имовине и лре развода брака ако је фавдшчжд, заједница између брач- 
итту ирушва преетала. Данас, лриори1ге!г се у овом случају дао „фак- 
тима’’, јер је то решење било ближе животу.

3) У  тумачењу члана 13 Основгаог закона о брр-ку такође је дола- 
зило до разлаза између „фаасата’’ и „права”.

Они који <;у давали пржоригет „праву” сматрали су да је брачни 
друг сбавезан да издржава свог брачиог дрЈопа (ако су ислЈТБени оста- 
ли законоки услови) и ако 'је заједница жиЕ10та лрестала, лошто н>е- 
гова обавеза издржавања произлази из брака као категорнје са кајом 
лрава рачуиа a не заједнице живота исоја је у сшк>м случају 1Свкундарне 
природе ж која може посЈГОјати и »од кднкубината.

Друго гледнште међутим које је давало приоритет „фактима”, 
имала је пред очима лрвенствев!о суштину ^ака, која се изражава у 
гаједници живота, р његосву форму, која служи' к̂ао оквир те сулгшне, 
сматрало je секувдарном у овом c jQ ^ jy . Да би се репшло питање 
осноЕНости улож.еног захтева за издржаван>е суд је дужа1н да прет- 
ходно утврди 1кришцу за настали раскид заједнице ЖЕВога, па да он- 
да изведе закључак да ли има месгга обавези издржавања.

4) До овог сукоба између „фа(Е£ада” и „прав&” долази и у тујла- 
чењу глзве V'III Основног зааоша о одаоснма родител.а ж деце лрили- 
ком утврђиван>а .круга лица iKoja су овлашћева ш. подизање тужбе :(а 
оспсравање очзшства.

Оно гледиште које даје предиост „праву” сматра да је у глави 
VIII Осиовшог закова. о Одјносима родител>а и деце, 'крЈЧ' |Јшца која су 
овлалхћевз. на подизање ружбе за оелоравање очинства таксативло на- 
бројан, те наследнлци мЈтка, односио' оца чијег би се на1водног детета 
оспоралро брачии статус, ие би имали пргаво на подизан.е ове тужбе.



Друго гледиште међутим које је даваЈГо предност фактима, захте- 
вима живста оттра да &и наследници мужа односно наводнЈог оца де- 
тета, имали право да псвднесу тужбу за oiCiiapaBaH>e очишства, уколико 
је овај дуто година живео 'одвојен сд своје ж-гне шако да је ввидентно 
да он лије отац детета ’шји 'се брачни сагалус ocnopaiBa. Уз то ice тражи 
да наводни отац тога детета није знао за н.егсво рођење, што практично 
знача да ниј* ни могао да ч>епорава бр»ачное[г тога детета.

5) На овај cjiyaafj сукоба „права” и „фагата” иаилазимо и код 
оних бракова који се екоро децедију одржавају и даш>е на снази за- 
хваљујући судским одлукама, иажо гаједница живота између другсва 
више не лостоји.

Иристалице схватања да ее предност има дати „праву” сматрају 
да прстек времша у одвојеном животу брачних другова није по нашем 
брј1чн;см праву бракаразвод|ни разлог. У протинншг пратек времена 
био би у неку руку, неми пралаЈлац свих заквиских одредаба које пред- 
виђају услове за ра)заод брака и на који се коначно ови бракоразводни 
разлози морају свести уколико по прдигкутој тужби не буду уважени 
од стране суда. Ако би се lia чик>еш1ца сдаајевог живкга третирала као 
бракоразводни разлог, онда одредба члана 56 ст. 2 ОЗВ, по којој ис- 
Јовучиво крива схрана није овлашћена ва подношење тужбе за развод 
брака, Еише не би имала никакЕСг нм правЕог a ни прахтичног зшачаја 
и само би погодввала да се од страие тужиоца свворе услови за развод 
брака са извеснвм пролонгирањем у времану.

Прнсталице другог схЕатања међутим см^трали су, полаз^и од 
„факатА’, да овакви бракови, који се само судским одлукама одржавају 
на 'Снази, пр€ТС£гавл>а;]у нешто нјаЈапсурднлје што се у сфери брачних 
односа може замислити. Такви бракови су терет за брачше другове, 
заједница невда никакве користи од таквих бракова a  за децу они не 
претсављају погодну духовну Јошму за њихов развој. Сем тога, такви 
6pa,K'OBH у неку руку ограничавају лвчну 1Слободу грађана јер кх при- 
еиЈвавају да живе у заједници, за коју онаа: сисећају можда најдећу 
омразу, Уједно такви бракови поводују стваркњу ванбрачлих заједница 
и рађању ванбрачше деце, те <cte брак као најважнија «ЗС(цијална уста- 
нова извитоперује у своЈу најружнију негадију. Одвојен живат у ррз- 
ривеној брачној заједгаици, уколико једна или io6e стране нису по- 
кушлле да поново ушоставе заједниду живота или уколико су та ва- 
етојааа остала 6es позитивних резулггат̂ а, по своме објективном дој(?д_ 
шају доводе да> оних по1слгдица које предвиђа и члнн 56 <51. -1 ОЗБ. Тај 
омнибус параграф, који говори само о последицама, добис је тиме и 
један иов узрок о иооме судоаи морају да воде рачун1а.

6) Ову појаву суиоба, о коме говоримо, орећемо и у стварном праву 
приливом иреноса некретнина.

Упис у зешвишну книгу након закљученог уговора о iKynonpo- 
даји непокретности !11ретс.тавл>а модуе аквирђндж који купца од тог 
тренутка чиин власнином некрешнзаЕа. До тог момента КЈтпац има само 
тражбено право према пр1одавцу, a  npeiMa трећим лидима он нема ни- 
каква права пошгго угавор о купопродаји закл>учен између њега и дро- 
давца делује интерпартее a не epra озавес. Уколико продавад дозволи 
укњнжбу на предмедаој некретвигш трећем лицј'̂ , купцу ocraje једино 
да тражи раскввд угоЕора, повраћај евентуалио дате цвне и нашшаду



штете уколико штету трпи уелед рашида овог уговора a до кога Je до- 
шло 'КЈШвицам прод^авца. Пигање icaBecHoic r̂a и нееавесности тог трећег 
лЕца не може играти улогу нити утицаш  на пи.тан>е да ли је то лице 
укњижбом постало влаезшк некретнине. У  овом слуладу Bt«eroBO право 
евсјине не може бити оспорено. To захгеваЈу прннципи поверења, an- 
солутне тачнасти И' сигурзае-ш: правног промета 'ва којима ..се заонивају 
земЈБИш11е књиге.

Уједно то бп било схватахве прЈКД^алнца које дају  ̂ приоритет 
„праву” .

Гледиште међЈГШм које даје приоригет „факттага”  дало би за 
право КЈ^лцу да се ое укњижи као власник предмехне нвкреткине уко- 
лико је  то треће .лице знало да је  продавац закл,учио купопродајни 
Јтово.р са КЈТ1цем ж да је  предмет уговора била нвкретнина за EHjer 
се власника он укњижио накнадно saixjbyrqeHBM уговором продав- 
цем и то sa поБол>нију цену како то обично бива. Несавеснсст у  праву 
a непсштење у  животу не могу никоме 1кориетнти.

7) У  члану 27 ст. 2 тач. 3 Заксша о наслеђив-ању „ф акта” су од- 
нела победу ннд „правом” . Брачни д р уг каји је  својом кривицом до- 
вео до раскида заједншЈсе живота нема право да наследи евог брачног 
друга и ако ебихов брак де јуре и даље поетрјж. Пре донашења Закона 
о наслеђивањЈ<- међутим судска пракеа у  овим случајевима се колебала 
е обзиром на правнло садржано у  чл. 65 ет. 1 Оевовног закона о  браку.

8) До овог сукоба кзмеђу „факата’’ и „црава” долази и прилнком 
тумачења одредЈаба Закона о наслеђивању које се однссе на усвојена 
лица.

Пржсталице давања приоритета „праву” смаграју да усвојеЕик 
губи лраво на наслеђе усвојиоца (уколико је  то право имаб) само ра- 
СКИДОЛ1 овог угоБора без сбзира да ли је  дошло до расклда фактичке 
заједнице, односно осећаје заједнице (уколико живе одвојено) између 
усвојиоца и уСЕОјеника. Уколико је дошло до разлава између усвоји-оца 
и з'својеника у том слу^чају може доћи до пршшЕне оредаба о недо10гој- 
носви за наслеђивање, али угоЕор о  уовојењу не може изгубити своје 
наследно правне последице салшм тим hetiO је  дшпло до f  јззла^ изме- 
ђу усзојиоца и уевојеника. Наследна праЈва усвоЈ2НИ'Ка преиа усвојко- 
чевој имовини прожстичу из уговора о уРвојењу a  тај учч>в!о.р правно 
није pacicHHj'T.

Присвалице другог cxsaTaita —  давања приоритвта „фактима” , 
сматрају да овај разлаз између-усвојиоца и усвојеника, уколико је 
последица кривиде усвојеника, аналогно одредбама чл. 27 ст. 2 тач. 3 
ЗакоЕ|г с наслеђивању, мора довести др гашења наследноправних по_ 
следица е з  уговора о усвојењ у ж то без упуштажа у  питање да ли је  
усвојеник достојан или аддостојан да наеледи уовојиоца. Чин>еница 
да је жзмеђу њих прветао iObskh однос који 'произлази из уговора о 
усЕојен>у, чини да је т а ј утовор између усвојиопд, и усвојеника уствари 
раскинут, те 6н не може после смрги усвоји.оца дати наследао правна 
овлашћења усв&јенику ј-колико је  до фактичког раокида уговора о 
усвојењу дошло његовсм 1кривжцом.

9) И на крају до ових сукоба жзмеђу „права” и „ф аката” долази 
у  споровима за издржаван.е деце уколк1ко се у  спору истакае да лице,



према коме је тужба упврена, нжје отац детета које је родила његова 
жена за време трајања брачне заједаице.

Присгалицз даванЈа дриоритета „праву” (сматрају да је отац детета 
рођеног у браку сбавеааа да даје саздржавање за дете све док. се не 
утврди, псхсде проведеног постЈтакк за оспораван.е очикства, да он није 
отац дегета које је његсша жена рсдала за време трајања брачне зајед- 
Еиде. Та претпоетавка да је сн отац двгета које је родлла његова жена 

време трајаља брачне заједгшце, може ice оборити само праЕосна- 
жшсм одлуком суда у спору за oanopaBaae очвнетва. До евентуалног 
доношења так:Ее -одлуке, то лнце је бр-ачни агац детета које је родила 
н.егова жена и оно има сва права н те]1зте i'a сзе обавезе које иш ро- 
дЕтел. према детету.

Пржталице пак давања приоритега „фактима” сматрају да је у 
свим епоровима одлучан мсмеиат да ли је то лице заиста отац тога 
дегета или није. А «о из чвсњеЕица, ко-је су пред судом изнете, несум- 
шиво произлази да је отац детета нзко друго лице a не ,муж жене 
која .ie то дете родила за време трајаља брачне заједажце, онда за до- 
ношење одлуке о том?г да ли има кеЈста издржавању, није одлулно да 
ли је у спрру за сспоравање очиие:‘Еа, кс-ји није ни вођен, утврђено да 
муж жене која је дете родила није стац 'вога детета. За дс-ношење пра- 
Еилне одлуке у овом слулају довол>но је да чзп&енице указују на тр да 
то лице нвје отац детета, Ако ее тај мамзкат не би уЕ'ажио онда би се 
лице, Kpije вЕждедтно није сшзц детета, могло с.вудити да плаћа издр- 
жазање за тЈфе деге eaaio због тога што та чињ,еница, да он иије отац 
тог детета, није KOECTaToxiasa правоеналжсм пресудам у icnopy за оспо- 
равање очин.ства.

10) У  вези са спороЕима за издржавање деце рсђене у ванбрачној 
заједници (не и из Банбрачнст однсга) дрис^палице давања приоригега 
фактима сма:трају да је отац детета рођеног у ванбрачн-ој заједници 
оссба која је еа мајксм детета живела у ваибрачној зај.едници дуже 
времена a у ко]ој заједницн је дете и рођено. Претсисгавка је да је 
стац детета, које је рођено у ванбрачиој заједници сссба која је са 
MlajiKOM детета живела у ванбрачноа заједници дск се супротно не до- 
каже. Према гоме̂  чињеница да није покренут сшор за утгврђиватве 
вчинслва тога детета рођешог ван брака, не може бити разлог да се т? 
оеоба судсксм одлу'ком не сбавзже да даје нздржавање за дете, Иначе 
могло би доћи до таквих сигуација да !суд.не обавеже једно лице кзје 
је евидеатно ванбрЈачни слац тога детета замо због тога што у спору 
за утврђиваље очинства тога детета рођеног ваз брака, који ниЈе по- 
кренут, није ксистатована та чињекица да је он ванбрачни отац тога 
детета.

Присталице пак давања приоритета „П2>лву” сиатрају да је горње 
схватање погрешно јер ni>e iOBera изједжачава брачну са ванбрачном 
заједницом a што је у СЈТгрстности са одредбама Оенсшног закона о 
браку и са одредбама Оено^ог заТссна о односима родитеља и деце. 
Претпоставка о очинзгву детета, која је сборива, потиче само из брачне 
заједнице не и из ванбрачне (чл. 22 ОЗРД-а). Ceii тога горвве 
схватан»е противречи одредбама чл. 24 ОЗРД-а, пс којима се као стац де- 
тета рођеног ван брака сматра особа која призна дете за своје пред 
матичарем уз еагласност Јгајке дехега, однссно особа која је  у спору



за утврђивање очинства детета. рођеиог ван брака оглаше-на ванбрач- 
шш одем тога детета. Осим свих момената који су релевантнп за коа- 
стигуиса)ће Ешгбрачног оЈцноса између оеобе која је оглашена оцем де- 
тета које је ррдила његова мајЈса из ванбрачаиог огрЈноеа са тим лицем, 
OcHOiEBa заасон о одноеима ррдитеља и деце не шазнаје дрзте. Црема 
тоЈге свако др>то схватаае ишло би: за изменом садржаја законсрих 
одредаба те би такво схватан.е било у супротносги , са чланом 24 
ОЗРД-а.

n i

Ja сам у овом чланку покушао да ла  практичним пржмерикћ. из- 
несем поједине случајеве односа између ,,факата” и „права” и решења 
тих одноеа кроз псјгдина (Схваггаиа. Eiime сјудске праксе.

Иако и једно и друго схватавае пр€!1ендује да иочива на праву, 
за мене они су еамо једни од арнмера CTBapaaaaite активности вашег пра- 
восуђк у иааалажењу најбољег тумачења појединих законаких одре- 
даба односно дајединнх прадшгх шраниша.

За 'Сада, пре него шта npaiMca шо(отане једнаобразниза, чшш ми се 
да је раио говорити о томе која су гледшпта прихватЈБИквда.

МЈахаило Митић

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

1. По шитању счггвариЕан>а Ездржаваља детега према оцу по пу- 
нолетству детета, наши судови заузимају два опречна становишта.

Тако је  у  једиом слЈ^чају Срваки суд по тужби мајке обавезао при- 
]Х)двог оца да. плаћа ванбрачнсш детету* издржаваље у  износу ад 1.000 
динара месечно од дааа.подазануа тужбе па док не наступи који од 
услова за губитак тога права.

По жалби туж,еног Окружни је о}д преиначно првостепену ni>e- 
суду тако што је изрекао да туженикова обавеза траје до пунолететва 
вашбрачног детета имајуби у внду прописе чл. 1. и 36 Осноеног закона 
о одноеима родител^ и деце.

у  другом 'СЛЈ̂ чају Среоки суд је по тужби пЈ^нсотетног сина уче- 
нвка 4 године Средн>е техничке школе обавезао туженог (оца детета) 
да плаћа тужиоцу у  име доцрин10са за издржавање мвсечно 8.000. 
динара од .д̂ тт̂  подношења тужбе, па дск за то постоје saiKiciHicitH усло- 
Еи a са разлога, јер су родитељи по чл. 6 ОЗОРД дужни да се ста,рају 
према својим материјалним могућновттнма о школошњу и стручнсхм 
образовању своје деце, ша да тужилад (ма да је пунолетан), има право 
на из!државан>е 'обзиром да иде у шкалу и да иоту са успехом завршава. 
Ооим тога, за тужиоца је пстрвбдо 8.000.—  динара (и то' 7.600.—  ди- 
нара за издржаван>е у интернату и 400 динара за културне ж  хиги- 
јенске потребе тужнсчеве), a ТЈ^жени материјално добро стоји, па је 
су'д нашао да тужени може сам давата дисуђени дсшринос обзиром да 
тужиочева мајка нема имовине ни прихода.



ПјЛтив ове одлуке, тужени је поднео жалбу предлажући да ci 
иста, прешгачи, тужба о^^ија и то са разлога, . imv> тужилац нема 
права на даље издржавање, јер је стекао стручну спрему за;^11швши 
мапшнбраварски занат и запосл|Ко се те постао пуиолетан, па је тиме 
престала свака обавеаа радателЕ>а за издржавање.

ОкрЈткни као П степени суд је <Х1̂ ио жалбу туженог iKao Heoicao- 
вану ,те потврдао нападауту одлуку усвојивпш ;све разлоге као пра- 
вшЕне и на закону осноЕаае.

Разматрајући обе напред наведене одлу|Ке налазимо, да је  др\та 
одлука правиЈша и основаиа ка пропиекма чл. 6 и 36 ОЗОРД. Овакво 
ието стаиокиплге заузео је и Врх»вни еуд HP Србије у решењу од 9. 
X. 1950 године, бр. Гзз. 319/50, у коме је поводом пресуде Ок.ружЕОг 
СЈ-да у првом rope изложеиом слЈ’лај)у нашав: да је тгогрешво правио 
схватаае Окр. суда да су родител.и у смислу чл. 1 и 36 ОЗОРД дужни 
да csBojy децу ш^^жавају само до пунолетства. Надаље, да из чл. 6 и 
36 ОЗОРД проивилазв, да обавеза аа пгколоваи,е и струано издржава- 
ње деце па према томе и на издржаЈваље, драје и по лунолетству, јер 
да 'Се пзтаолелник., укшгико је целисходно упућееа: на школовање и због 
тога не привређује a нема средстава за жиеот, има 'Сш.трати изједна^ 
ченим са пЈшолешником, нешоссбним за рад. На исгом (саановишту 
стоји Врх. суд H P Србигје у рашев»у бр. Гзз. 460/49 од 23. IX . 1949 
год., у коме је изрекао, да сбавева жа. издржаваље деце траје и по пу- 
нолетству, ако се ошса шшлује и одговарају шнолским обав^ама.1)

У  односу на ово тштаае у нашој правној литератури проф. А јз- 
нер sacTj'iia идентично сташоншште rra каже: да се из прописа чл. 36 
ОЗОРД може разабрати, да еу родитеЈВИ наче.ано дулсни даватж свсјој 
деди издржавање само док су малолетна, али ако су им одредили 
стручшо образовање, које захтева шихово школовавЕ>е или изЈгчаваље 
заката и након постипнјтог пунолетства (напр. похађање еисоких 
школа) дуж!ни icy, разуме се, давати им издржавање и наЈсон пунолет- 
ства дск траје потреба тог образовања, тј. док дете није у могућности 
својсм зарадом прибављатл: средства за живот. Надал.е да су родите- 
љи исто тако дужни пунолетнсм детету које се већ сксамосталило, да- 
вати издржавање, ако је поегало неспоссбно за рад a нема довол.но 
средстава за живот. -)

Исто мшпл>ен>е по овој 1ствари има прк)ф. Ана Пракоп, која комен- 
таршпући чл. 69 ОЗБ наводв, да има врло често случајева, да је дете 
лостало пунолехно, али још студира и да вије у стаљу да поред 
студија зарађује за CBoje издржававве, па да је прак1са стала на ста- 
Еовиште да су родитељи дј'Ж1Ви  издржавати тако пуаолетно дете, јер 
чл. 8 ОЗОРД, кад говори о издржавању деце не спомиње само „мало- 
летну децу” него ,децу” (став 1 чл. 6 пом. закоиа), a  ссим тога дуж- 
ности родитеља —  да се прама СЕоји.ч могубностима старају о шко- 
ловању и стручном образовању деце не би имало пуни смисзјо, ако

1) Збирка од.тука Врх. судова I. Београд, одлутса бр. 252 стр. 251 и одаутка 
I 6р. 226; crp. 227.

-) Др. Берто-чд Ајзнер: „Породично право” , Загреб, 1950 г. cnp. 146.



би та дужисЈст престала пунолетношћу, ј(8р етручно образовање "на ни- 
соким пгк)ала1ма и универзитетима П'Очиње тек пасле 18 године. з)

У  погледу MpyTOr"случаја воји смо Tope изнелн, тужени је у сто- 
јој жалби; против пресуде Среоког суда, жзмеђу огталог, побнјао прво- 
степену пресуду у делу, којим је сбавезан да плаћа осим за издржа- 
вање тужиочево и 400.—  .дшгара за култур-не и хигнјенеаке потребе 
тужиочеве, наводеЈ&и да тзтжиоцу овај износ не припада. ДругсетегЕени 
еуд ie -и тај део н>е1го1ве жалое одбио као нез.тугееан. У  пршгог стано- 
вишта ikaje saicjynaaro, цитираћемо једну бдлуку Врховгаог суда HP  
Србије број Гж. 620/49 од 11. V. 1949 псикне којсои је бдбио жалбу ту- 
жегаог и поа-врдио пр€1суду Окружиог суда о сбавези да плаћа за кћер 
Радмилу, otoja се налази у ингврнату свшу сд 400 динара мееечно са 
следећим образложен>ем: •

„На.всд жалбг, да Радмжли Еије псгребЕО вжкакЕО нздржавак>е, 
јер је у интернату —  неос-нзЕан је, јер се ради о девојци од 17 година, 
чије културне и материјалне пстребе прела̂ з1з гравице оисга хпто. као 
нужно добија ,у интгрЕату, a тужилац не трди да није у стању да 
одБОЈи тслико за те потребе. *) .

2. Прећићемо на треглрање другог питдња отог лапиеа: на ле- 
гигимадију мајке у  погледу оетЕаризања .права издржавања детета по 
пунолетству истог. .

Ово ћемо.изложЕт на једшсм к&нкретном примеру из праксе: Ту- 
жил.а —  мајка поднела је Cpe'CiKOM 1суду у име p'lara сина тужбу про- 
Т2 В тзткенсг —  оца детета да се исди обавеже иа плаћање издржава>ва 

Езносу од 5.000.—  дивара мссечно.
Тужени је пре зтЈучптања у парнжцу ‘исгакае 'приговср да тужшва 

нема aiKTHEHe легитимације нааодећи да је дете 3.1. 1955 гсдине на- 
вршило 18 г01дина жичога те као такво постало пз^нолетно. Странке 
су учиниле неепорним, да је син: парничних странака 3. I. 1955 го- 
дчне наврпшо 18 година и постао пз'Еолетан, у̂ след чега је Срески суд 
одбацио тужбеоаи захтев и тужшву обазезао на. сношен.е парничних 
трошксва, нашавпш да она нема активне легшгимације обзиром, да је 
тужба подне1а. 15. IX. 1955 године, a дете је још 3. 1. 1955 године
навршило 18 година те поетало пунолетно.

Тз^жиља је  ову одлуку напала жалбом лредлалсз'ћи да с,е налад- 
нута одлука .укине и лредмст врати сзтту 1  степена ка даљи поступак 
са разлога: 1 ) што је првсстепени сз^ псгрепшо одбио предлог тужи- 
ље да јз ј ice Да рок сд 8 дана радн прикључења пз'Номоћи сина. и СТ3-- 
пан»а у парницу, јер да је тиме повређен Грађ. варниЈчни постзшак и 
материјално право, обзиром да се тиме сину онемогз^ћава оправдано 
издржавање, које му припа.да за време малолетства и тколсвања, и 
2) пгло је погрешно становшцте прзостепеног суда да је  мати изгз"- 
била активну легжшмадијз" еалгсм Ч1ш.е!нидсм да је дегге постало пз'- 
нолетно обзиром да ее тражи издржава1ве и дск је дете било мало- 
летно a и сада се школз ј̂е.

3) Др. Aiia Прокоп: „Камеитар Осиовиог закона о браку” , Загреб, 1955 1'од. 
страна 189.

«) Збирка 0ДЈ;ука Вр.ковних сл-дова I. Београд, 1952 год., одлз^ка бр. 230 стр. 
230



Окружни суд је жалбу уважио, нападнуту 'ОдлЈ"ку укинуо и вра- 
тио првдмет ирвостепеном суду на поновно расправљање и доношен>е 
нове одлуке из 1СЛ€дећих разлога:

У  коикретном случају (маашс је поднела тужбу у име сина ради вз- 
државан>а. Надаље је угврђено да је син ica 3 јануарсм 1955 године 
постао пуиолбтан. По ошптим (НЈач€Л!има Гр. пп, првоствзхвни к̂ уд J© био 
дужан да опжлани недостататс да тужиља и по пуволетству детета за- 
ступа своје дегге,-па зкако је 1̂ужил.а тражила од првостепеног суда да 
joj да рок од 8 даиа за поднош€н>е пунсмоћи свога с!нна да га у овом 
спору ЈЈОже засгушати и да син у том 1>0'Ку преузме тужбу, a  првосте- 
пени је суд донео нападауту одлуку неодлучивши по взнетом захтеву 
заст. тужиље, то је тиме првостепеЕси суд поврвдио сшште начело Гр. 
пп., услед чега је ова  ̂ суд морао жалбу уважити и рвпшлзи као у ди- 
спозшнву. ®)

Навели смо 1Спган!Овиште и разлоге 'другпствпеног суда па сматра- 
мо да горња одлука истога суда иије правилна и то из о.вих разлога;

Пре свега, тужшља је као isajiKa поднела тужбу у име свога пуно- 
лвтагог сина, не тражећи н>егс!во овлашћеи>е за 'покреггање ове парнице 
па iKaiKO је суд ло ошптим начелима Fp. шг. дужан, да у  с^ком ста- 
дијуму поступка пази иа недостатак потребиог овлавШења за вођензе 
ттартатгттр a овде je, осим тога, тужени још и ставио npnaroBop Еедос.тат- 
ка тужил^ине активне легноуимације, услед чега је очигледно, да је 
суд морао аужбени захтев oj^aipn^.

ДрЈта би ствар била у.случају да је тужиљин снн у момешу под- 
ношеља тЈжбе био малолетан, па да је у току самог поступка нанрпшо 
18 година и постао пунолетан. У  том елЈ^ају 'сматрамо да би тужил»а 
могла затражити од суда да јој се да извеетан р.ок за поднетпење пуно- 
моћи свога односно за изјаву погс1њег, којом преузима започети
поступак као аужилац. Међутим у rope вкложеном случају држимо, 
да није било места давати тужиљи посебан рок за отклањање тобож- 
н>ег формалЕог |Недо|Сгатка и за подношење луномоћи јњеног сина.

У  прилог нашег гледишгга гово.ри и решење Врхавног оуда HP  
Србије број Гзз. —  319/50 од 9. X. 1950 године, које између осталог 
изриче  ̂ да мајка киз'е овлашћена да сстварује лраво на издржаваље 
детета црема оцу унапред за време после пунолетства детета. У  образ- 
ложењу цитиралог решења наводи се, да ма^ка малолетног детега. није 
овлашћена од момекга НЈеговог пунолетства да тражи н>егово издр- 
жавање као н>егов закошаки заступник, јер да у  смислу чл. 16 ОЗОРД 
пуиолетством детета престаје н>ено родитељсжс npajEO па и право да 
штити његове интересе у смислу чл. 1 н!стог закоиа. ®)

МеђЈтлм, према изнет0!м фактичном стан>у ове парнице, тулсшва 
је знајући да јој је син постао пунолетан, шаднела у његово име тужбу 
против оца детета за издржаван.8, и када је тужени пре упуштања у 
парницу, 1Ставио приговор недрстатка активне легитимацнје тужиљиле 
и предложио да се тужба као таква одбаши, тужил>а је тек. тада затра- 
ашла од суда да јо ј се да рок за уклањање формалнсг недостатка под-

5) Решење Окружног суда Нови Сад, бр. Гж. 1552/1955 од 24 дец. 1955 год.
6) Збирка одлука Врх. суд. 1. одл. бр. 252, стр. 251



кошење.м пуномоћи: њ еног снна ж ш реуз№ ан.а па.рнице, п а  стога др- 
жимо, |да ј е  аужи.7вин захтев  нез-жесан и  да  га  ј е  Е аљ ало  одбацити као 
ш то је  уосталом  т*о и  уч;К|Нио Срески у  нападЕутсм реш еау.

Када је Окружаи као другостепени суд постугшо ctopc'ihq, мшн- 
љења смо да је његово решење непраЕнлно ж у протиЕности са правним 
праниЈгима Гр. пп. и прлписима прсцесуалног права те је као такво 
неодржиЕО.

Никола KoHcraimfflGBiđi

ПОСТОЈИ ЛИ ОБАВЕЗА ИЗДРЖАВАЊА ИЗМЕЂУ РАЗВВДЕШ1Х
БРАЧНИХ ДРУГОВА

По овом питању објављен је у „Глаенику” бр. 8/55 мој чланак; 
„Може ли развед€1ни брачни друг поставити захгвв за издржавање 
према овом бившем брачиом другу” у коме сашг бранио станокиште, да 
брачни ДР5Т, који у смислу чл. 70 ет. 1. Оскавног закона о 6i>aiKy испу- 
тт.нтга услојве да тражи из11!1рокаван.е од 'CBor брачиог друга, мора свој 
захтев лоставити: у таку а^ајања бракоразБбДјне шарнице, јер. у холико 
то не Јтини, он та|ј захтев не може посгакши у поеебЕој парнидв., хоју 
би шовео ло првомоћном окончању парнице у ко]ој је брак разведј̂ н. 
Чланак .oaai налисао поводом једне одлуке Врховиог суда Хрватске н 
становшпта цроф. Ајзнера и Прокоп, које су они заувели у овојим 
коментарима Осиовног за(кона о браку, a у којима се за-ступа супротно 
eraiHiolBHliiTie, да се парница <®е ‘врсте може Еовести и накол развода 
брака, па чак и; у случају ако су доцније настале претпостаЕ1К.е од ко- 
јих зависи; П'раш1а ш. издржаЕаље.

Поводсм овог мог члан'Ка друг Михајло Митић, судиоа СЗреског 
суда у Лесковцу објавиа је у истом часопису бр. 10/55 члашак: „Из-
државање бивпшх брачних другова__ чл. 70 ОЗВ” у коме је изразио
неслагање са иаведеннм мојим ставом, a и са сгановшптем npof'J). A j- 
знера и Прокоп ематразући, да разведени брачоам друг, ако испуњава 
остале заковохе услове, мсже захтев за издржаван>е псмЈтавити и на- 
кон окончан>а бракоразродне парнице у  1Колико дакаже, да претпо- 
стакке за тражен.е издржаван.а т  чл. 70 ст. 1. ОЗБ потичу још из 
времеша трајања бракоразво.дне парннце, док у колнко су исте наЈСтале 
Еак.он развсда брш<а сматра, да се издржавање не би могло досудити.

Иако је став друга Митића врло кагегоричан, зашта по моаи мшп- 
љен>у нема ослонца у позитивеим зажонским ирописима, нисам на- 
меравао да ice погаовб навраћам: на аво шнтање верујући, да ће се неко 
од сарадника „Гласника” јавнли у диокј-сији по đbom пнтању, те да 
ће шбрна питања, по хојима се друг Митић и ја  разилазимо бити раз- 
јашњеаа. Међутим, 1како се моја очекивања нису испунжла лринуђеја 
сам да се, иако ica закашн>ен>€м поново навратим на ово питанЈв, да би 
објаскио id'iKe етаЕОве из мога ранијег чланка, и да би се осврнуо на 
разлоге друга Митића у пом. његовом чланку. Уверен сам да бво неће 
бити на одмет, a и да ће овај мој чланаж побудиш другове, љоји се 
баве питашима из породичиог права, да узму учетпћа у диокусији.

Друг Митић у  свом псм. чланку, побијајући нашред наведеао мо- 
је становиште ематра/ да ice у чл. 70 ст. 1 ОЗБ не одређује, да разве-



деки брачни друг мора захтев за иадржавање псгставити' у току брако- 
разводне парнице, већ да ice с*н само овлашћује да то учини, ирема 
чему би се по његозом мишљен.у, овде радшго само о могућнасш да 
ее тај захгев изнесе a не и дужаоств у том смнслу, да би пропушга- 
RE: исте имало ®а последицу губитзк ирааа. Дал.е, и 'друг Мнтић као 
и ВрхоЕни с\'д Хршатеке у наведеној одл.уци сматра, да .су у чл. 70 ст.
2. ОЗБ таксативно зшведени 1слу 1̂ајеви, када брачни друг губн право 
на издржавање, a међу њима се не наводи као разлог и пропуст, да се 
захтев за издржаЕање постави још у току бракоразвсадне парнице, из 
чега изводи даљн закл>уча1к: да тиме, што брачаш друг захгев за из.др- 
жавање није паставио у току трајан^Е бракоразводне парнице, он није 
изгубио право да исти накна1ДИО поста.Еи. Ошз су, поред разлога пра- 
вичнсети, на iKoje се танође позвва друг Митић главни разлози, jco- 
јима се псбвја моје становшпте одиасећи се на решеае овог спсрног 
питан.а.

Сматрам да. друт Митић није у праву ж да разлози:, когје он наводи 
против |наБеден<Д' мог сгавоништа' нигу прихватл.иви.

Морам одмак да нагласим једну ствар. Суи«КЈа пракса још од по- 
’■<5тка примше Осааовног заксиа о браку деиста је јединствена по овом 
спорном питању ж стода на становипггу, које је за1Стулље!Ш> у наведеној 
одлуди ВрхоЕ. суда Хрватске, a које се внди, у свему прихвата и дрз^ 
Митић. Међутим, разлааи;, којима се у прак'с;и брани obo ■сташовиште, 
нлсгу ме могли уверкти, да се исто заснива ва, позитизвним закошсклм 

. /рописима, што ме је и лобудило да ствар изнесем на јавну диакучлгју, 
но неоспоравајући, да поетоое разлсвж којима се може брашштш како 
сташовшпте друга Митића tbiko и пр.оф. Ајзнера и Пр^оп. Шта више, 
ја  сам очекивао да Б.е становшпте, са којим се неслажем, бити убед- 
љивије бран>ено, што по мом ]ушшл.ен.у није случај са разлдаима, које 
је у свом пом. члашку изнео друг МитиЉ.

Прр свега сматрам, као и у првом мом члаику, да се код просуђи- 
вања oBor питања мора поћи од члана 70 ст. 1 ОЗБ, према коме, ло 
ком мишл>ен.у, разгведеии брачни друг мора csoj захтев за издржавање 
поставити најхасније у парници ради развода брзка^ што ако не учини, 
исти се не може .постав1Ити по^правамоћнсм окрнчавзу бракоразводне 
паХ'Нице, јер га нато не овлашћује ниједан законски пропис. ^

Сем тога, ја  ие сматрам да брачни ДРЈТ iCBoj захтев за издржавање 
не може поставитл након развода брака сама жз формалвих разлога, 
какоје то -изгл^п^ схватио друг Митић. Напротив ја  држим, да право- 
моћшошћу пре1суде о разводу брзка недостају и материЈално-правни 
услоЕИ за ciCTBapHEiaae овог захтева, о чеалу је у мом првом чланку 
већ било речи.

Наиме, |да би се захтев за брачно издржавање могао поставити 
п&требно /з, да тужилац поред осталих услова предвиђешнх у  чл. 70 
ет. 1 ОЗБ иетуњава и тај, да је ои брачиш друг.' Разведени брачни 
друг, није брачни дру1' у омислу чл. 70 tC T . 1 ОЗБ, јер се разводом бра- 
ка између брачннх другова кидају све везе, које су међу њнма посто- 
јале. Између разведених брачиих другова и лица, која уошпте нису 
била у браку, у погледу будућих чзбавеза, нема ника|Кве разлвке. Као 
последица тога је чињеиида, да разввдени брачни. друрови могу по- 
HGBo закл.учити брак, који случајеви нису у прак.си тако ретки. Сада



6e поетавља питаље, ка1ко he бивши брачни друг тражнти ивдржаваае 
од бив. браветог друга, када такав заетев Motace постаЕити само* брачни 
друг a тога овде неа̂ а. He ви?рм KaiKo -ce може сбразложитги, да и раз- 
ведени брачни лруг испЈгњава овај услов. Рад|И тога сам ја  у свом ра- 
нијем чланку ж био стаискипгта, на коме (стојим и сада, да би, ако се 
усвоји проЕШнш станавшпте, ша коме се засиива одлука Врх. СЈ'да 
Хрватске, морао шстојати прапис, који би дашао право брачном другу, 
да такав захтев постави и иажон развода брака.

Друг Митић напрстив сматра, да је ово сташовиште неправилно и 
Јжазује на чињеиицу, да 'не по«д?оји: ни такав законски лропис, који би 
забрањивао разведеиом брачном другу, да захтев за издржавање по- 
стави након развода брака, што би калазж, био (слзгчај да је заксжо- 
давац хтео да усвоји icTa'aoBsaiiiTe, за iKioje ice ја залажем. Сматрам да 
је 'OBo нетачио. A iko би 'се прих!Е1а'шло ово мтттлвење, a  под претпоетав- 
K’OM да је законодаувац хгео шрошиеати, да се тужба о ко|јк>ј је реч Be 
може по|Д|Н€ТИ на1ксн разиода брака, 'Оида би одредба о жојод: говори 
друг МитиЕ морала пр|Оош!еивааж, да тужбу за тдржавање hi3 м&же 
поднети лице iKoje ice са тужеником не нала]зи! у браку, јер је фактички 
то случај са разведеним брачиим друговшша. МиСлим дз ira треба mho- 
bo доказивати да оваквој 01дредби иема меета, те ја и дал>е сматрам да 
је моје стаиовшпте по овом иитању пранилсно.

У  вези са предњим треба в:рр1суђиватж и већ иста'Кнуто пигање тј'-- 
мач€н.е чл. 70 ет. 1 ОЗВ, |да јш је брачни друг дужаи, да у  TCixy брако- 
разводне нарснице постави зах1*ев за изиржа|Еан>е вши се само ради о 
овлапЉен.у, да то ако хоће учини у том !Смиелу, да ако то неби учи- 
нио, да би био преклудиран у тсме, да по завршетку парнице, у по- 
себној наишадно поведешој парницн, moeraiBH захтев за издржавање.

Брачно вздржавање се, као шбо је у ранијем чланку 1>ечбно, може 
досудити за време трајан^ брака што значи, пре поведене браишраз- 
водне париице, (чл. 13 ОЗБ) и sa врвме трајања исте (чл. 81 ОЗБ). 
Ово је нормална 1ствар, јер дужност Јвајамног брачног издржавања те- 
рети само брачне другаве. Међутим, од нредњег чл. 70 ст. 1 ОЗБ пред- 
виђа неку врсту изузевка, да се брачио издржашње може досудити и 
за врем^ лоеле развода брака под услокима ВЕаведеним у  пом. закон- 
ском проЈшсу, a један од услова био би и тај, да захтев буде посташљен 
у току бракоразводне парнице, да би се о иетом одлучило пресудрм о 
разБОду брака. He буде ли такав захтев постављен до окончања бражо- 
разводне париице, он се вшпе не може поставити, без обзира (када су 
настузшле хгретпоетавке за његово досуђен>е и то не само из формал- 
них, него' 1како сам наагред навео и материјаЈЕно^шравших разлога, пошто 
ће тужитељу недостајатн oaoijcTBo брачног 'дрзаа, који једино може 
ncBecTH парнкцу ради брачног издржавана,, a  као пгго је в ^  х>ечено, 

постоји такав загконаки пролас, ксди би давао право бив. брачном 
другу одн. лицу које није брачни друг, да поднесе захтев за шдржава- 
ае  и по окоичању браворазводне парнице.

Полемишући са мојкм предњим стаиовиштем друг Митић наводи 
случај, да тужена 1страна у то«у бракоразводне парнице пропуета, да 
поставн захтев за издржавање у уверењу, да се 6paiK неће разве1сти:, ш, 
ксти ишак буде разведен. Ока по становшпту које ја  заступам; нема 
могућноети да исти захте® иакшадно постави, што би сматра, укази-



очииства, 1шје се морају повести у заксвом одређеном рс1ку и су 
зак!С1Н1С1шх рокова. У  к.шкретном слуаају сматрам да разлози друга 
Међуоим, зар ;није исаи случај и напр. са па.ршицаш1а ради ос1горав£,н>а 
Мити!ћа оаису оцравдани ни због тога, што по мом мишљењу, оксшгаа- 
државање, ако. 'иста не буде лоднет до о1кс1И1чан>а бракоразводне парнице. 
је брачии друг преклудиран у сеом праву ша улаган>е захте®а за из- 
последице пропуштања Још теже, затим 'са наследним парницама итд., 
па свакако то ниде раалог 'да се дозволи во^ње истих и после протека 
дало нато, до каквих нежељеннх последица може доввсти схватање, да 
њем бралоразводне парнице недоста1Ју и материоално прашне претпо- 
ставке, воје морају пастојати, да би се могло досудити издржаван>е, 
о 1Којима је (напред већ било речи.

Врховни суд Хрватска у  наве[Деж)ј одлуци стаји на становишту, да 
су у чл. 70 ст. 2 ОЗБ таксативЕо навед^ни разлови који говоре о томе, 
када брачЕи друг губи право на издржавање, a међу ‘кскјима се не иа- 
води жао разлог и пропуст да се захтев за издржавање постави у току 
бракоразводне парнице. Друг Митић, ово становиште у потпуности 
прнхшата. Ja смаарам да се наведеии ззконски пропис уошпте не од- 
KO'CH на слЈлај, који нас интересује. Наиме, ставш! 1 члана 70 ОЗБ 
регулиеало је шггаље, о Јсоме је напред било речи, под којим се јлсло- 
вима може досудити брално издржаван.е, a у ставу 2 истог законског 
прописа се предвиђа, кзд престаје право на издржавање. Према lovp, 
мислим: да је  јасио, да -се сзде рзди о већ досуђеном издржавању, a не 
издржавању, које би се т&к путем тужбе могло сстварквати, али које 
у опште није ивнсшено пред суд.

Проф. Ајзнер iKCMeHTapHiityfiH у свом Породичном праву чл. 70 
ст. 2 ОЗБ на стр. 100 дословце каже: „Разумије се, да једном одређено 
издржавање не може ни <с обзиром на висину ни дужност да «е  даје 
издр^кавање оетати стално, него да сс може тражши пр^гАначење од- 
носне вудске одлуке према промијењеним приликама. Заисон даје у ставу 
2 чл. 70 ОЗБ изричит пропие 1само о прееташку права на издржавање у 
случајевима, ако разведени брачни ДРЈЧ', ж о ј и  г а  у ж и в а  (подвј-  
као Ф. Тг.) стуши у нови брак или ажо суд истраж1у]ући све околности 
нађе, да је разведени брачни друг Тога недостојан”.

IIpc|;j>. Проксп у СЕом Коментару cichoeeqm закону о браку на стра^ 
ни 70 по истом питаљу каже; „Право на Ј'здржаван>е престаје ако 
брачни друг, к о ј ®  п р и м а  и з д р ж а в а н . е  (подвукао Ф .’R .) скло- 
пн нови брак. Итд”.

Према наведеном сматрам, да је исправно моје становиште зау- 
зето у равијем чланку, да се ст. 2. чл. 70 ОЗБ MCHce прв[меш1ти само 
на случај, ако је већ брачно издржавакЛ досуђено a не и на случај, 
који је цредмет овог ра1спргвл>ања.

Да не би било забуие игсрам дз нагласиах, да је друкчија ситуа- 
ција, ако међу бивпшм брачним друговима псстоје друге ка1кве уза- 
јамне обазезе и потраживан>а, као; заједначка текшииа, уговор о зај- 
му, итд., јер су сша гштан>а регулисана посебннм законаким прописима 
и на ове обавезе у погледЈ' њиховог шостојања, не утиче чжњенжца, да 
ј€ међу брачшзм друтовима разведен брак, те се потраживзња из ових 
сдноза Јкхгу несметано оетваривати и након развода брака.



Међутим налазим, да друг Митић оправдано сматра, да се не 
указује истом сидуација, када се на.кан развода бража шостави захтев 
sa издржавањ!е- у случају када су преппоставке за досуђење истог, по- 
стојале у моментЈ’’ развода брака са случајем, 1када су т© шретпсаставке 
касније настале, по окоидању бракоразводне парнице. Заиста би изгле- 
дало оправдано да се у преом случају дслзеоли постављање таквог зах- 
тева, док се то не би могло pelm ж за дрз^ги 1слудај.

Но и г.оред т!ога мишљења сам, да са гледишта лозитив1Них закон- 
еких nponHca шмеђу ова два случаја нема разлике, како због тога што 
у оба случаја захтеш- ннјје поставл,ен у таку трајања браиоразводне 
парнице, тако и са разлога, пш> се и у једнрм и у другом 1случају као 
тужилац шојавл.ује не бражни друг, како је  то предвиђено у  лл. 70 ст. 
1. ОЗБ Efiii лиде i»oje се са тужеником у време шоставл.а1Ба захтева не 
налази у браку.

Друг, МитиЈг CBoge становшпте образлаже, на шрви поглед, на до- 
ста убедљив начии; Тужиотачка CTpaiBa је још у време вођења брака- 
разводне парнице аспун>аЕал'а услове да псстави захтев за издржава- 
ње и могла га је еа успехом истаћи у истај, но оиа то бнло из којих 
разлога није учинкла, na нема ника1кве upenpeiKe да тај захтев нак- 
надно постави. Међушм, ово сташовшпте није нашло сж)г израза ни у 
једаом закоиском пропису. Ооновног saiKOHa о браку, жити еуд има за- 
KOHCiKor основа да такво издржавање досуди, дошто се у улози парнич- 
них странака', како тужилачка, таио' и тужене налаве лица ш јз нису 
брачии другови, a чшвеиица да je међу њима постојао брак па исти 
разведен са гледшпта позшашних заксиеких прописа, бар как,о ја  то 
схватам, са напред наведених разлога, правно је ирелевантна.

Према томе, иако разлсзи правичности говоре за прихватање ста- 
новишта друга Мжгића сматрам, да је са гледишта позишвс-шх закон- 
сршх прсииса ситуациЈја обрнута, па суд пршшком одлучивања о за- 
хтевима ове вр1сте, iMopa применитд законеке прописе. PasiyMe се, ово у 
сваком случају, било да су претпсставке за дасуђиван.е издржавања 
поетојале у току вођења бракоразвадне дарнице па захтев за издржа- 
вање није доетављен, било да су настале након донете судске пресуде 
о разводу брака.

На крају сматртам, да смо друг Мжгаћ и ја  само начели: овај проб- 
лем и да смо далеко од његовсг. решен>а, па би сва1како било од неоце- 
њиве 1Користи, да и други узмЈ'- учешћа у ОЕОј диакусији и взнесу раз- 
логе за једно или друго ■сановжште.

Фи)лип ЋоСв£

ПР1ШЕНА ЧЛАНА 60 ЗКП

Установа сштећвног 'као ту'жиоца уведена је у наше кривично-про- 
цесно право тек Закошаком о кривичкса! лсегупку од 10. IX. 1953 го- 
дине. Закон о кржвичном поступку од 12. X. 1948 годвне шшје псвнавао 
оштећеЕОг као тужиоца, већ је право, као и дј ж̂носг, на кривично го- 
н>ење припадало ис1Кл»учиво јавно мтужиоцу —  сем за кринична дела 
која се гове по дривааиој тужби — . Ирема 1адашн.им пропасвма оште-
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ћени је еамо мсхгао да користи право притужбе вишем јавном тужиоцу 
уколико није био задовољан одлјтком нижег јазБног тужноца. Оа при- 
тужбсм су се само исцрпљавала права и мсгућиссти! оштећеног да пре- 
дузима даље мере у прз1вцу кривичног прогова нвког лица. Ступањем 
ва сжагу Законижа о кривичном постуггку, од 1 јануара 1954 годиње, 
оштећенима је дато право да, у  одређаним саиуагдајажг- тарвузму одн. 
започну KpaBHaHH дроиан: и за 'кривична дела која се гоаае по 1службе- 
Е0ј  дужнскЈти. Оким су дате знатно пшре гаравције грађалшма да у 
кривичном ШЈСтушку бетварују iCBOja права, уколико јавш1 тужилац 
не 1гредузме илн: не настави ,кривично гон>ен>е. Но ова овла.тттћен>а оште- 
ћешЈх не значе да оштећени као тужиодв често предузииају гон>ење од 
јавних тужнлаца, јер јавин тужиоци предузимају кривичвд> гоњен.е у 
CBaiKOM ел.учају где има остовк 10умн>е да је 'извршено кривично дело 
Koije се гони по служЗеној дужности, односао не одустају од гоњења 
ако тглта д01шза о Ш(вршеном шриввчном делу и квврпшоцу, на шта су 
уаеталом обавезни: ва, осиову чл. 12 ЗКП. До1садаЈЈ1 ња цракса је пока^ 
зала да 'је, релативн)о Ј'зето, мали број случајева у којима оштећени 
предузла«ају кривичЕШ прогсн након ■одбачаја пријава односно да на- 
етавл>ају врогсн након amylcraHKa Јаиног тужжоца. Но посебно је пи- 
тање колико је бшованих пс1кретања Ojapo.cHo преузимДња кривичннх 
поступака од стране оштећених.

Права и ДУЖНС1СТИ 'оштећеног као аужиоца 'деталЈно су рвгулисана 
пршшсима Главе V  ЗКП (чл. 52— 65) и нађено је умесно решење де- 
ликаашог вигања: нсако запгтжги права оштећеног a истсвремено сне- 

шиканнрање јевекгутшог оптуженог. Прецизиране су радње 
које ошгећени љао тужилац може да гф€ДЈ'̂ зме, које мора да предузме, 
одређвни icy кратки пре1клузивни рокови, гфедвиђени су случајеки када 
се сматра да је опггеаени одустао |сд гоњења и др., тако да је цела 
та материја ман.е-више јаена. МеђЈчнм, у прак!си се, и поред тога, 
појавило као спорно питање примене чл. 60 ЗКП.

У  етаву 1 чл. 60 ЗКП предвиђена је обавеза јавног тужиоца да у 
року од 8 дана о5&вести оштећеног о icBojioj одлуци ако је  одбацво 
кривичну пријаву односно ако је одусгао од гоњен.а sa к.ривично дело 
које ice гозш по службеној дј’жиости. П о овом пропису исту обавезу ика 
и суд ако донесе решење о обустави кривичнсг ncierynKa поводом оду- 
станка јавног тужиоца. У етаву 2 истог члана конституисанс је право 
оштећелог да у pciKĵ  >од 8 дана, од дана лржЈема сбатвсш од стране 
јавног тужноца 'Сдноено суда, предузме одиосно навтави гоњек>е. Одред- 
бе т. 1 чл. 60-обашезуЈу јанног тужиоца однссно суд да обавесте ciiirre- 
ћеног о дснетој одлуци, али та сбавеза није санкционисана —  сем 
евентуално интерних оанкдија у. однссу на које оштећени нвма ника- 
кве ингеренције •— и оште&ено1М не стоји на расположеау ни једно, вл 
редоЕио Еи ванредно, правно сретсшво да би нападао евентуалаи про- 
пусг 0 обавештавању. Међуткм, као. коректив у овом дравцу, уЈУгаву 
4 rroM. члана иредвиђено је да оштећеии, који није вримио сбавест од 
јзвног туживца одногно суда, да је пријава одбачена или постЈшак обу- 
стављен, може у року од ари месеца од дана дсиете одлуке предузети 
односво BLacraBHTH гоњење. Ткме је оштећени обезбеђен у остваривању 
свога права, ajto услед пропу^ста јавног тужиоца шш суда не буде оба- 
вештев о донегсј одлјдји, али је тиме истовремшо обезбеђен м евен-
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туално опгужеии кзд тога да буде гоњен на неодређеио време ж псЈсле 
донете одлуке.

У  једном конкретном случају оштећени: Je добио с^азештење 87-ог 
дана од донете qwiyiKe, ша је у року од 8 дана, тј. у раку предвиђеиом 
у !ст. 2 чл. 60 ЗКП, ставио првдлог. Овај лредлог опЕгећеиог о ;^чен  
је као неблагсжремеИЈ јар је поднет пасле истека рока од три месеца од 
дснете одлуке. Сматрамо да овакво становиште није часновало ни у 
складу са шрописима чл. 60 ЗКП;

He 3'лазеби у шитање мерик>рне одлуке no 1КОнкрв1Ном случају, 
тј. 1шта!ње да лж нма места кри|̂  и -miiOm  прогону или иема —  јер то пи- 
тан>е није ви iBHrepecaaiiHo за решен>е питања продееног 1караштера —  
потребио је прво размогрити положај ■саитећеног у стадију од подно- 
шења приЈаве иа доиошења одлуке, било вшитишне бшго негативне. 
Пошто Јанни 'вужилац шрнми прнјаву има две MorjtaQcrn и то: «ли  да 
је одбаци (чл. 140 ст. 1 ЗКП) или да стави захгев за справођен.е из- 
виђаја одвоено да хгредложи отвараЕЕ>е встраге (чл. 140 ст. 3 ЗКП). 
Евбнтуалал захтев за прикушванЈе обавешгшња у смислу чл. 140 ст. 
2 ЗКП није релеваитан у однссу на ош.тећ&ног, јер тек након 
прикушвених обавепигевЕга, у  таквом случаЈу, јавти , тужилац доноси 
једну од наведеинх сдлука (чл. 140 ст. 1 одн. 3 ЗКП). Уколико јавни 
ТЈ'жилац етави захтвв за шроЕОђење из(виђаја односно предложи отва- 
рајње £ие.траге, и то буде усвојево, оштећени је д^лимично успео, 'ј ^  је 
тиме кривичнн псЈстЈ̂ пак такреиут и нлме сшогућеио да у  истом уче- 
ствује ставјвањем предлога, нстицањем имовинско правног захтева и 
др. Ако је оштећешЕи у месту се води кривичЕИ пеступак тада је у 
релативно лакој 1ситуацији Jep се може непосредно интере|Совати за 
ток криЕичнаг постурка (ма да ни у том случају нигје Једно1ставно јер 
мора нашупггати радио место), ал® је зшатно вежа еитуација сиптеће- 
ника 1КОЈИ борави ван места где се иоди крикЕгани noiCTynaiK. па жу је 
самим тим отежано обавештаваЕ.е о то1ку и резултатима доетзшка. 
Ово интересовање omrefieiaor је нормалио и нужно јер је н>етв инте- 
рес да Се посхупак што пре спроведе и ољонча, a  сем тога треба и да 
сазна о одлуци након спроведених извиђаја одн. истраге, уколико га 
јавни тужилад не обаввсти. Због такввсх тешкоћа са једне стране a да 
би обезбелио1 оптужеиог са друге стране, заЈиоЕодавац је шрејЕцвидео и 
оставио ipoK од три месеца за покретање одио1иа!о настагвЈБање љривичног 
пастушка за оног ошт^хеног који није обавешсрен о одлуцн'. Рок од три 
месеца.у таквом случају је довољан и оправдан, јер ако оштећени у 
том раку не покаже никакво иишере1С1свање, снда је остоваЈна законска 
претпоставка |да није заиигереесван за кривичнж шрогон, и тада се гаси 
право оштећеВД)га на кривични прогон  ̂Мбђутим, оштећеном је довољно 
да се у potKy од три месеца, ааиои данете одлЈТсе о iKojoj ннј1е обавештен, 
заинтересује и да одмах сазна за одлуку те да према томе одлучи шта 
да предузме. Све су ово слулајеви где је ситуација за оштећеног мање- 
вшпе јаеаа и он може предузимати одређене радње |рада остваривања 
СЕОга права.

Но има случајева где је ошвећени објекдивно апречен да се актив- 
но интересује и да сазиа за одлуку по поднетој пријави као на пр. слу- 
ж0(8но отс^ство ван земл»е, болест, боравак у  друпом месту и сл., тако 
да npernQCffaiBKa о aeroBoj незаивггерееованости није оонована. у слу-
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ч а^  да од јавног тужиоца одн)осно суда није ооавештен о !негатнвЕој 
одлуцн, алн и тада оштеБвни губи цраво на !110кретан>е односно настав- 
љање кривичвог поступка по !про.шку рока од три месеца, јер је тада 
пре1те>К|Низи интерее евенгуаЈшо оштужвнога да не буде неодређено 
време у опасности да се просгав њега залочне односно настави кривични 
поетупак. Како у одноСу на проиуштање рока од три месеца из ст. 4 
чл. 60 ЗКП оштећени у ошпте нема права да тражи повраћај у пређа- 
шн>е crćiibe, тадсо то тхрзсво н&ма ни слај оштећени који је из било ко- 
јих објективних разлога прсшустио помевути рок.

Међушм, ажо јавни тужилац односио суд обавести оштећеног о 
одбачају пријаве одн. о обустави поступка у Јкжу сд три месеца он је 
тада у могу&ности да у даљем року 'Сд осам дана стави свој предлог. 
Из стилизације ст. 1 чл. 60 ЗКП никако не ‘Произилази да јавни ту- 
жилац одн. суд не мкше или н® сме да оба'В&сти canrelieHor о одлуци 
после протека рока од <>сам да]на од дошете одлуке. Рок од осам дана 
из ст. 1 прописан је за јавног тулжоца одн. суд ради вога да би се по- 
етупзк што брже однијао и да би № што пре зиало какав је дал.и по- 
ступак, сбзиром на последице коЈе )су у вези са по1фетањем одноено 
обусгављањем кривичног иаатуака за оптуженог. Лко јавни тужилзц 
одн. суд из било којвх разлога пропусте да у рвку од осам дана, од 
дана донете одлуке, обавесте опггећеног оин су овлагаћени да ту сба- 
ввст доставе и каеније, тј. по протжу 20, 40, 75 па и ншпе дана и 
оштећеиом —  у таквоси случају —  тече рок од осам дана тек сд дана 
пријема обавеоти. Према томе, роск од осам дана из стД чл. 60 ЗКП 
није пр€1клузиван: рок док је напротагш рок од 8 дана из ст. 2 истог 
члзЈна преклузиван. Пошто је у̂ питању преклузиван рок ни̂ ко није 
овлашћен да тај рок било продужује било окраћује, и у том року се 
имају предузимали одређене радње или датж изјаве да би биле правно 
релевангне. Овај рак. од осам даиа опггећенсхм тече од даша пржјема 
обавеста сд стране јавнрг тужиоца одн. сузда без сбзира када је одлука
__о којој се обавештава —  донета, само ако је то обавештавање уну-
тар рока од три меоеца од довиге одлуке о љојој је дсмгга1вл>ена ооавест. 
Овв стога што icy рикови из 1 и 4 чл. 60 ЗКП међусобно условЈвени 
и аугоматски се исжл.учују.

Прописи 'ст. 1 и 4 чл ' 60 ЗКП сважи sa (оебе, независао јА‘даа од 
другога, регулишу одређенуг кривично-процесну ситуацију и одређују 
npaisa и ДУЖН0СТИ страиака у поступку —  у овом случају и оштећани 
се третира као странка јер након нвгатиЕне сдлуке јавног тужиоца одн. 
суда ошЈге!ћеоаи фажгичхи има положај стравке. Органске везе између 
ст. 1 и 4 чл. 60 ЗКП иема, јвр ет. 1 регулише обавезу јавнскг тужиоца 
одн. суда да сштећавсг обавеети у року од осам дана од донете одлуке, 
док ст. 4 регулшпе оитуадију кад оштећени нжје обавештеи о донетој 
одлуци и тиме га обезбеђује од пропуста јавног тужиоцаоди. Суда. Пре- 
ма iioMe, не може се рок од асам да1на из ст. 2 чл. 60 ЗКП сврашичити 
роком од три месеца из iCT. 4 истог члана, јер се у ст. 4 говори о оште- 
ћеном који није ®|&а.вештен о данвиој одлуци. И најзад, када је неки 
оштећеннк обавештен о одлуци јавиог туживца одн. :оуда аутоматски се 
иокЈвучује примена 1ст. 4 пом. члана, док оштећвни «оји  није сбаве- 
штен губи прзво да пакреће одн1осн» да наставља кривични поступак 
ако је лротвкло више од три месеца од данешг' одлуке и у том случзју



ни аажнадаа обаввст-ok етране суда одн. јаввог ТЈТкиоца а е  мрже да 
конвалидира ситуацију. Такав чздноб pciKOBa аз loi'. 1 и 4 Чл. 60 ЗКП је 
нужан a  логиааи обзиром на наиугетЈ̂  кжажога од њих.

Ако би се пржхватило етансшиште да аштећени HaiKioia протака рока 
од 15)и месеца нужно губи гараво на даље вођен.е постутака, оида би се 
логично морало заузети 1СтанаЕашгге да 'Оба.вест јашног тужиоца одн. 
суда, досташБена оштећеаом након аротека рока од осам дана иема ни- 
KaiKBo. правно дејстео, јер je прекорачеа рок ад осзм дана предвиђен у 
ст. 1 чл. 60 ЗКП. Према тшве би сваки ошшвеЛени, који није обавештен 
у раку од оеам иаиа већ немсцшко дана касније могао да оз користи ро- 
ком т  icT. 4.a  да чака протек ркжа од три мејсеца па да послеињег да̂ на 
стави 'овој предлог и да iaa. тај начин 'Изигра рак из ст. 2 пом. 'члана. 
Очигледно j'e да иштенциЈа закододавца ниЈе била тааша. Но, ако се 
обавецггеау јавног тужиоца сдн. еуда цризна прагвоваљаноет двсетаг 
дана по ионетај одлуди онда аиу' се Moipa признаши ж-деведезе|Т<хг дана 
по ОДЛ1УЦ11., или му ice н& може уопште признапи.

Према тоаие, каначан закључак бн био 1слеиећи; оиЕгећвни је даткан 
и овлашћен да у року од осам дана од дана шријема обаве1сти од јав- 
ног тужиоца одн. суда предузме шш настави; гоњење, ако је  ту обавест 
npKMHiO унутар рооЕса од три м€1оеца од даша денете сдлЈже, па и ако рок 
од осам дана пјрекорачујв рок јод три меседа. Aiko је, naiK, обатеет при- 
ЈЈио дакон протека poiKa од ари месвца тада нема право да шредузме од- 
Еоено шаотави гоњење. -

Браашо Петрлћ

НАЧЕЛО ЗБОРНОСТИ И СТАСТАВ ВЕЋА ВОЛШХ СУДОВА

Правасуђе у  Јупс1словенс!кој народтагј армкји врше лрвос,тепени 
војни судовж и ВрхвЕНи војли еуд iKao .друвостеш е̂ни.

Један од принцижа на којима Се темелл! рад ових еудова јесте 
принцип soopHOCTH. Taj принцип је доследно спрсшбден крш све фазе 
како првоетепенсг тако и другостепгиог поступка без обзира о љојим če 
предметима у тим поступцима расправл.а,

Оно што је пссебко карактеристично за војне судове, то је састав 
њихових већа. Већа су у начелу еастављена од̂ СЈТ̂ ија и судија порот- 
Еика, a само изузеожо од судија.

Унз'гра1и1Би састбв већа војнвх судова није онако једностгван као 
код редовнжх судава. Он није једнообразан ни код саашх војних судо- 
ва, јер lee састав већа прЕ1&степен!Их војиих еудова разли1дг.ј1з од састава 
већа Врховног војиог суда. Најзад, ни сам еастаз већа- естог воЈвог 
суда није уввк истоветан, јер је према одредбама Закона о војним су- 
довима састав већа завшзсан е једне стране од предмета кч>ји се пред’ 
војннм судом растравља, a с друге стране и од :сЕојетва ош>га који је 
војном 1СУДЈ'- предат на поступак.

Под надлежност првастепених војвих судо̂ ва могу долазиви- кри- 
Биани и грађанскж предметж. Кризжчнж предметж ее одноее на кривич- 
на дела која почжне војна лжца, «ао  и на извеена, у зако-ну тачно на- 
бројаша кржвжтаа дела, а:оја жочжне леаз|јва лжда. Грађански предм1етж 
се односе само на спорове за најкнаду штете коју учине држави војна
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лица или грађаиска лица на слј'ж6и у Југословенској народној армији 
у вршењу службене дужнсс‘1в:, као и иа захтвве државе за накнаду 
онога шго је она исплатла усле*д незаконитаг рада поменугих лица 
(peipaCBH захтеви дрншјЕе).

Када прЕОстепени војни суд рашравл.а по споровима за наиш:аду 
штете, његова ку већа састаЕЈБена од једног судије и двојице судија 
порртника. Један еудида поротник мора бити официр службе, a други 
официр или Bojiffl службештк сфицираког ранга ма кога рода војске.

IIIto се тиве саетава већа првостепевкх аојних судсва у кривичном 
псступку, сн може бити различит, јер је у заЕИОЕРоети од евојсгва опту- 
жешог који пред војчшм судсм сдгсшара.. Тако, ако је сптужени војник, 
ггодсфих̂ ир или војни службених подофицвреког ранга, једаи члан већа 
Јгвак мора бити подофицир или војни службеник подофициреког ранга. 
Међутим, када је ошужени сфицир или војни елужбеник сфицжрског 
ранга или вевојно лице, судије породници мсрају бити официри или 
вајни служббници официраксг ралга. У  случају да је сптужи сфицир 
чина генерала илв адш1рала, један члаи већа (мора бити тога чина.

Так-зв је саљтав већа у оним сл!учајев1Ш'а 1ка(да напред 'Еаб.ро]ана 
ли1ца одговарају поједи!нач!Н!о. Међутим, ствар се друкчије по!ставл>а у 
случајевима жаиа у једном предмету има више оптужених са разним 
својствима (слЈ^чајени свих облика кснексвтет).

Закан о војишм (судовима Je решио то шитање на тај начин шт-з је 
одредио да се icacraia већа у таквим случајевима кма одређивати према 
чину или paiEry сног оптзгжен[Е1ка који има највииш чин илн ранг. Та- 
Ro ће :та, пршнер веће бита салшајвл̂ ено сазоо сд официра или војних 
слЈ'жбеЕИКа официроког ранга увек када fea воЈнидима, подофицирима 
или војним службеницима н-сдофицир1ско<г ранга одговарају официри 
или војни 'Службеници офицвф1Ског ранга. или Еевајна лица.

Од приказаног 'састава већа првоствпених војних .судова потагуно 
се разликује еастав већа Врховног војног суда. Ово долази |Огуда што 
Врховии вс'јни суд каЈступа с једне |(ЛЈра,не 1као другостепеии! суд у кри- 
вичним и грађзноккм предмег-има, a с друге стране и као суд који врши 
друге послове одређене законом.

Кад Врховни Еојни суд одлучује као другоетепени суд ло жалбама 
против пр̂ .сгуда првостешених војних судсаа донееених у кривнчном 
поступку или кад одлучује iro вадрвдшш празкнтш лвкс1вима (захтеву 
за зашгиту законнггости и захтеву за вавредно ублажавање казне), ве- 
ћа су увек са.ставл.еиа од двојиде судија ж тројице судија породника. 
Дакле, у  оваквим слз^ајеЕима судије псротвици увек прететавЈвају ве- 
ћину, па се ка тај начин у погледу казненв политике остварује зедин- 
сгвено гледање у читавој Југс!слсиенеко-ј вгародаој армији. Међупш, 
када ВрхоЕНИ војни суд одлучује у другем стептену по жалбама против 
пресуда првоствпених вајних 1судо!ва дснеоЕШих у грађаиском паступку 
по спорсвима за накнаду штете или 1када жстм ‘суи одлучује у управнш! 
постуику кар првастепенн управ'Ни суд, његова су већа увек састаЕЈве- 
на од днзјице судија и једног судшје поротника. To долази отуда што 
ее сматра да је рад ВрхоЕНог војјшог суда у овом другом слудају више 
сгручне прирсдеЈ пошто се бави претежно правном страшом посгавље- 
Еих питања.

1Q



Ово што је посебио асарактериствчно за састав већа Врховног вој- 
Еог суда .050 је чињешица да у тај сасшав моту улааити 'као судаје по- 
рооници !само офицјири. И још један посебно1ст. Официр који уттесожује 
у раду ушравиог већа ВрхоЕНОг војног суда. мк>ра 6ћтж струван за по- 
слове управе тј. јмора добро Јгозша1ва‘1И прописе iKioje шриЈШњују војии 
органи !када доиосе управне акге у својој надленаности:.

У  свим осталим случајевима већа Врховиог суда су састављена 
само од судија Bpxc«Hor војног (Ууда. У  те остале случајеве епадају 
утлавном они олсалбени предмети кози су у ервом С05е!пбну окончани 
решен.ем (решеова о обустави кривкчног постушка, о адбачају жалбе 
и сл.). Сем тога, већа Врховсшог војног суда у .свом са'ставу одлучују и 
о веким другам питањима као што су на пример: сукоби о MeieBoij над- 
лежиовти између прЕ101Степеник еојних судова, одређиваи.е других 
војних судова за суђење yMBco-o на!длежн!их, прсдужаваи>е иетгражног. 
заовора и др. Јасно је, и без оосвбног наглаша!ван>а, да оппггу 'седвттду 
Врховног судз могу сачин>авати само судаје 05о.га 1суда.

Оважав са!став већа првостепених војних еудова прсшисује Закон 
о војним судовима. Изм^у оот'алих ж osio је  једна од га|ранција за за^ 
конито востзохање, јер свако отступање од врсишсшог еасо5ава већа 
npercrajEttBa шовреду прописа кривичног по1са5упка која повлачи нишха- 
вост из чл. 342 ст. 1 тач;. 6 Заксника о кривичшом иостуину. Иаш  су 
прошиси Закона о војним судовима о саставу већа са'свим јаони, прадсса 
показуј1р да ty они ншпе nyosa повређени’. Међутим, на те вавреде сгран- 
ке ие указују, па чак ни када су заступане по соручним за1сту1шицима. 
To је углавиом и дало гговсда да 'се о овом пшпе, па напис ^ о г  тога 
и нвма неке друге преиензжје.

Добривоје Баб^

ПРАВШ1 ПОЛОЖАЈ ИНДУСТРИЈСЖИХ ПОГОНА КАЗНЕНО- 
ПОПРАВНИХ УСТАНОВА

У  npaiKiCH се разнолико гледа на драви шоложај индуохријских по- 
гона казнено-поправних yicraiHOBa. Једни, ивдусориЈСКе погоне оматрају 
привредиим оргавизацијама са свима н>иховш1 особитма па и свој- 
ством праввсг лица, —  док други, ивдусиријске погоне 05ретирају као 
оргаЈшнзационе 'Јединице асазвЕшо-тгоправЕих уетанова не признајући им 
како својегво пришредне сргашизације ташо ви icBojCTEO правног лица. 
Дооледно оваквом ставу, оии сматрају да всндустржјаки погоеи гае могу 
бити нн 1стран1ка у campy, поапто немају са^собносг парничне страике.

Овако ошречна миошвења по иштаау правног положаја зшдустрЕЈ- 
оких погона у праЈоси доводе до виза тешкоћа, нарочжозо код пио5ан>а 
страначке споеоби01сти, пошто се појашило и ореће меапљоње, по коме 
индустрвдаки псгони aiirfajy cmoicoiQHCCT шрничне crpaBKie јер у при- 
вредном саобраћају ветупају самасггално, па веле, кад лчх)!воре склапају 
у своје име, онда каганије, у сагсру, могу бити и страдка, сшјко би шти- 
тили своја евбвтуална права ив таквих уговора a и до краја остали 
одговорни према саугоаорачима.
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ДДЕО:̂ А“ ‘ т
Ми ћемо rrciKyntaTH да ово 1штан>е, тсоје иначе оматрамо чистим, 

посгавимо онако, «ако је она и регуЈшсано гбастојећим поентивашм про- 
писнма. Морамо поћи од ифошиса, коЈима се регуЈшше статус инду- 
стријских иогана, од Уредбе о послован>у индустгриј<жих погона, занат- 
еких радиоиица и економија казнено-поправних установа (Сл. лист 
ФНРЈ Бр. 2/53).

Према чл. 1 Ујредбе погоие, радиснице и екоаомије 'казнено-иоправ- 
нвх установа осиива рецубЈШЧки орган jnpaBe за унутрашње послове. 
1Б1ша према чл. 2 Уред|бе рукоЕ1одн унраншик iKasHeHO-noirpaHHOr дома. 
(јвај прс.1ше предвиђа да погонима, радионицама и екоиомијама могу 
руководити в пооебни службеници. •

Надзор над иоеловањем шсгона, радионица и економија прелга чл. 
7 Уредбе врпш рецублнчки орган управе за унутрапгње по1слове.

Према чл. 8 Уредбе радрвЕике паставл>а управкак казне!но-псш,рав- 
не установе, а. службе1нш[|ке републички орган за унутрашње послове. 
ПлатЈг радЕшка и елунсбашска одређују се ш> проЈшоима који важе за 
плате радника и слз’лсбеника код државних органа.

Из цитираних одредаба и материјала, 'idcijH је а»има обухваћен, очи- 
гледно ароизилази, да ијндусчријскж поахдаи ниеу прввредае организа- 
ције, иако се баве разлим облицима про!ивводн.е и привреде, већ да еу 
они организационе јединиде iKasraeHo-ironpaiElHHX домова, a  преко ових 
организационе јејцјннице -paroBaj^iytax органа републичкжх управа. 
Обзиром на aBy и овакву ситуациау жедустријских ишхжа ни под којим 
условима не може им се признати својство пралне личности, јер оне то 
својсгво немају, a нити им то својеЛЕО закон пршнаје. Они су апсор- 
бсвани личношћу полжгачко-тејриторијалне јединице iKojoj припада ре- 
публички срган управе чија је органнзајПјисиа јединица казв^зно-по- 
правни дом 1гри хоме је основан индустроајски погон. Тако на пример, 
индуетријски поган „Препород” из Пожаревца апсорбован је лично- 
тггћу HP Србије, попггр је овај погон ашован оори КПД Пожаревца, 
који је срх-авизациона јединжца републич1К.ог органа управе за унутра- 
пш»е пскжше H P Србије. Због тога се у евентуалном спору као страњка 
за реалисање права и обавеза за ицду.стри-јеки погон „Препород” може 
појавити само Нарадна Република Србиоа. Сам „Препород” не може 
бити странка, јер сж нема icaioco6HO(CT парничне страшсе, лошто није 
личност у праву. Отуда је погрјепшо мшшвеае оших, који индусхриј- 
ским погоиима лризнају својстао странке само због тога, што оеи са- 
мосталво, пх>еко својих службеника, закљз^ују разше угаворе. Службе- 
ници и других државних органа управе, на пример Државног секре- 
таријата за послове унуграпш.е упр‘аве, закљ з^ ју  разне уговоре, али 
никоме и не пада на памет, да, због тога, тим; органима призна свој_ 
ство правног лида односно својство парничне странке. Парнична страл- 
ка је у таквим ч:лучајев1ша салсо репЈ’блика, iKojoj шрипада одговара- 
јућн орган.

Дакле, ивдустријски погон не може се другој-з,чије третирати него 
као организациаиа јединица одгоЕарајућег републичког органа управе 
за 3'нутрашње послове, који ни под иојим условима, код ш>аквог етања 
ствари, не може били сгранка у спору, јер žfeMa ствојство правне лич- 
ности, уколико се наравно законом друкчије не регулшпе.



И други позитиваи .пропиеи иду у прилог ictnoM етаву.
Према чл. 3 Уредбе о оснивању предузећа н радши право осниварва 

предузећа и радши имају и држав1ни oprami. Који to оргалш.могу бити 
тексативно је набројано у чл. 4 Уредбе. Између осталих предузећа и 
радње могу оеннвати и републачка извршна већа. Међуткм, акт о 
оснивању шгду!стри'ј'(Ж1С!г погона не доноаи: републич1КО HsspiffiHo веће, 
већ републички орган упразе за унутрашње иослове. Уосталом, за 
сснивање индустријских ногсна се и не тражи акт о оснивању. СЈамо је 
код предудећа и радн.и нуноро донеги а|к,т р  сснинању —  чл. 17 Уредбе. 
Према Toaie, и ово јаеио иоказује, да индустријски погони нису предУ- 
зећа, одноено првхредне огранизадкје !са 1С®ојство!м пранаог лица, јер 
вгису O'CH'OBajffl од државаих оргагаа -ошлашћени по закону на oicHUBaibe 
предузећа и радњи, a републички органж управе за Ј'нутрашње по- 
слове не епадају у ред државних cpraiBpa, који имају право да оенивају 
лредузећа и радње.

Пошто индуетЈжјсрЗ! логорш 'нису осЕОвани од органа и m  начин 
како то предБиђа Уредба о сснивању предузећа ж радњи, то они, иако 
се баве прнвредним делатностиљха, аемају сво;јетво праЕНОг лица. Члан 
2 Уредбе с-војство пранног лица признаје само' предузећима и радња- 
ма који су каб такви ооновани и регистрбваии.

ТТдтттд предз-зећа однооно 'пр-ивредне организацкје, које су преду- 
зећа и радње, имају своје оргаЕе самоЈТпсрављања, упранае одборе и 
радничке саввте. ТакЕ'их оргзЕа индуетријсжи погони уопште немају. 
Индустрлјским поронсм руководи управиик. казнено-полравне установе 
односно поеебан службеник, уиолвхо је такав постављен. To нису из- 
бо̂ рна већ декретозана лица. Уосталом, то је и разумл.иЈЕК>, када je 
уЈшаваом радна свала индустријахнх иогсиа регрЈлива.да од осуђенкка. 
Индуетрвјски погони у првам реду служе за То', да Реуђенике припреме 
за кориснс чланове друштвене заједнице по издржаним казнама.

Дал>е, предузећа и радње, иако оснивањем постагјУ правне личео- 
сти, за трећа лица 1стжчу «во'јство правног л.т;а тек учшсом акта о 
осниваљу у регистар привредних организа1ЦИЈа. Индустријски псгони 
немају акт о оснивању Чам немају а1кт о оснивању да су предузеће, не 
могу бити ни регистроЕаии као привредна организацнза. Они сЈсиива-' 
н>ем 'не стичу еЕК)јство правн&г лида, 1као што сло видели, па га још 
мање могу стећи уписом у регистар !при!вредних оргаЕлзација.

Све напред изнето несумњиво нам даје за праро, да се иидустриј- 
акн погони нвуком случају не могу рретирати као прив.рвдне opraBEr- 
зације са 'својствош правиог лица.

Да би проблем правног положаја индуетријског погона био ове- 
страно обухваћен, морамо се ocBpiHyTH ж на случајјеве извршЈзних 
региетрација појјединих индуерријсишх погона у рери1стар привредних 
орглнизација. Ова.кве регистрације уствари праЕ.е највеће забЈчне. По- 
једшш судија момеиат извршеног уписа узима као одлЈ^чујући при ре- 
лкавању питања страначке cnocooHocTH појединих кнду1стриј<;1шх по- 
гојна. Чим види да је индустржјски логон регистрован, он га третира 
Чао лраЕну личност, па доследно томе лризнаје му и својство ларничне 
етрааке, иако је он нема, јер уеивари није личвост у праву како смо 
то налред изнели.

Оваква прахса лојединих судија није правилна.
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Регистрација производи пранне последице само онда aiKo jp извр- 
шева у духу прсдшса 1Со1јима ice рвгулише уиис у региетар иривредних 
организација (в. Одлуку о регистрацији пришредних срганизација —  
„Сл. лист ФНРЈ” Бр. 43/54 и упупство о р&гистрацији привредних орга- 
низација —  .,Сл. лист ФНРЈ” Бр. 45/54).

Пс овим прописима у  пријави којом се тражи регтистрапдја, мора 
се између остарог навесхи орган који је оставао предузеће озносно 
радњу (в. тач. 4 Упутсгва), a као прилог ice мора прикључити акт о 
СсЕивашу.

Очигледно, да је судија, који одобрава ушшс у регнЈСтар привредких 
органнзација, ’ дужан да на моменте пази по службеној дужности. 
Чим уста.ноБи, да нема акта о рсаивању или да га је донео орган, ваа 
оних који су таксативво набројани у чл. 4 Уредбе, мора одбити при- 
јаву iKojoM Ice тражи регистрација. ^

A  ак.о не одбије, defe изврши погрешан упис, такав упис по нашем 
ми1ШБ€њу, 'не може прсизвести никакве пранне последице, јер је неза- 
конит. Незалсониха .регистрација не може никоме дати својство правног 
лица у однссу на треће лице, кад он то својство не(ма по свом поетању 
односно сснивању. Такав је случај и са оним п,ојединим потрешно ре- 
гистроварзим индустр-иј-аким погонима, јер сни нису правна лица. To 

, својство не могЈ- стећи ни погрепшим уписоои; ни под којим уеловима.
Никзкс се не може допустити могућнвст, да реги1етрацијом у реги- 

етар привреднпз: организација стичу својстЕо правног лииа оне орга- 
низације које то својство иначе немају по позитивним прописима. Ако 
би то дспуштали, где би нао то одвело!

Индумријски погони казнено-поправндх установа нису могли бити 
регистровани ни као погонока односно шословна јединица (в. тач. 25—  
30 Упутетва), јер ове јединжце оонивају саме привредне организације, 
предузеђа и радње, a што није случај са индустријским погонкма при 
|казнено-поравшш установама.

Сматрамо да не£е бигги сувишко, ако на крају закључимо кон1ста- 
тацијом, да су индустријаш погсши оргашизациоие јединице казнено- 
поправних 3'Сганова при кајима 'Су основазш, да неагају iCBOjcTHo по- 
еебне правне личносхи и да то cboJictbo не могу стећи ни yrraicOM у ре- 
гжстар привредних организација, пошто еу такви уписи противни по- 
стојећ1ш пр01ш!сима.

Тодор ПланојеиЉ

БЕЛЕШ КЕ
СКУПШТ1ША УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА У НОВОМ САДУ

21 ЈЈтна 1956 одржана је у Новом Саду гсдшгЕња скупштина Удру- 
жења пранника уз досва дсбро интересовање чланства. Из поднесеног 
извештаиа је индљиво да је у члганству Удружека свет 180 правника, 
иако у HoBOiM Саду број правттака надмашује цифру од 300. У  току 
кинуле године одржано је у оквиру Удцужен>а лравника 30 предавања 
и шо 12 из политичких наука, 7 c)i темом из грађадаког и 11 са тјемом 
из кривичног npaiBa.



y  току дискушје говарено з‘е о томе да треба шосвеети што јачу 
акцију камо би еви правннци Новог Оада били чланови Удружења, 
укааано је та. н€заннтерессшанс1с(г УЈцружења пранннка НРС за рад 
Удружења у Војводаии!, те је пршзшаћен предлог да се приступи ак- 
цији ради '01сниван.а Пок1ш.зинскаг удружен>а правника са седиштем у 
Новом Саду, a у С|Квиру Удружена правника. НРС. Дате су новом 
Управном одбору <5мершице за будЈ̂ ћ̂н рад.

Скуггштина је прихватила све извештаје Управног одбора, дала 
разрешнкцу, a затнм је изабрала нови Управни одбор од 9 чланова и 
Надзорни адбор од 3 члата. К. X.

ОБРАСЦИ ИЗ КРИВИЧНОЈГ ПОСТУПКА

У  издању др. Мирка Винцека. Загреб, ул. 8 магја бр. 46 изашла је 
на шанирогЕјафУ умиожеиа (ивига „ Обрасци из лришичиог поетупка”. 
Ова кн,ига садржи 103 равиих образаца у иојима ј^изнет садржај и 
облик лријава, предлога, тужби, противтужби и других поднесака који 
С€ поднасе о1рганкма криЕвтаог roBbeita, за|тим вив одлу.ка (пресуда, 
решеља), те жалбе илд.

Цена књизи је 400 дкнара, више трошковж поштарине, a ако се 
новац унапред пошал>е трошак поштарине сноси издавач.

Књига може врло к«риано да п)01служи као приру'чшик, јер jte 
гледно сас‘тављена.

др МАТИЈА МАЦАК

30 аЈприла 1956 гсдине умро је у Новом Саду др. Матија Мацак, 
адвокат, после 30 гадина вршења адно!катуре.

Пок. др. Машија Мацак докторирајо је на Правгаом факултету у 
Прагу. Пасле отварања своје адвокатске ‘канцеларије у Новом Саду 
посветио се и ошпшм пословнма. Као Словак заузимао је разне руко- 
Еодеће полоокаје у словачким задружним и културним организацијама 
и пре рата и поеле Ослобођева.

Солидно спреман правник, уживао је међу колегама велике сим- 
патије.

Слава M j'!

ПАВЛЕ ГРАБОВАЦ

У  Суботици је 6 маја 1956, после јдугог боловања, умро Павле Гра- 
бовац, адЕокат из Суботаце.

Пак. Цавле Граббвац биов-је одличан пра1вник, врло шректан и 
врло добар iKcwiera, који је свој адвокатски позив увек иопун>ава10 са 
nj'Ho знања, такта и преданостн.

Њ егава прераиа смрт оставила је  у  суботичком колективу адво- 
ката Једну пр^нину.

Слава Му!
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ
CaMiLM тим ULTO је тужба за развсд 
брака поднесена поступак је започет 
код примеие чл. 71 ОЗБ (Врх. суд АЛВ
бр. Гж. 1130ISS).

Тз^жилац је поднео тужбу против ту- 
жене ради развода брака, али је, још 
пре него што. је позив на расправу у- 
руче-а туженој, умро. Наследгоиси ту- 
жктеља су тражили, уз изјаву да имају 
интереса, да-се парница настави и ста- 
вили предлаг да се праду^жи посту^ак 
у овој парнив;!!-у смислу чл. 71 ОЗБ.

Првост. суд је донео решење којим )е 
ускратио лродужење поступка, јер је 
тужитељ )члро пре уручења позива на 
расправу т}’’женој, па постугсак по ту- 
житељевој 'јужби није ни започет. .

Наследнивји су уложили жалбу, која 
Je основана, те је првост. решење уки- 
нуто a пз разлога:

Према чл. 7i ОЗБ наследнив^и тужи- 
оца могу лродужити већ започети по- 
ступак у ци-Ђу основаности тужбе за 
развод брака. У  конкр. случају такву је 
тужбу пок. тужилац поднео. Самим тим 
тто  је таква тужба поднета. - суду, iio- 
ступак у бракаразводаој парници је већ 
згшочет. Hiije битно при томе да ли је 
првост. суд расправу по ту*л:би одредпо 
1ЈЛи не, нити да лн је тужба била уру- 
чена тулсеној, јер се по чл. 71 ОЗБ за 
иродЈжење поступка од стране наслед- 
ника тужитеља не тражи да парница— 
буде у 'току у том смислу, да тужба ту- 
женој буде достављена. Према томе, да 
парнида тече и да је постулак започет 
RHcy исти пр.авни пајмови. Парницапо- 
1̂иње да тече према правилшга продес 

права доставом тужбе туженику, a по- 
ступак је ,,започет”'*у смислу чл. 71 
ОЗБ, већ подношењем тужбе.

Основ за искључење из паслеђа може 
али не мора бити паееден у тестамен- 
ту —  Иитање досуђења пужног дела 
може GUTU постављено у наследној пар- 
ници и поред тогр^што оставински по~ 
ступак није још довршен. — (Врх. суд
АПВ бр. Гж. 640/s/),

Првост. суд је хужбп делпмичну _дао 
места, те је установно да је опоруком 
повређено право тужитеља на нужни 
део, док је са остатком тужбеног захте- 
ва тужитеља одбио.

Жалбу су уложиле обе странке.

Жалбе су основане, па је првост. пре- 
суда укинута, a из разлога:

Питање - да ли тужитељ уопште има 
право у  конкр. случај на нужни део к 
да ли је његово право повређено или 
не зависи од питажа да ли је тужител 
правилно искључен од наслеђивања lum 
не. Тужена је приговор о томе да је 
тужитеЛ) искључен од наслеђивања у 
у овој оставини ставила у првост. по- 
ступку, HO првост. суд га није прихва- 
тио. Несумњиво је у тестаменту изра-. 
женб да остављач жели да тужитеља 
искључи од наслеђиван.а. Основ за Hciosy 
чење пак може али не мора бити на- 
веден у теотаменту (чл. 48 ЗН), те ггре- 
ма тбме није битно да ли је и како је 
тај основ формулисан у самом теста- 
менту. Због тога је потребно потпуно 
рашчистити чињенично гштаље недо- 
стојности односно искључен.а тужцте- 
ља од наслеђивања.

Првост. суд је нашаа да је захтев за 
нужни део у тужби преурањено постав- 
љен, јер оставЈШоки поступак још није 
доврдЕен, нпти је туженој оставини 
предата, те да све т6 треба да се решп 
V оставинском поступку.

Из записника остав. расправе се вп- 
ди да је између наследника било спор- 
но да ли је тестамент ваљан н питање 
пужног дела тужитеља, па је ради ра- 
шчпшћаван>а овог тштања тужитељ био 
Јиућ^в на парниву. Али оставински 
суд ни]е упутно наследнике на паршшу 
да рашчисте н пнтан»е потпуности и 
правилности пописа оставине тј. пита- 
iLe шта све спада у оставину, јер то 
странке iia оставигнској расправи нису 
оспоравале односно барем не у том 
правцу да неке од пописаних ствари не 
спадају у оставину, али ii поред тога 
парнички суд је дужан да расправи и 
оваква nnTaiLa, ако она нскрсну у току 
наследне палнице, као што је овде слу- 
чај, јер од хгатања шта спада у зао- 
ставштину зависи и шгтахБе колико тре- 
ба нужни^! наследницима досудитп на 
име њиховог нужног дела. Такве спор- 
но околности су и разлог за упућење на 
парниду (чл. 223 ст. 1 тач. 3 ЗН). Ако 
је тужена и признала тачност пописа 
оставине то не|3начи да у  наследној 
парншд! не може да доказује стварно 
стан>е. Ово је она могла чинити и у то- 
ку оставинског лсклупка, a може то чи- 

ити II у наследној парниди. Истина је 
да је у оставинском поступку требало 
бити рашчишћено литање шта све сда-



да у оставину, али и да се странке у 
остав. пост. нису сложиле по' томе ии- 
тан>у, остав. суд је био дужан да и,т у- 
пути на парншду (чл. 225 та. 1 ЗН). 
KajKo је на-следна ларнилја у току, то 
без обзира да ли је до упућења на пар- 
ницу дашло из овог разлога, у  наслед- 
ној парнш1;и; треба да се ралгчисте сва 
спорна шггања ,а ад 'којих завиои и 
право и величзша нужног дела.

Вредност имовине брачних др у го^  чија 
се заједница развргава цени се no вред- 
пости у моменту када се заједница раз- 
вргава. Бурма је поклон који се мора 
вратити. (Брт. суд АПВ бр.^Гж. 7£0/SS).

Странке су разавргле брачну заједни- 
цу па је тужитељица тражила да се ту- 
жени обвеже на исшгату вредности ње- 
иог доирин(х;а у  брачну заједницу, као 
и да се обвеже тужени да јој изда бур- 
му. којом је она дарована код ступања 
у брак.

Првост. суд је дасудио, на основу 
стручног налаза, туженој износ од 
43.671 дин. и да јој изда бурму или 
илати 3000 дан. наиме. прфттвредноеги 
исте.

Тужени је уложио жалбу која је осно- 
вана, те је првост. ггресуда ушшута, a 
из разлога:

Из првост. пресуде тгроизилази да је 
првост. суд утврдио прометну вредност 
оних инвестиција каје су учињене на 
тужениковим некретнинама за време 
трајања брака, по грађевинској a не 
прометној вредности ових инвестиција. 
Пошто брачни друтови имају право су- 
власништва на заједничкој имовини, то 
се приликом утврђивааа пративвредно- 
сти те заједничке имавине не може у- 
зети каа база грађевинска вредност ни 
из времена кода је та заједнишса имови- 
на стечена, ни из времена када се она 
дели, већ ггрометна вредност ове имо- 
вине у време када се та заједница раз- 
вргава.

У  односу на 1 златну бурму и н>ену 
противвредност жалба туженог је исто 
основана, јер је та бурма тужитељици 
поклоњена од стране туженог, a i y  се 
.не ради 0 обичном поклону између брач- 
них другова, који се по чл. 66 ОЗБ не 
враћају, већ о посебном поклону, који 
се лрема животном схватан»у даје о 
склалању и враћа о раскиду брака, па 
}е ради тога у том делу лрвост. пресуда 
преиначена и ^житељида са тужбом, у 
том, делу одбијена.

Уаскидањем уговора свака странка пма 
да врагги оно гито је стварно примила 
односно ст&арну вредност онога што је 
примила' a не само цифарски еквива- 
лентну ередност. (Врх. суд AflB  бр. Гж. 
10681Sf).

Тужитељица је у  тужби навела да је 
1940 године куиила од туженог 7 кј. зе- 
мље за 129.500 динара, да је исплатила 
на име делимичне куповне дене 49.500 
динара, што чини противвредност од 2-. 
кј. 1200 кв. хв. да је уговор развргнут, 
да је тужени ушао лоново у посед, те 
је тражила да се тужетга обвеже на и- 
спргату 137-ОШ динајра, колико данас 
вреди 2 кј. 1200 кв. хз.

Првост. суд је тужбеном захтеву де- 
лимично места дао и обвезао туженика 
да исплати 81.750 динара.

Тужени је уложио жалбу, каја није 
основана, a из разлога:
' Суд је утврдио лротиввредност зе- 
мљипгга у 1948 години на основу на- 
лаза стрз^чњака. Правилан је начин из- 
рачунавака данашњег еквивалента лред- 
ратних 49.500 динара, јер раскидањем 
уговора свака странка има да врати оно 
што је стварно примила a не само п;и- 
фарски еквивалентну вредцост. To }ОШ 
тим пре, ]ер Je захтев тужиоца настао 
раскидавЕ.ем уговора, после рата, дакле 
на исти се не могу применити прописи 
Закона о регулисању предратних оба- 
веза.

Да ли је обезбеђени стан заиста од- 
говарајући зависи само од броја стап- 
бгних просторија  ̂ њихових димвнзија и 
намен г̂ истиху већ такође и од тога у 
каквом се стању xe станбене npocropuje 
налазе (Врх. суд АПВ бр. Гзз. 101/SS).

Тражилац извршен»а је тражио да се 
извршеник принудним путем исели из 
стана, стан њему преда, с тим да се из- 
вршеник пресели у стан тражиоца из- 
вршења.

Извршеник је уложио против решења 
среског суда жадбу, коју је окружни 
суд одбио.

Против оддуке оба нижа суда ставио 
је захтев за заштиту законитости Јав- 
ни тз-̂ жилаи; АПВ, јер се у конкретном 
случају суд уошпте није упуштао у 
одену квалитета спорна два стана, a 
извршеник је у жалб^г тврдио да оба 
саана нису истог квалитета, пошто je 
стан лражиоид извршења много мрач- 
нији, влажан. итд.



Захтев за запггиту законитости је 
оетован, па су оба решења нижих су- 
дова укинута, a из разлога:

Оба нижа суда у  конкр. случају ни- 
су расветлили све релативне околно- 
сти, које су одлучне за утврђење чи- 
н.енш];е, да ли је стан чражиоца извр- 
шења одговарајући стану извршеника.

Приликом отказивања стана у сми- 
слу чл. 60 т. 7 Уредбе о управљању 
станбешш зградама досадашњем кори- 
снику стана мора се обезбедити одго- 
варајући стан. Да jm  је обезбеђени стан 
кориснику стана одиста одговарајући, 
то не зависи само од броја станбених 
просторија, њихових димензија и на- 
мени истих, већ такође и од тога у 
каквом стан,у се станбене просторије 
налазе a са гледшпта употребе. Наиме, 
да ли су те станбене просторије видне 
или мрачне, да ли су суве или влажне, 
једном речју да ли су по квалитету до- 
садашње станбене просторије корисни- 
ка стана приближно једнаке квалитету 
стана који се као одговарајући на Ma
cro досадашњег ' додељује кориснику 
стана. Према томе, код утврђивања шс- 
тања, да ли се неки стан има одиста 
сматрати одговарајућим од битног су 
значаја не само просторни елементи 
стана већ такође и квалитетни елемен- 
ти етана, тако да је дужност судова да 
исговремено утврде чињешгчно стање и 
по једном и по другом елементу. Како 
су о конкр. случају оба нижа суда irpo- 
пустила да ово утврде, то је ваљало 
захтев уважити.

Железничко. транспортно првдузеће 
одговара за штету HanedeHy странкама 
која је настала и пре оснивања Ж ТП. 
(Врх. суд -4ПВ бр. Гж. 861ISS).

Тужитељице су у тужби навеле да су 
н.ихови мужева! због кривице отправни- 
ка возова 17 августа 1953 изгубили 
животе, па су тражиле отшету од ту- 
женог ЖТП.

Тужеш! Ж ТП је ставио приговор да 
се не налази у правном односу са ту- 
житељицама, јер је оно основано 1 ja- 
нуара 1954, дакле после удеса.

Првост. суд је међупресудом устано- 
вио да се Ж ТП  налази у правном одно- 
су са тужитељицама.

Тужеиа Ж ТП је уложила жалбу, ко- 
ја је неоснована, a из разлога:

Према пропису чл. 50 Уредбе 6 ор- 
ган. пословању и ууправљању Југ. жел. 
(Сл. лист ФНРЈ бр. 54/953) предузећа

у саставу ЈЖ управљају основним сред- 
ствима у озЕсвиру пропиеа о уврављању 
основним средствима привредних ор- 
ганизација. уколико поменуто-м Уред- 
бом није што другачије одређено.

Ж ТП  су пракна лида у  смислу чл. 8 
пом. Уредбе.,

У  конкр. случају је неспорно, да је 
Ж'1'11 у Новом Саду преузело сва основ- 
на средства раније Дирекц. ДЖ и то 
на оном подручју на којем је настала 
конкретна пггета од стране железнице, 
то по мишљењу Врх. суда ново креи- 
рано Ж ТП  у Новом Саду терети одго- 
ворност на накнаду штете причињене 
железницом ;не само за оне штете које 
су настале после креирања Ж ТП већ 
такође и за оне штете, које су настале 
за време ранијих организа1Џ10них једи- 
пица ЈЖ, на чије место су счупила ho
bo креирана ЖТП.

Предњи закључак суд заснива на са- 
мом Решењу о оснивању предузећа, ди- 
решшја ЈЖ и Ген. дир. ЈЖ. Наиме, 
према пропису 1. ст. 1 пом. Решења 
„за преузимање послова”  досадаштих 
организационих јединица ЈЖ оснивају ' 
се поред осталог и транспортна преду- 
зећа ЈЖ. Под појмом „преузимање по- 
слова”  досадашн.их орган. јединица ЈЖ 
треба схватити пословање у  најширем 
смиелу. Дакле, .дгослоБање”  б. орган. 
јединкца ЈЖ има да обухвати не 
а}<тиву у том послован.у већ такође и 
пасиву обзиром да не може бити посло- 
вања код којег би се једино узимала у 
обзир потраживања a не и дутован.а. 
To исто важи и за послован.е Ж ТП на- 
кон њиховог креирања.

Да је rope изложено правно схватање 
правнлно на то указује и објапш.еЕ>е 
Гек. дир. ЈЖ бр. 4895/54 од 28 августа 

'^1954 из којег се види, да је ранијим 
упутствима поменуте Ген. дир., a у ве- 
зи посло-вал>а предузећа ЈЖ, одређено, 
да пасиву и активу б. Дирекц. железн. 
имају преузети по стању на дан 1 ја- 
нуара 1954 г. ЖТП, a за Дирекцију 
сопственог седишта.

. Клаузула да се странке у уговору о 
доживотном издржавању одричу права 
нападати тај уговора је неважећа. (Bpr 
суд АПВ бр. Гж. 82jS6).

Тужилац у тужби наводи да је изме- 
ђу н.ега и тужешнса склопљен даровни 
уговор, којим туженику дарује 6 кј. 
уз обавезу да туженнк обрађу^е ову 
земљу, као и преосталу-недаровану зем- 
лу-тужиода^и да донесе сав плод доби-



јен са тих некретнина до његове куће. 
Било је уговорено да тужени ступа у 
посед нако-н смрти тужшгеља. Како ту- 
жени није испуњавао услове даровног 
уговора, тражи .раски^ће истог.

Првост. суд Je тужби места дао.

Туженик је поднео жалбу, која није 
основана, a из разлога:

У  конкр. слзгчају ради се о даровном 
уговору, чија је супггинска сврха 'об̂ ез- 
беђење издржавања даводавда на тај 
начш! пгго ћ.е му даро1д)имао1]; б«сплат- 
но обрађивати земљшпте и сав плод до- 
носити на економско двориште '1ужите- 
ња. Ради се, дакле, о уговору код којег 
је основно међусобно поверење и пра- 
вилни Лични однос странака. Првост.

утврдио као чиаеницу да туже- 
ник не извршава своје обавезе. Иа прав 
К1Ш правилима имовинског права ако 
се ради о таквим утоворима којима је 
основна сврха обезбеђење издржавања 
дародавца-преносилаца имовине на ли- 
це које је по уговору обавезна дати из- 
државање, раскидање угавора може се 
тражити када се временом узајамни од- 
носи странака нзмене тако да имају ка- 
кактер једног правног стања које битко 
отступа од онога што су странке хтеле 
приликом сачин>авања уговора и кад 
услед тога извршење уговорних обавеза 

^лостаје немохуће цди пак несразмерно 
оптерећује једну или другу страну.

Околност да су се странке одрекле 
, права нападати даровни уговор из би- 
ло којих разлога није од значаја јер 
таква клаузула као недопуштена не оба 
везује странке.

могао да постане надлежан, постаје над- 
лежан тиме, што се тужени yi^cru у 
3'Смено расправљање о главној ствари, 
a није благовремено изнео пригавор о 
ненадтгежнрсти тога суда.

Л о правилима пари. постутгка npecjr- 
да па основу призпања ие може се до~ 
иети ако призлрње нису учинили сви 
сргарничари. (Врх. суд АПВ бр. Гж- 
166IS6).

Тужилал; је уложио жалбу против 
лрвост. пресуде, којом је одбиЈен туж- 
бени захтев ради установљевва лрава 
власништва на неким пакретаинама.

Тужилац је уложио. жалбу, која ]е 
основана, те је првост. нресуда укинута 
a из. разлога:

Првост. суд није лравилно утврдио 
чињенично стање.

Међутим, жатба није основана у по- 
гледу одлуке против трећередног туже- 
ног, јер је 'тз^жбени: захтев такве при- 
роде да се мора јединствено решити за 
све странке, те према томе у погледу 
свих тужених постоји. алучћј јединстве- 
ног супарншптва. Парничне радње сва- 
ког од супарничара имају у погледу 
СБих остатах дејство као да су и ови 
остали преузели те парничне радње. По 
правилима парн. пастулка^ пресуда на 
основу признања не маже се ни донети 
ако признање нису учинили сви еу- 
парничари (ако је и по среди јединст- 
вено супраннштво).

По правним правгишма грађ. парн. 
постутка странке могу уговорити месну 
падлежносч’ суда' за случај да је овај v, 
стварно надлежан. (hpx. суд АПВ бр.
Гж. 202/S6),

У  сутсобу надлежности два суда, Врх. 
суд АПВ је дрнео решен»е:

За решен.е слора надлежан је Срески 
суд У 3* По правилима грађ. парн. 
пост. стракке могу тшсменим споразу- 
мом да уговоре да им суди суд који 
није месно надлежан, под условом да је 
тај суд стварно надлежан. Овај спора- 
зум вреди само онда ако је писмено са- 
счављен и ако се тиче одређеног спора 
из одређеног правног односа, a гогсме- 
но о споразуму мора 'гужилац приложи- 
ти тужби: Суд сам по себи месно ненад- 
лежан }гколико би споразумом странака

Недопуштена је жалба протие peiue- . 
ње врховног суда о  одбијању обновне 
тужбе. (Врх. суд АПВ бр. Р. 245ISS).

Врховни суд хА.ПВ одбио је обновну 
тужбу тужитеља, п то из разлога што 
је тужба неблаговремено ггоднесена.

Обновни тужилаи; је уложио жадбу.
Жалба је адбачена, a из разлога:
Према чл. 10 ст. 1 Закона о уређењу 

нар. судова који је npomic још на сна- 
зи, a лрема изрнчитом прошгсу чл. 120 
ст. 2' Закона о судовима-против одл}ка 
сздова првог степена, уколико то нису 
Савезшг врх. С}'Д, Врховни судови нар. 
република, аутономнлх покраЈ1гаа-до- 
пуштена је по правилу жалба на суд 
другог степ^на.

Како је ожалбену одлуку донео Врх. 
суд АПВ у првом степену, то против те 
одлуке жалба није допуштена.



Код ћримене судске рехабилитације 
има се утврдити и  оценити владап>е 
уоптте молиоца: (Врх. суд АПВ бр. Кж 
617 !S 6).

Окружни суд је одбио молбу ради 
су'дске рехабилитације молиоца, јер је 
по нзвештају СУП-а његово понашање 
и владање такво да не заслужује реха- 
билитадију.

Осуђени је поднео жалбу, која није 
сснована, a из разлога:

Према одредбама из чл. 89 КЗ и чл. 
444 3KTI при оцењивању питања да ли 
јр осуЦено лице заслужило судску ре- 
хабплитагшју није одлу^но само то да 
ли је ирти у  току пробног времена суд- 
екп или дисципл. кажљавич, него се 
испитивањем и оценом jteroBor владажа 
уотцте утврђује да ли има места. суд- 
скрј рехабилитацији. Правилно је no- 
cry пио првост. суд када је поводом 
молбе затражио извештај о понашању 
молиоца од надлежног органа унутраш- 
if.nx послова.

Тужитељица је лоднела тужбу, која 
није основана, a и^разлога:

У  смислу чл. 60 Закока о соц. осиг. 
радн. итд. поред времена проведеног у 
радном односу рачуна се и време које 
је посде 6 априла 1941 г. осигуранпк 
провео као жртва фапшзма у затвори- 
ма, интерна11?1Ји!, ков(ј|)инацији, депор- 
талдји на присилном раду, односно за- 
робљентитву. Из овога следи да је ин- 
терна1Џ1Ја посебан основ за лризнан.е 
радног стажа иако је радни однос пре- 
стао, Пошто се у тужитељичином слу- 
чају ради о боловању као последици 
интернације, по становишту овога суда 
нема услова да јој се ово време призна 
у радни стаж. Само време у интерна- 
цији се може признати у радни етаж, 
што је тужитељици и признато.

После почетка претреса . суд се не 
може више огласити месно нетшдлеж- 
HiiM. (Bpi. Јуд АПВ бр. Кр. >2!S6).

Оптужннм предлозима Јавн. т>'ж. 
покренут је врив. лоступак пред Сре- 
ским судом у Ж. У  току претреса Јав- 
ни тужилац је ставио предлог да се 
предмет уступи Среском суду у 3. који 
се после уступан.а огласио ненадлеж- 
ним.

Решавајућј! сукоб надлежности Врх. 
суд АПВ је утврдио надлежност Сре- 
ског суда у Ж. a из разлога;

Утврђено је да су ОЈггужни предлози 
постали правоснажни и да је Срески суд 
у Ж. започео претрес. Према изричи- 
тнм одредбама из ст. б чл. 55 ЗКП суд 
је овлашћен да пази на своју месну 
надлежност пре почетка главног пре* 
треса, али се после не може огла-
сити месно ненадлежним.

Боловане као последица интернације 
не може се урачунати у радпи стаж. 
(Врх. суд ЈПВ бр. У  3024!S7).

Завод за соц. осиг. одбио )е да ту- 
житељици призна у радни стаж трајаље 
боловака које је настулкло као после- 
дица интернације.

Разрез порез^а самоаЈ^алним угости- 
хељским радњама пе може вршити по- 
реска комисија. (Врх. суд АПВ бр. У. 
3104/SS).

Тужилац је поднео тужбу против ре- 
шења којим је одбијена његова жалба, 
којом је тражио да се понипгги првост. 
решење пореске Комисије којим му је 
утврђена основа за порез.

ТужЈшац је поднео тужбу, која је 
основана, те је тужбом нападнуто ре- 
шен>е укинуто, a из разлога;

Неспорно је да је тужилац —  Само- 
стална угоститељска радња-привредна 
организација a не прпватни порески об- 
везник.

Према чл. 92 Уредбе о расподели у- 
купног прихода привредне организације 
пзушални изнбс добити као и паушал- 
ни износ пореза на промет за поједине 
угостит. радн,е предлаже народном од- 
бору среза пореска комдсија — по са- 
слушању пословође радље. Према томе, 
народни одбор a не његов орган може 
утврдити паутпални износ добити и по- 
реза по предлогу пореске комисије. О- 
вај постЈпак је различит од поступка 
разреза пореза приватншџсма који вр- 
ше надлежни органи управе. Разрез по- 
реза оваквим привреднлм организаци- 
јама не може* вршити прреска комисија.

Купац може изјазити приговоре пра- 
тиоцу свиња luiu на други начин. (Врх. 
привр. суд бр. Сл. 480IS6).

Врховни привредни суд потврдио је 
првостепену пресуду Вишег привредног 
суда.



Из образложења:
Испша, стоји прета;рставка да је прати- 
лац свиња овлатпћен да за испоручиоца 
прима реклама1];ије како у погледу ква- 
литета, тако и у погледу квантитета. 
Међутим, ajco луиац  ̂ пропусги да ре- 
кламацију стави непосредно преко пра- 
тиода, не губи тиме право да је у од- 
ређено-м року достави непосредна лро- 
даваоцу на други погодан и сизтуран 
начин. Према томе, својстао пратиода 
има само тај значај да пратилал; може 
бити непосредни прималав; и преноси- 
ла!]; рекдамације, другим речима да ку- 
пац, поред осталих сигурних начина за 
саогаптавање приговора, може изабрати 
и тај начин да приговаре достави зтреко 
пратиода. Следствено томе, квалитатив- 
ни и квантитативни пријем робе у  при- 
суству иратиоца не може имати исте 
гхоследице као пријем који се врши ме- 
ђу присутшпл стратсама односно нби- 
::овим претставнивјима у смислу ст. I. 
бро-ј ‘150 Ошптих узанса за промет ро- 
бом.

Објављивање дела ћирилицом и лати- 
ницом претставља два издања, иако је 
дело у ■ оба писма штампано без проме- 
ие и пуштено у промет исто&ремепо. 
(Врх. привр. суд бр. ГС 2IS6).

Међу странкама je нешорно да је ту- 
жилац Н. Т., књижевник из кога 
заступа Завод за запггиту ауторскпх 
права, уступио туженику право да из- 
да једно издан»е тужиочевог превода 
са француског на српски Жил Верновог 
дела „Зелени зрак”  уз хонорар од 5.600 
дин. no ауторском табаку; није угово- 
рено у коме ће кн»ижевном писму ту- 
женик штампати књигу, те да је у  току 
1952 год. туженик штампао n пустио 
у промет 12.067 примерака те кхБиге, од 
којих 6.080 'у ћирилшдр, a 5987 у лати- 
ници.

Спорно је да ли је туженик тиме што 
је превод штампаа у два књижевна ira- 
aita, издао књигу у  једном издаЈву или 
у два издан>а, па према томе да ли је 
дужан платити тужискду за примерке 
штампане другим писмом преводилачки 
хонорар за друго издање, како то сма- . 
тра тужилад.

Првостепеном одлуком тужилац је 
одбијен од тужбежог захтева, јер да се 
ради о јединственом преводу на српски 
језик у усдовима погауне једнакости 
оба слога, ћирвслиде и латишш;е.

Врховни привредии суд преиначио је 
првостепену оддуку и обавезао издава- 
ча на исплату утуженог износа.

Из образдожежа:
Тужилап; је, сагласно утовору, превео 

дело „са франпуског на српски”  (тач.
1 уговора). Како није било уговорено у 
коме ће се књижевном писму штампати 
књига, тужени издавач, који је откутшо 
право само на једно издање тужиочева 
превода, био је у праву да исту по сво- < 
јој вољи штампа у једноме од двају ју- 
гословенских књижевшЕХ пиошча —  ћи- 
рилипи или латиниЕди, али не у оба.
Он је ипак штампао превод у оба mi- 
сма, a да нпје претходно за то приба- 
вио тужиочев пристанак. Како дакле до 
штамлан.а тужиочева превода . у два 
књижевна писма ни^е дршло по прево- 
диочевом присшнку, ваља закључити да 
је тужени заздавач — супротно уговору 
— тужиочев прввод издао у два изда- 
ња.

Ништа не мен>а на ств^ри што је ту- 
жвник све примерке, у  два писма, nj'̂ - 
стио у промет истовремено, те што се 
примерди пггампани латиницом не ра- 
аликују од примерака штампаних ћири- 
липјом. Пресудно је да је штампасње из- 
вршено у два књижевна писма, без 
преводиочева пристанка.

Код таквог стан>а ствари није за ре- 
шење caiopa било усшпгге одлучнр што 
је сам туженик на омоту књиге огла- . 
сио да ће преводе Ж ил Вернових дела 
штазшати у два издања —  ћирилицом 
и латиницом, те што је „Библиографија 
Југославије”  евидентирала да је књига 
изашла у два издаља.

Записпич^а констатагргЈа приликом 
преузимања уговореног детш да је испа- 
рука извргиеиа са закашњењем, нема 
злачај изја в̂е да си поверилац задрука- 
вс право на казну уговорену за случај 
неуредног испуњења. Ова изјаеа треба 
да буд<е изричита и одређена. (Врх. 
привр. суд бр. Сл. 444jS6).

Утужена главница претставља износ 
који је тужено нредузеће за водне пу- 
теве из Б. обуставило на име утоворне 
казне лриликом исплате рачуна тужи- 
оца бродоградилишта у А.

Према записнику о извршеној примо- 
предаји две ново саграђене равне блат- 
н.аче преузете су са закапгњењем од 51 
дана. По уговору тужилап; је био ду- 
жан да у случају прекорачења уговоре- 
ннх ракова преко 30 дана плати дневно 
5%о од уговарене дене на име утоворне 
казне.



Тужилац је оспорио тзгжениковО пра- 
во на наплатЈ' уговорне казне наводећи 
да туженик пршшком преузимања испо- 
ручених блатЈвача уз закашаен.е, није 
задржао своје лраво на уговорну казну.

Виши привредни суд HP Србијб од- 
био је туженикове приговоре и осна- 
жио свој платни налог сматрајукн 
да je туженик неовлашћено задржао 
спорни изное. Суд се при томе 
позваа на Отштту узансу за промет ро- 
бом бр. 248 и заузеа гледшпте да се не 
може узета jijsl је туженгек задржао пра- 
во на Јтоворну казну тиме што је у  за' 
писнику о преузимању блатњача кон- 
статовао колико је износило закаипве- 
iLe тужиоца.

Брховни иривредни суд потврдио је 
првостепену пресуду Вишег привредног
суда-

Из образложеаа:

Правилно је становшЈГге првостепеног 
суда да je туженик изгубио право на 
наплату уговорне казне због тога што 
је примио испуњење обавезе од стране 
тужиода a .да није без одлагања саоп- 
пггио дужнику да задржава своје ираво 
на уговорну казну. He може се, наиме, 
узети да је тужилад тиме што је 15 ок- 
тобра 1955 г. испоставио фактуру ради 
наплате спорнег износа на име уговор- 
не казне, без одпагав.а саопштио ду- 
жнику да задржава своје право на уго- 
ворну казну. Изјава о задржавању пра- 
ва на уговарну казну, сматра се да је 
учиаена без одлагаља, ако је дата од- 
мах по преузимању робе, односно чим

је то по редовном току догађаја могуће. 
Међутим, у овом случају по одени пр- 
востепеног суда, чиме се саглашава и 
овај суд, није тако поступљено, јер је 
блатњаче туженик преузео 6 октобра 
1955 г.

Суд је ценио навод туженика да је 
задржао право на уговерну казну тиме 
што је приликом извршеног преузимааа 
у записнику под тач. 7 констатовао да 
је испорука која је требало да уследи 
по уговору 15 авЈгуста 1955 г., уследила 
тек 5 октобра 1955 г., па је нашао да 
ова констатапј-ј a не може да има значај 
изјаве да се задржава право на уговор- 
ну казну. По нагсођељу овог суда овако- 
ва изјава мора да буде дата изричито 
и одређено, што овде није био случај. 
Сама констатадија да постоји закапш.е- 
H.e- није била довољна.

Суд је ценио и навод туженика да ее 
првоетепени суд ш>грепшо позвао на 
Ошпту узансу за иромет робом бр; 248. 
У  праву је туженик кад сматра да се у 
смисду Узансе бр. 1, Ошпте узансе не 
могу применити приликом решавања 
спорова насталих на основу уговора о 
делу. Но, ова околност није од утицаја 
на законитост првосгепене пресуде, јер 
за решење гштажа уговорне казне у  Be
an неуредног извршења уговора о делу 
треба применити правна правкла при- 
вредног права, a no овима се има до- 
нети исто решење, као пгго је дрнео пр- 
востепени суд на основу Ошпте узансе 
бр. 248. Према томе позиван.ем на У- 
зансе није доведено у питање правил- 
ност првостепене пресуде.

СЛУЖ БЕНА САОПШ ТЕЊ А  

ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШ НОГ О даО РА АК  ЗА АПВ

На ■евдтгитттт ИО која је одржана 28 јуна 1956 године донвсена су 
следећа решења:

1. Узет је на знаи.е извештај претседника и референата о раду из- 
међу две седнице.

2. Позивају се гвит- адвакати дл’жвеицн Коморе да да 15 јула 1956 
год. исплате све своје дЈтове, ijep ће се у противисм против свашг неу- 
редног дужвЕшка изрећи привремешса сбустава вршења адвокаиуре са 
истовременим покретањем дисц. поступка, пошто ова одлука ИО важи 
као опомена за плаЉање обавеза према Ксмори.



3. Одобрава се преселен>е адв. канцеларије Зарцја Петру из Алибу- 
нара у Павчвво.

4. Решавано је о текућим предметима и молбама рада уписа у Име-
ник едвоката. . . .

5. По молби брише се из Именика адр. припраиника Жуљан-Желе- 
хо,ваки Ирина, због шреласка у држ. слЈ^жбу.

Извршг'И 'сдбор АК за АПВ

УПИСИ У  ИМ ЕШ Ш  АДВО КАТА И АДВ. ПР1Ш РАВНИКА

1. У  именик адЕока.та упиеани су:
а) Днмцријевић Пангчо, са ’Седиштез! адв. канцелароце у Зрења- 

Еиау, реш€н.ем АК за АПВ бр. 167/56. које је погврдно Држ. седретар 
за прав. зшраву НРС' -евздкм решењем бр. 12134/56.

2. У  Именик адво11<а!Г1ских приправника уписан је Петровић С. Ми- 
лан, код адБската ЗЕекић CeiEepa ш  Суботице, решењем АК за АПВ 
бр. 82/1955, које ,је посгвриао Држ. секр-етар за праЕСсудну управу НРС 
сврјим решеаем бр. 11578/856.

Адвокатска комора за АП В

ИСПРАВКА

1. У броду 1 „Гласника” за 1856 годину, на страни 31, објављена је 
одлука Врх. привр. суда бр. Сл. 733/55.

Како ее код објављжвања оне одлуке поткрале извесне грешке, то 
исправљзмо ту одлуху као шго следи:

а) у иаславу треба да стопи ,,спајању”, a не „г[сетојан.у” ;
б) у изношењу чшвеннЈЧ1Хог стања треба да сгоди не ,,пра1ИБ-ту- 

жба”, него тужба ■.гужеЕика;
в) четврти став треба да гласи: ,,Жалба је недопуштена, a не „нз- 

осворана” ;
г) у погСледњој речбници те одлуке треба да етоји „. .. icaMO решење 

о спајан-у не може се побијати лрашним: леком”.
2. У  броју 6 „Гласнижа” за 1956 годину, на страни 23, у чланку 

др. И. Француског поткрала се грешка, јер је так. рачун Вишег при- 
вредног суда у Новом Саду 10-КБ-2, a не 10-КБ-1.

Молимо еве ваше читаоце да ове грешке изволе исправити.

Уредништво

,,ГЛАСНИК“ излаза cBaKor мезеца, — Издавач и власник: Адвокатска комора 
за AilB, Нова Сад,. ЗмаЈ Јована 30. Ур?ђуЈе Одбор Одговораа уреднак: Ботаћ 

Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. б.
Текући рачун код Народне банке бр. 300''Т-403,

Штампа: штампарнја „Коста Шокида' Нова Сад.


	ГЛАСНИК

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА А. П. ВОЈВОДИНУ

	ГЛАСНИ К

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА А. П. ВОЈВОДИНУ

	ПРАВО И ФАКТА КАО ДВЕ СТРАНЕ ФУНКДИЈЕ ПРАВОСУЂА

	ni

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

	ПОСТОЈИ ЛИ ОБАВЕЗА ИЗДРЖАВАЊА ИЗМЕЂУ РАЗВВДЕШ1Х

	БРАЧНИХ ДРУГОВА

	ПР1ШЕНА ЧЛАНА 60 ЗКП

	НАЧЕЛО ЗБОРНОСТИ И СТАСТАВ ВЕЋА ВОЛШХ СУДОВА

	Добривоје Баб^

	ПРАВШ1 ПОЛОЖАЈ ИНДУСТРИЈСЖИХ ПОГОНА КАЗНЕНО- ПОПРАВНИХ УСТАНОВА



	ДДЕО:^А“‘

	СКУПШТ1ША УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА У НОВОМ САДУ

	ПАВЛЕ ГРАБОВАЦ





