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Поштарина ндакена у готову

Г Л А С Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  З А  А. П. В О Ј В О Д И Н У

Годива V Нови Сад, август 1956 Бро) 8

V

О БРАКОРАЗВОДНИМ УЗРОЦИМА 
ИЗ 4 ji. 56 И 59 ОЗБ

■, I
Брвас је као oiCHOBa породице под заштитом државе (став 1 члша 

2 Осиошваг заасона о бражу).
По томе, caciBHM је разушкива закнтересова1н!ост друпЕГВ€1не зајед- 

нице да основа породице, те оснсшне ћелије .друштва, буде чврста, да 
н>ен опсташак не зависи од хренутне добре или зле воље брачних дру- 
гова. С ируге стране олет, ако синоси странака у  браку нису здјрави, 
ако је та зак<зном уређена заједнида један оквир без сзд )ж м е, 
ако cyifpysH не исшуњавају својје б]рач!Ее и пор з̂дшчне обавезе, aiico су, 
дакле, узајамни 10днк>еи међу брачнјкм друговжма по(рем^е1ни до те 
мере да је од брака остшга дамо npasira фарма, — оЈДда ни дјрупиЈвева 
заЈедница нема више кнтереса за одржавањем такве творевшне. У та«с- 
трћт случајевима закон допушна разрешење бра'чЕе везе, допушта раз- 
вод брапоа.

Зфеђујуби ту материју, матарЕ^у развода бража, закон је  лрибе- 
гао енумеравдји: побројао је Све оне увркжа који су подобни да по- 
служе ошовом за. .разрешен.е брака.

Ти узроци су:
1 — прељуба (члан 57),
2 — јрађење о глали (члан 58),
3 — неизлечива 3̂ ®i®a болест (члан 60),
4 — злоиамврио шш неоправдаио ва1пу!1Ш5аа>е ('члан 61),
5 — нестаиак супруга (члаи 62) и
6  _осуда на казну (члан 63).

За успех у  icnopy кога је рада хазводја б|раша, због кодег од ових 
узрока Ш1КјренЈ’о  овлалЉени супрут — под одређеиим лроцесуаЈШим 
претпоставкама —  потребшо je, a уједно и довољво, да се дојкаже ош  
сдређеиа лин.е!ниша iKoJa је у  закону фдксирзјна, дакле: по ллаву 57, 
прељуба; по члашу 58, рађење о тлаш; по члаиу 60, неизлечива умна 
болест; ло ллану 61, злoшiм:eplH!o или Ееоправдано иашуштаЈње; по 
члаву 62, нестаиак купруга; по члкну 63, о1суда супруга. на казиу. 
Докаже ли се та фиксна • чињеница, брак ће се развести. Развешће 
га суд зато што за!кон претпоставља да су  брачни одвоси м ^ у  супру- 
зЕма поремећени до те Mqpe д а је  н>ихов заједаич^ки живот постао не- 
подношЈшв у  CBaiKOM огаом случају када je  доиазонваае постављене до1- 
казне теме успело, тј. кад се atopa узети да јв даказаш. п|)ељуба, ра-



ђен>е о глави етд. Другим јречнма, иије попреб1но и  «tcei6Hio доказивашн 
да је  прељуба, рађење о  глави ити. у  1К<еткретноз1 СЈгучају' и  стварно 
довело( до тешке поремећености у одно1сиа1а  међу брачним јдругоБима. 

• Толико о тзв. „ојц[ређ€!Н!ИШ1” узр10цима за  развод брака.

Поред изнетих шест ysipoiisai sa, развод бра1ка, Основеи: закон о бр'а- 
ку nosiBEaje јсип два: оиај из члана 56 и ошај из члагна 59. У теорији се 
онај из члана 56 назива „неодрфвним” уароком за  развод б р а т . To 
SETO што У OHOM делу зашошоког прсшиса којн садржи опис чнњенвчвзог 
стања није фнксирана коЈа одређеЕа чин>еивЕда — iKiao у  случајовима 
о којиага је  досада било речи — aaefi је  усиех шора. засакЉашог на том 
замоааском прспису везан за  уш ех у  до1ка!Зиван.у неодређеног брода 
чињеиица које и  по 6j)io.jy и по својој природи варирају од случада до 
случаја.

Узрок за развод брака из члала 59 Основиог saiKOEa о браку у  тео- 
рији се сврстава у  групу „одређених” узрока за раавод брака, мада 
је то, по моме мишљешу, иеошравдашо.

Р^ш бу појнешто и о  једном и: о 'другом од оних бра1кор1аг!водн!их 
узрока.

И
Чла|н 56, ста® 1  — Узроци 'Који досводе до тешке шорем^ености 

у брачним одаосима нису исдрпљени у  оштх шест члашзва о којшиа 
је  »̂и.тгл ,речи1. To је  сасвим разумЈШ1во aiKio се при резонокању пође од 
тога да су животни octhioice уоашгге и брачни посебно сложени у  то- 
Јшиој мери да се ни поједшш Нхиховн м<женти не могу исцрпно ро- 
бројати, (ма 1како то иабрајање брижљиво бишо. A затим, т е ш т  поре- 
меНај брачних одн!ооа није нужно везан за  (неки маркантни догађај, за  
Н€ко одређешсо шоншпање којег супруга, за  чињеницу, даасле, iKoja је 
сама по 'себи нешто знагааЈио у  животу брачшмх рдаугова. До пореме- 
ћаја  брачних односа чваш  долазж постепано, нешриметно окоро. Он 
■настаде као последица несагласности природО брачаих друтова, mz~ 
ховог различитог псгледа на живот и  н>егове манифестације, нејед- 
EaiKor образована, уопште: стицаја icbhx могућих ојколеости. Д о по-  
јремећаја брачних односа може даввста иарочкго невршење брачних 
дужности шрописаЈНИх првом гла!В01м Ошоеног залсша о браку. Так.о: 
повреда да^жности узајамног ш омагааа из члаад, 5; повреда дузкности 
старања, свасгштања и издржавања заједнкчке децеизчлаш аб; неспо- 
разум у тогледу вођења заједничког домаћинсшва — стагв 1 члана 8; 
повреда дужности издржадаања породице нз ст. 2 члана 8; оаранича- 
ван>е или спутава|н>е слјободе брачшог доуга у  избору рада и  занимања 
из става 3 члана 8; неспораз'зш у погледу избрра мвста заједничког 
становања — став 4  члааа ^  Брачеи однош  моиу, дал>е, бигт пореме- 
ћбни и свакојажим друтим полашааше1м или ставом којег^бралнет' дрзта ' 
неза;ш;свк)1 од права и .дужшзкгга лраписаишх Осгаовким заксшш! о бра- 
ку. To ће бити елучај нарочичо онда ако међу брачзшм друповима неиш, 
оног узајааиног разумеваЕ»а, оие усклађености међ|усобиог <Ж1Хођен>а 
које захтева 1Ч>и|рода бразса.

У сним тии и ^ош MHoiTHM другим cnymjeBH&sa DopeMefieHOcro брач- 
тги-g односа настаје постепеЕо. Ош. није последица једне одр^ене



маЈжанше ч1И1н.енице, већ сш цаја околности; оиа је грезултат произве- 
ден К'амбивацијО|м: множине 1сит1нијих, мање зш.ч:ао’них жнвотанх ма- 
нифеетадија било једног било и једног и другог брачног друга.. A  и по- 
ред тогапгтосу теживотнеагаиифестажрче— С!важа за себе и  свака сама 
по себи ^  релативно малог звачаја, један аихкж жомплек.с, једна 
њнхава множива, сасвим з’е п о д о б т да |доведе до теопког поремећаја 
брачннх однош. У изБвсном смислу — 'К!ако каж е проф. Коес®шнтино-  

овакви слувајеви поремећешости моау бити вик та тезки од оних 
за iKoje закон претпоставља да су т с т а л и  из одређеиих узрсхка за 
развод брака. ГГрељуба, зтмна болест, несшалЕост, ншхуштаЈње бравиог 
друта идд. Moqy уздриати брак, али брак. 1може и пребхкздити: жризу у 

je  због TiCKna sairaio: преварени сзшруг може ошроститвг, cyirpjT 
ЈТмобОЈШОг бравног друга мооке се још  више везати за о в о т , a  напу- 
пгтвни сз^руг се може 1сдлучити да чека павралак отуагаралог брачног 
друтд,̂  — и тако брак моисе бш н соасен. A jra ако је  између супруга 
noCTeneiBo настар трајан неспоразум или неуклошиво неиријатељство, 
— (Онда. браку нема спаса.

Водећи рачуиа о свељ^ овоме, Основни закон a  браку је  у  члану 
56 предв1киео тзв. „геверешну клаузулу” . И  дрк је  у  прописима који 
садрке-одређене узроке за  развод брака iromaio од тога да је  тешжа по- 
ремећевает брачних одиоса настала оамим р^ањ ем  одређене чиње- 
нице, у  члану 56 за|кон тражи да се утврда баш та тепв£а порејмећенос*, 
без обзнра на то из 'којих је, колшоо и  каквих чин>еЕН!Еса оиа; п ^ -  
истекла.

Кратка анализа 1става 1 члаша 56 Оегасшвог закш а о бражу, јвшслим, 
в ^ е  бити неакориеиа.

Т ај прапис гласи:
„Акосу Јтслед нееа1гласн01сти нарави, трајног несисраззша, не- 

Ј'зслоњивог непријатеЈБСТва или из ма ;ког друтог узрака брачни 
односи ТОЈШКо лоремећени 'Да је  заједничиси; живот nocmaio непод- 
иошљив, iCBaiKH брачии друг може трамсити рш вод 6'рака.” 
Чињенично стање у  овом 'прогшсу је :

Ако су услед несагл1асности нарави, трајиог нбспоршувЈа, не- 
упшоњиЕОг нешријатеЈБСтва илн нз ма жог другог узрока брачнн 
односи толико поремећени да је  заједниаки зкивог постао неггод-
(ЕКМПЉИВ . . .
A  правна мера је  ово:

свакн бра̂ Ени друг поже 1р»ажити развод брака.
О во__несагласност иарави, трајан неспоразум, неуклоњиво

непријателлтво. . — то су ciaiMO примержце 1габхх>јани: узроци 
из којик може да настане тешка поремећешост у брачним од- 
носима. Нвеумњиво је ад овда ажо се уззле у  обзир да иза тог 
набрајаља долази Јсап и offio . .  оали: из ма 'Ког другог узрока..

По томе, смисао овог и|р1сишса је  следеБ.и: Ако су бјрачни с^цноси 
поремећ,енн у толикој мери да је  заје!Днич1ки живот постао беподна. 
TTTTt.Tm lOBiaiKH бравни ируг може тражити развод брека. Н а таз иачин 
је  чињенично станЕ.е "POt  закономог шрсшиса сведено на свега један мо- 
м ент; |на порвм^еиоот брачннх cjpioca до те мере да је  заједнилки жи- 
вот посто неподношљив. . .  A ако се уови да је  рнај израз „ . . .  да је за- 
једнички живсчг посвао незодношд>ив. . . ” ту зато да одреди меру, сге-



пен поремећешоети брачнах одиоса, т ј. да означи да. се ради о тешком 
поремећаја брачних однјаса/ — !авда би се 1Шначно смисао прописа 
у  питању могао свести в а  ово: због тептке поремећеностн; брачних од- 
воса, csaicH брачни друг м0же тражити развод брака.

Д а би се, дакле брак на осшову става 1 члана 56 Ооео®ног закона 
о  браку могао разввсти, шггребио је  доказати:

а ) — да. у  братаи ojaiHOiCH исјремећени;
б) — Иа је  та поремећешост тешка, тЈ. таква да Je због ње зајед- 

шгааси живот брачиих друШ ва мостао иеподншшБив.
- Та тешка пГОреагеВеваст, међугим, 6es ofeiipa на to да јш  је  om  

Haieiajia због несагласшоаии: најрави, трајиог EeionoipasyMa, неуклањивог 
ЕМпрндатеиЈСТва ели из ма 'ког друрог узрска, —  и аје таасва доказна 
тема ЗЕсоја се мооке неп1осредн0 HCiKaBaiE. Д а би се у једн!01м: ко1шкретшом 
cjijrqajy дошло до тога да су  брагаши одроеи 1међу 'Сувфузима тешко по- 
ремеЉени, пооребво je  Да се утврд& тажве к&нкретне ЕинЈеганце и то- 
лико иоикретих ЕињеЕвсра из чије ће се 1Јрир1оде и знат;Ја, из 
м^^усобиШ’ 'одаоса и .хуеазшаагрсје према оаваЈшм моментима важним 
за одлучиван>е ■са icarj'paoinfiy моби иа изведе заЈКљутак: несумњиво 
je  да се у  конкрелшом случајЈу ради: о  тешкој' појретгећешости брачних 
<здаоса (прашни ставдард).*

Например: из чињенице да се парничне странке ии1су могле спо- 
разумети о иоме да ли  ће ж ивеж  у домаћииству тужиочевих роиитеља 
шш ће saiCHoratra самостаано дрмабивство; да је  тужшшац уашра-шо 
вршвње иктш ш их брачших дужности; да је  каткада грубо иеаупао пре- 
ма тужевој страици; да странке већ 6 и д а н а  не живе заједао; да је  
тужена страика за то в ал а  к,ошсубиш.т с  далтпим мушнарцем, — суд је 
нзвео заиивучак да су брачни -oiTpoiCH: међу сугарузима поремеВени до 
те мере да је  њихов за:;^днига1си живов гаостао неподношљив, па је  из- 
рвкао |развод браска ша осиову става 1 члајиа 56 Ошовиог заЖсиа о 
бражу.

Изш: из чињеиице да су  се брачшси друлзви сталнр препирали око 
аропгкова издржаваша доведене деце туж илаш е 1етрашке; д а је дуже- 
ник 20 гоДиШ; ‘старији од тужилачке страаке и  болестан иа плућима, 
па cTOtra. ишггишне браане дужиости не маже да врпж у  овој јмери у 
којој то oft Е>ега ИЈШилачка странка отеЕсује; да је тужешик још  и
аклкж бесш>сл!И!лен>у, __ осшоовано се могао извести закл.учак да су
односи међу еуирузима тешмо лоремеб.ени.

Изложеио Базиеће следећу 'когаклузију: да би се брак Motnao разве- 
С1И на основу става 1 B aasa 56 ОЗВ, нужно је  да се нзнесу и  докажу 
такве аиоикретије чињенице и  толико коикретЈших чивЕ^иица :№Је ваме- 
ћу закл>учВ1К да 'Су брачшш односи; међу парничним страшса|ш. тешко 
порем^ени.

Прва реченида другаг става члаиа 56 ОЗБ је  непрго компликовала 
иначе јаену ситуадију сгпворену првим стовом истог закошског про- 
писа.

Та речвница гласи:
Сматра ће се 1Н1ајрочито да је  заједнички живот супруга постао 

неЕоднсшљ!ив ако оба брачна ДЈ^тга, наводећи сиравдане .раздоге, 
шрразумно траж е развод брака.



y  inpyaiKCH ice та дисшозвЕодја често схвата тако као д а омогућује 
развод брака заенош н иЈакључиЕо на опораеуму брачних другава. To, 
међутим, није тачнх>.

Б1во заитгго:
Прва речевица ДРЈтег ствва члана 56 ОЗБ је  саак> грешком у ре- 

дакцији; унета у  други став. Уотвари, она је  органоки повезаЕа са пр- 
вим ставшг и  правилЈво се молсе схватити casio онјда адсо се при т>’ма- 
чен.у о(д TOiPa ш пође.

И зраз „кжораззтмвс)” одаоси се само в а  а^ражење развода брака. 
Пре!ш. аЈОме, речи „сба брачна ® )iyra. . .  cnoipasyanao траже развод бра- 
ка” треба схватити тажо iKao да је  речвно: развод брака чражи и  један 
и друш  сушруг. Под nojjMpiM „оправдаиих разлога” треба схватшш чи- 
њенкце ш је  ће суд 1КЕалификовати 'као „одравдане’’, тј. чињениде из 
којих ће суд — уколшко у доказнсж поступку утврди шдхову истинж- 
TQCT — шоћи 'да изведе закључаЕ да су брачнн односи међу стражкама 
порем^ени. За разЈШку од првог icilaiBa тог истсг saiKOHCKOir прописа, 
по стшву |дрзтгам суд ве  треба да испитује да ли је  даказана пореме- 
ћеност брачиих бдиоса уједао и тепика. Jep, због Tom пгто и  један и 
другн супруг траж е да; се браж. .разведе, заион претпоставља да је та 
порамећеност тешка. Речи „1Сматра, ће се да је  заједшгчки живот су- 
1ф уга noeiaio ншсчцношјкив’’, чиии ми се, несумњиво указује на ваља- 
ност изнете ТЕрдње.5

Уисрапш: да би ‘се брак iMorao .раавести по п рш ј речеиици др|у1ч>г 
стааа члана 56 Оеновиог закш а о  браку, дотребно је ;

а) — да оба брачна д р у т  траже развод брака;
б) — да се дакаж у такве чдњенице из којих се на несумњив на- 

ЧЕН може закључиги: да су брачни односи међу странкама по- 
ремећени;

в) — a  није пшЈребно да ж  чин>еница жоје суд узме за  доказане 
нужио излази и  закључак да је  настали поремећзј тежак.

Кроавица — Кривица није елеаиаит чнљеничног стања проииса са- 
дажаног У члану 56 Осионног saKicaa о браку. Но, и  доред тога, суд је 
по чл21ну 78 обавезан из- службвне дужности да утврди жривицу било 
једног, било друтог, било и  једаог и  другог брачног друга Ојввда када 
је до поремећаја брачних одзоеа због та|кве кривице дошло.

AiKo је  настала тешка дорем^еиост у  брачним односшга, ша трги 
жен>е раквода брака овлапЉен је  ж један и друпи сушруг —  став 1 
члана 56 инфине. Изузегно, ме^ушм, по другој речениди другог става 
члана 56,алсо је  поремећај брачних односа насгао искл>учиво 'Крики- 
цош једнојг сушруга, npaiBO на траЈжење раввода брака припада само 
брачном другу iKOja није жрив.

И деја која леж и у  основи ове двспозидије није особеисст само 
тог законоког прописа: о(на је  ошпта. Ошпта у  томе смислу што је  свој,- 
ствеш. и оннм „одређеним” узрс1цш 1а  за раавод брака ikoJh no својој 
природи могу настати само «ривиц>свд. Тако: развод брака због пре-
љубе, рађења о глави, злонамернсг или неоправданог напуштања,. 
осуде ш . казну, као ж по члаву 59, право на тражење развода брака 
пршпада, само ohoesi брачном другу који ндје iiopaB због aaicrajior ш ре- 
мећаја. Оправдашост такваг става није поррвбно ж посебно исшицатн;



y  саобраћају шеђу људима, иаиме, сасвим је  ЈЈазувЈЉиво да аз ашстве- 
ЕОг недозв1ољшог аккнашаља' аико не 1Може за  с ^ е  изводитн неко шраво, 
нену овлшпћаност. CBojcai iKipHsaqoM ннко не може стећи 0!вла11ЉеН|е 
које 1фе тапа иије имао.б ,

По ч л а ^  56 ОЗБ, дакле, развод бЈШса може траншгги: 
црво —  онај сушруг 1КОји шије крив због јнасталог mopeM^aja у 

брачним 0|да!ОСШ11а; _
другчЈ — било један било [цруга; супруг онда ако ни једаш вв 

други није крив због наспРалОг парем^аЈа у брачшшм од- 
иосима;

о;реће — било један бншо друш  <jynpyr ониа aiifio су  због иасталог 
nopetMiefiaja обоје 1фиш .

У овам |П!о1сл€|Дн>ем случаду никажвог sna'^ja иш а питаље степе- 
пена кривице: одлучно је то да кривица теретн и једну и другу стра- 
ну, без обзира на то ксдЈШКа је оша, осакве је природе и због чега је  
настала

Међушм, ш ај супруг јмојк је искључиво крив због нахлалог по- 
ремеВаја у  брачгним одшеима, иије Јгегитимиеан за тражегње развода 
брака. Но, ово још не значи да мриви супруг звоже тражиш: развод 
брака само онда ако je 1крива и друга страна. Наиме ако један брачви 
друг није 'крнв због насталог прремећаја у  брачиим одношма, криви 
супруг може тражити развод брака оида, ако па^м^^еиост Едје на- 
етала: 'иокљзпшво његовош крв№цом. To ће бити случај онда исада је 
до шремећеиости дошло делом из кривице супруга који развод брака 
тражи, a  делом због насталих објекззивиих <жо;шоСТн. У пршсси се као 
придошла објеисшнна ојколааст најчешће јадља BHineroĵ miiiHTjT одвојеви 
ншвот брачких дру!това. Пб томе, ш о је До поремећаја дошло крввицом 
једног сутгруга, на је томе придошла и објективЕа околноет вишего- 
дишњег одвојеног живота, не може се реби да је брагани друг о коме 
се ,ради искључиво 1ШриЕ и стопа је и он овлалЉен да тражи раавод 
брака, без обзира на прошис друге алттнеје става друтог члаиа 56 ОЗБ.

Пракса врховних судова je У овом погледу кОЕстаиша. Поводом 
захт№а за заштиту за1ковжгоеш, Врхзовни суд НРС је у  једнош кошсрет- 
ном случају из1ре!као:

„Члан 56 ОЗБ, шрема коме, аасо је ш:орем [̂ај бралних оддоса 
Hacraio иокључнво 1кривицом једаог супруга, npaso на трижеае ра- 
звода брака припада само другој страад, — |нема тај ош сао да 
искључује право на тужбу брааног друга који је иекључиво крив 
за раоквд брачне заЈежнице, ако цоето!ји nopeaidtaj брачннх односа 
и из другах узрока, иарочиго узрсжа објектшвне природе, у  асоје 
акхже да сшада и дугоголшпн>и о|дво|јени живот.”’’
У једном дрЈТсш случају Савезни врховвш суд је, између осиалога, 

изрекао и ово:
• „У коикрегпнјом слуаају не може се говорига о пужиочевоз 

искључивој кривици због Kioije он не би имао право да тражи ра- 
звод брака, али и поред постојања наведених обједсшвних окол-



ности неада сумње да поелоји и  тужиочеаа љризица која ое не може 
занемарити. Понашаие тужиочево (Еапуиггање sajeHECEraKior жи- 
вогга са тужеаом и усшаетављање ванбрачног одарса с другом же- 
ж ш ) довело је  до стаља iKoje даиас објектившо претсталкља пореме- 
ћ а ј брачнкх одвоса у  тој мери да је  уапое11авл>ан>е брачне заЈедни- 
це онемагућеЕЈО. Питање псремећаја бЈ)ач1аих одвоса и  неподно- 
пцЋиеаети заједничЈког живога суд треба да реши с обзиром на 
стаае  брачвзих одис1Са у  време парнице; али ако се не утврди 
исжл»учиЕ0: кривица 'једне 'Отранке, то не значи да се брак. мора 
развести без кривице странагЕса icaH се јизводег услед објвктивних 

■ окоЈШости. У oEOiM случају понашање чужиочево давело је  до по- 
ремећаја брачних односа, a  дупим одвојеним животом та ј пареме- 
ћај аамо -се продубл.ивао тако да је у време довошења пресуде би- 
ло и објекинвних 1>азло!га ‘да се брак разведе. Али све то не прет- 
ставља сметњу да се утврди: и  1госп>јан>е КЈривице на сграни тужи- 

^очевој.будз^ћи да је  Јфвобиднн п ср ем ^ а ј брачних односа несу- 
мњиво ироузрсисоваЈн вБеговим донатпад.ем.”^
Треба ли под изразом „виптејгодичињи” или ,дЈГгаг<здишн>и” одво- 

јени живот .разумети 3, 5, 10 или 20 година, — то се не може уиапред 
рећи. Суд је  дужан у  сважом конкретном случају да цени: да л и  једати 
временски период одвојвног живљења таквог караљтера да у з осгале 
утврђане ■чш&ениде може послужити npesBiEDCOM за  за«л>учаЈк: брачни
односи су тешко nopeaidleEH. Понекад ће бити потребно да та ј период 
буде дужи, каткада ће бипи довољно и  icano веколико година. Све за- 
виси од околиости кошкретног СЈгучаја.

Парднчни вдеЈгштет — По правним прагшшма прсцесног права, 
као ппо је позкато, париични вдешнтет у  Еачелу постојн онда ак.о су 
два сиора између истих страшака засновајна на истом чин>еничном и 
прави1̂ м темељу.

Кад је реч о  ракводу брака због којег од тзв. одређених узрока, 
онда пихање парничног ндешжгета није нарочита проблем. С обзаром 
на то да се у  тшј слЈчајевима радн о фиксшрој ч1ИН>вЈЕиди на Kojoj је  
Јражење за1сио(вано,» идешнгет нцје теизко утврдити.

Међутим, није исди сЈгучај и снда, када •€€ ради о  оихру зашованом 
на члану 56 ОЗБ. Нвда зато Јигго овде немамо оне фнмсне чишенице 
која треба да нам послужи као осшов кошпарш^ије.

Ипак, тевдкоће које се јављају при утврђивању идензигета чиње- 
ничног темеава спорова ове врсте нису иереЈшше. Ако се, дизгме, пође 
од тога да је nopeMsfieHoeB, ■односно теадка шорем€бено1Ст брачних од- 
носа запсључак изгведен из чињеница које је суд узво за и<5гините, 
онда је Ј)ешен>е при руци. Утнрди ли се да су с®е оне чињенице које 
су служиле основом јед дог спора узвге за темел. и друге парнице, из- 
весно је да иденлитет постоји. Алн ако је иомплаксу ■чињеннца на ко- 
јдма је био засиован хгашији спор придошла још и која ааова чињеница, 
која нова околноет, — правилно je узети да идентитета Heaia.

У једаом коикрелшзм случају Вјрховни суд HP Црне Горе изрекао 
је о®о:

„ . . .  Основно на чему се подижу тужбе за  равод брака су 
чин>ШЕСЦе на коЈима се заснива тужбени захгев, a  не проашси под



које се читешице поиводе. Ово свдга што ■се и pasiHe чињенице мо- 
гу подвести ‘Под један те исти за'К!Он!0ки; цропие. Ошпа ^  неосно- 
ваио стаЈноБЈиште ирвостешешог суда да јв тужиочев гахтев за ра- 
звод брака ншсиошн и због тага шгВо је офажио ра1зв1од брааса са 
тужевом H'O чл. 56 ОЗБј тј. по истом прашном аснсшу по којем је 
тражио- и последњом ^хужбам те да се стоиа има узети да је ствар 
пресуђеиа. Jep, иако је у  ошоеи талио да је тужилац и у  једној 
и у другој тужби !фажио piaiSBCH брака по чл. 56 ОЗБ тужбеии за- 
хтев ипак није заевоваш: у  (об€1ма тужбашЈа на иетим чињеницама. 
Тако. . .  oDHOiB прве тужбе је што оузкева нкје хтела да настави 
брачни живст са 'хужиоцем у  месту н>еговог олужбовања и што се 
протиЕила да ее земља зшејсе у задругу; a  друга тужба се, појред 
тога, засниаа још и на тврдњи да парнигане сгф®н1ке живе одвојевр 
још од 1941 године..
A Врховнж суд НРС 'је у  једн!ом коНЈсретиом сл у ч а^  иарекао ово: 

„Када је  утврђшјо да je  тужилаш шо тун^и за  јразвод брака 
био одбијвн прашос!н;ажио!м пресудом од 28 децш бра 1951 године 
ж поднео иов ТЈтжбеЕИ захтев са истоветним 1)азлозима 25 марта 
1952 годиие, тј. пре и.стека чри мееаца, то је  суд npEor степена 
правилао aanrao да је  ствар већ јејдншг шресуђевд. и основало нову 
тзгжбу одбацио, Jep сам протвк времена од завршетка лрвог спора 
до подизаља нове тужбе не гаретставља околност која би, yz  
Рне из раније тужбе могла имати урицаја на оцену постојања 
лроремећености брачних односа. Иначе је  Евосновано тврђење да у 
бракоразБОррим спојровима не дрлазн у  обзир пригобОјр лресуђене 
С1шари.”“

m
Члан 59 — Т ај sekohiCkh пропис гласи освадсо:

„Брачнж друг iKoira. h>€iiob брачни друг злосжшља или му на^ 
носи тешке увЈ)еде вг-ттч му својим нечасшим животом или на други 
начин BTT'H.H заједшгиси hchboit неподношљкива!, виоже тражили 
^развод брака^’.
Ни у пЈШсеи ни у  теорији овај заш ноки пропис нзде увек једнако 

и, нарочито, није увек правилно схватах. Та неправилност је  особито 
долазшга до изражаЈа при 1К10м1гар1ацији оове диспозиције са проашсом 
садржаним у члану 56 ОЗБ. У прокси će често постаЈвљају захгеви ку- 
мула'Ли!Е!но; по члану 56 и  59. A у  теорији се у  oibhm двалиа. прошисима 
Биди толика сличност да се једва налази !крите(р(иум за  шихово разли- 
ккжан>е.̂ ^

Анализа прспиеа у пигањ у даје, међутим, сасвим други резултат. 
Чињеничшо стан>е у овом: шрошк^ је  ово:

,,Брачшш дрзч* кога њвгов брачни: Дрзтг злостављ а или му на- 
носи тепвке у®реде шги му својим нечаснзим животом или на други 
начин чини зајаднички живс1г нвдодвоттт.ткивн и . . .  _
A правна мера је  ово;

„ . . .  може 1ражизи развод брааса”.
Оно: „ . . .  злостааља или му наиоси тешке увреде или му својим 

нечасним живатом. . .  чини. . . ” — то icy -само пршаврице нашедени
тешКи узршџ! (тј. такви уз.ро!ци ко;р су са друштвеаог гледишта. за I



теш ку осуду) 'који дрзтом брачн<^ ДРУГУ зај€дничкн живот чине не- 
подаошљивии. НвсумЕњиво је  то, (МвсЈшм:, ш д а  ако се зтзме у обзир то 
да иза овог набраЈ£ивЕ>а долази још  и  оно: „ . . .  шли на друш) начин — ” 

По томе, CMHlcaJo овог прописа је  следећи: Супруг коме н>егов брач- 
ни Bipyr на било који наЈчин — т р ^ а  схватити «ао да је  речено : било 
кзјКвим понашањем 'које је  са дрзчптвеног гледшзша за  тешку осуду
__ зај|е(днички живот читги нелоднопишвим, може тражнтн развод
бршса.

Д а би се, дакле, брак на ош ову члана 59 ОЗВ мсгао- развести’, ш - 
требно је  доказати:

да СЈшруг !штаЈ1кш>ем iKoje је  са друштвеног гледвсшта з а  тетпку 
осуду 'Свом брачном другу коЈи траЈКИ развод бршка заједнички 
зкиБОт чтгнтт неподношљивим:.
To и  ншпта Бшпе и  ввш та друто. Чим је  то даказано, закон прет- 

поставља да су оиаоси у браку ташко хгаремећени и ту шоремећеЕОСт 
не треба посебно доказивати. Ухсраво тако као и у  случају тз®. одре- 
ђених узрока развод брака. У тсиЕе је  овај прстгис сличан тим одре- 
ђеним увроцшш; за развод браш..

Ме^утим, он има сличности и  са узроком за развод брааш. вз члана 
56 ОЗВ. Та сличаост је у  томе што ни овде иема у  закону фкјксиране 
одр^еНе чшБвв^це коју би за yicnex у  стору требало доказатн. Кзјо и 
у члану 56, оако и овдв, понашан.е супруга iKojo жутом брачЕом дрЈту 
заједнички живот чиик неподношљиЕим; аије таква доказша тема која 
се може непосрејдио доказати:. Д а би се у једном конкретном случају 
дошло до тога да супруг сврјим вонашањем: које је са друшшвеног гле- 
дишта sa ташку осуду брачном другу заједнички живог чиви неподно- 
ттптдг,тгш1г потребио јв да св утврде такве BOHiKpeTae чињенице и толико 
коикрезших чињевица из чизе ће се лрироде и значаја, из чнјег 
међуообјног односа и релшрсје према осталим: момиепима важним за 
одлучива!ње са стгзфнОшћу моћи да изведе за1кључаж: нееумжЕто је да 
се у  коаакретном случају раии о  томе да тужени сушруг својим пшаша- 
њем «оје је са друпизвеног гледшпда за тешку осуду заједничиси жжвот 
*CBQM брачном другу чинч нелоднсишвивим (празни ста1ндахзд)

Наиример: из ч!књенице да js  туженик тешки алк.охолжча,р, да се 
у шизаном стању‘скита и  по неккхгшко дата. куЋж не долази, — може 
С8 закључити на то да ткм својим шон i i 1'а,тт>ем које js  са друлгхвеног
гледш ш а за  тепису осуду свом брачном иругу заједншчки живот чини 
неподношљивим.

И ли: из чињшицње да се тужеиа кгграшса о к и т  по крчмама, да 
пијашсчи и  да се одала простшу цији, — логино је  за1кл>учити да она 
iHM сгвојим пошаигзљем utoje je  са друштвеиог гледшпта за  тедгку осуду 
^једнич1ки живот брачном другу чини неподнкишшвим.

По себи ice разуме да узрок из (Кога је  настала неподаошљивсист 
задвдничког жнвсиЈа за  охраику ко ја развод брака тражи зиора бигпи 
трајан. To несумаиво ттаттазтт вв чињенш;е да су у  закону Јчготребљени 
трајни глаголн: злоставл>а, наиоси, чини; a  не: злостави, нанесе, 
учини. Исто тако је  извеоно и то да понашање супруга које рађа узрок 
неподношлЈИЕОСти зај,еданчког живота — (како је  већи досада вигла- 
шавано — о р ^ а  да је  са друпгшеног гледшпад за  тешхку осЈт^у и да 
се cTOira 3!а 'н>ега мора шретпоста1Взапги лодобаост да изазове неподно-



TTTTKTTRinirT заједричжог звивота. To произлази из примврице иобројавкх 
узрока: злоставља, наноси тешке увр€|де, иечахзним животом ч и н и ... 
He би се, npefflia тзоме, могао раввбстн брак по члану 59 ОЗВ ошда ако 
би се ш  '^иљеиица iKoje су узегге за иолЕЕните морало зажљутати на то 
да понзшаше тужеиика које је yseiEo за ч!ин>ешични основ тужбе није' 
трајно или са друштвеног гледишта, Еије за тешку осуду.

Ai«) се изложеето ревимира, онда се долази до <жих зажл>Ј'ча1ка:
1  —  У ллану 59 Оснонног закоиа о браку шредвиђен је 'један по- 

себаи, самосталан, узрок за развод брака који гни у ком случају није 
једна варијанта yepoiKa прспиеажЈг члаиом 56 истог заљоша.

2 —  Узрак из члаиа 59 ОЗВ з'е шејцијалшији од оног из члана 56 
истог зако'На. Огога Еиое правилио трајжити раздад брака кумулатиано • 
на осаову члаша 56 и 59, — што се :арл)б чвсто чшш. То сгшга. што је 
по члану 56 нужио да се ушрда да ја заједничкш жнвот постао непод- 
нопцЋИв и за једиог и за друпог супруга, дакле, усхшпте; a  no члану 59 
пак, пшребно је утБргешга да је на 1сд|рани; т̂ тнеилагаке етранке гга не- 
ПОДНШШБ1ИВОСТ насиала због таасвог пона!П1ан.а тужшика ж ојејеса дру- 
пгпвеиог гледшита за тешку осуду.

3 — Кад је реч о 1раз®сду брака на осиову члгтз. 59 ОЗВ, онда. није 
поозребко лосебно даказиБатв тепжу поремећежост у  брачним одвшима, 
јер н>у закон претпоовавЈЋа чим је дсжавано да понап1ан>е ауженика 
које је са друпггвеног гледшша за те!шку осуду тужилачкој странди 
зазедвшгаки живот чшш ташодрошљивим.

4 — НешоднохшБиваст заједничког жишота треба да Je m  страла 
оиог супруга коЈи тражи да се брак разведе. Н нје иксљ учш о то да. ое 
браж разледе и олда када за  туженика није настала HenoAHonutHBOcT 
заједричког брачное живота.

5 — Неподн:с!1шкиЕ01Ст заједничмог живоод, кио‘е таква доказна те- 
ма !Која се може непосфедно доказатн, већ је  у  CBaiKOM кошсрепном слу- 
чају из ко1М!Плакса чињеиица узеш х за  истиннте потребно за1кл.учити 
да је  неподроишБивост sanoia ваступила.

Орестије Пугник

1 — Упореди: проф. д-р Михаило Конставтиновић, Раззод брака због тешке
поремећеносш брачних односа, „Народни правншс”, број 2—'6 из 1949 
године, етр. 63—64.

2 — Проф. Константинокић, оп. 1џгг. стр. 62.
3 — Проф. д-р Ана Прокоп налази да је развод брака „ . . .  могуђ само

оада, ако постоји поремећеност и  неподношљивост” (подвучено код 
аутора). Менн се чшш  да та тврдња није оправдана, јер поремећеност 
и недодношживост нису координирани елементн, већ је неподаошљи- 
Бост — како је у тексту изнето —  атрибут поремећеноста. (Упореди: 
проф. д-р Ана Прокоп, Коментар Основном закону о браку, Загреб, 
1953, стр. 141).

4 — КоЕСтрукцију појма правног стандарда изложио сам у  свом саставу
Фрагменти о правном стандарду, који је опиампан у „Гндгиттоу” Ад- 
Бокатске коморе за АГШ у Нов«м СадуЈ бр. 5 нз 1953 год. стр. 10—15.



НАПЛАТА ЗАКОНСКЕ ЈЕМЧЕВИНЕ ОД ЧЛАКОВА 
ЗАДР5ТЕ ЗА ОБАВЕЗЕ ЗАДР5ТЕ

По чл. 59 сг. 1 Уредбе о Земљо1рагЈрижим заиругама члашоови за- 
друге јемче салила1р(Ш> за  обавезе ^друге у  гроЕицама одређеиим 
пракилима ^друге, с  тим да то Јемствб ше може б и т  мааа>е од 10то- 
струког износа зедаог његовог ушисашг удела.

У лфакси в аших привредких и  јредовннх судова тожггавишо се пи- 
тање: на осоЈи се навин може наплатити ова ^јмчевина од задругара, 
вада се ушврди, да је  цаснва задруге већа од актавв, било да се ради 
о поступку редоБне било о 1ПОСтупк.у принудне Јшккидацнје задруге?

Наша судска npaiicca на ова тштаЈња није дала iKOsâ ran ■ одговор, 
тако да се по Зуему jam увек водн: дискусија у  којој се појављуЈу врло 
разЈШЧита и једна друтвма суиротна гледишта <зЗ- којима се корисно 
упозиати, би се мкзгао заузеги што привилнији eras доиде док не 
буде решеио то шштан>е позишвевним закоиским прсжшсииа.

ПРВИ СТАВОВИ НАШИХ РЕДОВНИХ СУДОВА

У  шмлушку принудие ликвидадије једне земЈшраднич«е задруге 
са огранкченам јемс.твом ликквдациони угфавник чим је из предлик- 
видацианог ^»рпшог рачуна вздео да је пасива задруге шолика J?a се 
н>еге обавше не могу у пошунјости жлшатити ни из целокЈ’ине јемче- 
вштд етдјругара, првко свог nyHoaroJiiHma адваката поднео је поједи- 
начне оужбе среоком <уду ради иадлате језетевине у  дестоструком 
шносу уписашххг УДвла свашг туженог задрутвра.

. Суштана крајње одбрине свшвог тзокеника је  да таква љегова оба- 
веза из јемства не поггиче еи  из правиша ^ д р у ге  ни из заксша.

Срвоки суд је пресудама обве8ивао1 задругаре да плате пђтките- 
љици |десегоструки изтос уписаиог удела као тјм аљ и износ јемче- 
вшв по чл. 59 У1>е;!̂ е о  земллраднигаким задругама.

Орески суд налакн да је утвЈ^ивааем т си в е  задруге у  таисо ве- 
лигаш износу насауцио мокешат када одгчжориост задругара у  ма/repii- 
јалЕОм смислу, a према чл. 59 псхЈШнуте Уредбе, има да се спроведе и 
реалнзује путем наплате у  парничнски постушку.

5 — Упореди: Упутство Савезног врховног суда 6р. Су. 458/47 од 50 јуна
1947 године у Збирци одлука из 1952 године на стр. 560—561. — даље: 
проф, Константиновић, оп. цит. стр. 69.

6 — Проф. КоистантиновЛ, оп цит. стр. 66.
7 — Збирка одлука из 1952 године, случај бр. 187.
8 — „Борба” од 20 фебруара 1956 године.
9 — Збирка из 1952 године, случај бр. 196.

10 — Збирка одлука из 1954 године, случај бр. 205.
11 — По мшпљеау проф. д-р Ане Прокоп, нема јасне границе између узрока

- за развод браха из члана 36 и 59 ОЗБ (оп. цит. стр. 155). Мени се — 
кало то и из текс?га пронзлази —  такав сгав лини нетачним.

12 — Види примедбу бр. 4.



Окружни еуд Je згва1жж> жашбе тулсеших, is . је  пршетепене пре- 
суде преиначавао таш  је  тужбе СЈг^цквао из следећих разлога:

Окружни еуд „размотривши иаивдазтру одлуку ж 1списе, установ- 
љује да у  конкретном служају ЈВи1квииациона KofiviHCTja оствар|ује про- 
тив туженог као јем1да, задруге! у  прииЈдаој лишидацији: наЈплазу дела 
пасиве у  вш з^и  д©севоа1ру1К!0|г улопа тзокеисг. Како по УредЈбе о seji- 
л»аралш1Ч11шм задругама као и по прсшисима Улутства издатих у  вези 
те урздбе ликвидациогаа isoiMEiCKja нељга права да путеш: !пар|нжце оства- 
рује тражбине повержлаца задруве У лжквидацији према јемцима за- 
друге у  ликвидаднгји као гЈгаЕног дужЕ)и1ка, a  no оашгвши начелима 
имонишзког права ишлшгу тршкбина шреига јеагцу !мк>же аотварити 
само 'пов^илаа^ или icnicpeapH дужник ако је  иеплатом тражбину из- 
мврш , a  што овде ниј.е случај, ша је  тужба неоевсшајна и ■е>'Д је  пово- 
дом жалбе, jfopao тужбу с1дбашеЕСти:,_ јер  тзакжлац нема ажтавне леги- 
тимацкје у  овом cnopyi) — Огае(зви opecKor и окружног СЈда по овом 
пнтан>у су П'0‘Тпутн:о jiacEiH. И 'сресаси и окружни суд сматрају да се јем- 
чевина од задрЈча.ра, може кашлагЕчж nyreai редсане гра^аЕске пар- 
нице. Међу bvttmb. је  camo разлика У томе што среоки суд ишгази да је  
„принудни управЕтељ” задруге у  ликвидацији овлашпев за  цоднсше- 
&е ших тЈ''жби, дск окружгш суд сматра да „лнкнидацжова- кооугисија” 
нема акткЕну леЈПитишацију за  таплату те јемчевине, Bđi да су ак- 
№вно легшгЕмжсани сако хговерЕоци задрЈте жли сшзредни дужник 
ако иоштатом измжри тражбжну.

НезадоволЈна овим ставом окружног СЈч^а, земллраџзрнчка задруга 
као тужитељица поднела је  молбу за  улаганЈе захтава за  заштису за^ 
конитости у  тсм смислу, да се npeoycga оцсружног суда шреиначи тазсо 
што ће се пресуда ореског суда потврдити.

ЏРАВНА ПРИРИДА ОВЕ ЈЕМЧЕВИНЕ

У ставсшима орвоког и  cuipy^cHOr суда се види те  само истовет- 
ност гледаља на ове опорове ва процеслталне 'стране — надлежноеги 
оуда за  спораве oiko вашлате ове јемчевине — већ и  бивна разлика у 
схватаљу шравие природе саме јвмчеЕИне.

По сташовишту <фбакаг СЈ'да — ова језсчевкна пршгада тужнте- 
лжци зеа1Л.ора,цнжчкој за д р у зи  са огравнченжм јесугстесм у  ли1<вида- 
цији, те је  зато ли1квидац;иони управник селапхтен  да зе наплати: у 
име зздруге, ®ао њено лотражива!н.е.

По сгановишшу пак окружшог суда, — OEa јемчевина претстакља 
трал^ину повврилаца задру’(ге у  лжквидацији Ka« главвог дужника. 
Према то1ме, caiMo о?и повериоци могу по оппгшм начелима имовиаског 
права да траже од задругара наплату ове јемчеввЕВ.

Налазјим, да су оба ова 1стадсвишта погЈрепша.
Правно сташоЕзаште среоког суда погрепшо је  затс> што јемчввина 

уопште, па вл  ова, не -caamBaEa 1и.10вину гт в Е а г  д^^чшикa у конкрет-

*) Да се не 6и удаљавалн од основног шггаља остављам по страни оцену пра- 
вшшосди одлуке окружног суда са гледшЈгга вравних правила грађанског ларич- 
ног поступка.



ном елучају зааруге у  лимвидацнји, да би је  задруга могјш. наплатити 
као своје шсатражиЕаЕБе. Правно icraHOBiniiTe окружног суда погрешно 
је зато што ово није таква јемчевина иоја служи за  обезбе^ен>е потра- 
живања сваноог ловориоца задруге пссебно, да би je сваЈси поверилац 
могао у своју иарж т и да наплаћуЈе.

По мом мишљењу, ово је специјалка зак101нака врста јемства за 
све обавезе задруге, a  у  1смислу ст. 1 чл. 59 Уредбе о зеалљорадаичким 
задрЈтама. Законеши заступник интереса icbhx поверилаца задруге 
у  ликвидадчији јесте ликкидациоЕи управник и oh је  једино овлашћен 
да у  специјалиом псклупку ликвидаа^ије задруге ову јеггчевину и на- 
плаЉује и  да из ње, као flomyHCiKor средрша ликвидационе агаое, иснла- 
ти повериоце -oehm редом који је предкиђш; одлуш м о деоби ликвида- 
циане масе (ст. 2 чл. 73 и  чл. 75 и  76 Уредбе о престанку предузећа и 
радњн).

РЕДОВНИ Ш Ш  ПРИВРЕДНИ СУД

Мшшвења сам да су >и ореоси и; огсружни суд такође заз’зели п»- 
грешно правно ста!всо.Биште, да се наплата ове јемчевине од задругара 
mjg остБарити путвм парнице код нздлеисшг •редовног суда. Погреш- 
ност таквсг става била је  неминоЕна када су оба оуда реш авали то 
питање Тне всдЉ к рачуша о прописима |Који говоре о иаЈЧЈшу на ко ји 
пресшазу задруге.

Истина, ј|ош немаавд посебних законских прописа који би спе- 
дијалш) реаулжали поступак по коше би престајале зеиљорадничке 
задруте бното у посаупку редсхвне било у  поступку прн1^дае ликвида- 
ције, sefi. је оамо у  ставу 1 чл. 80 Уредбе о зеаивсрадничасвм зЈадругама 
(Сл. лист ФНРЈ бјр. 5/54) речено, да се проишси о преставку привред- 
Еих предув^а нмају сходно примењивати на престанак зеаиворадаич- 
ке задруге, ћо ако је задруга ороанизОЕана 1као нривредно предузеће, 
о(нда престаје иекл.учив10 ш. иачин на који з^рестају и сва остала црив- 
редна предуз^а (чл. 77 cr. 3 Уредбе о  зем. задругама).

Привредна пјредузећа престају по прописнма Уредбе о  пресшанку 
предузећа и радњи (Сл. јшст ФНРЈ бр. 51/53).

По прописима те Уредбе, предузЉе лрестаје на осјнову поступка: 
а) редовне лшквдације, шш б) гарионудне лшшидацизе.

РВДОВНА ЈШ КВИДАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
У шмлупку редовне лж1шидације предузећа поступак спроводи 

ликвидацидаа коашсија НО среза ка чијем се подручју налази се- 
дишге предузећа. ЛиквиласЕиона ксјмшаија именује за свако предузеће 
лосебно а) лиШЕЗдатора, зали б) ликвидацдону управу. Именовани 
лжкЕИдатор или лЕЕнидациона управа је орган ликвидадшмта коашсије 
који лредЈТзима радње у  ностзшку ликвидације. Ажо је имевован лик- 
видатор, онда он има 'Сва права icoja no Ј^редбе има лизсвидацнова joi- 
рава (ст. 3 чл. 8 Уредбе о престанку предузећа и радњи).

У дужност ликвидациоие управе спада, нзмеђу осшалог, и  то да 
утврда и нанлати потраживања предузоћа која су доспела и наплатива. 
М ^утим , иш лату дуповаЕБ1а предузећа у  ликвидацији вриш лшкви- 
дацихзиа комисија, гаш. она н.у не може врпшти вфе непо пгго утврди 
да је  предузеће лвкввдио. Ако би се утврддло да сретсова предузећа



нису довоЈКЕСа за  исшгату ichhx н.егових дугава, лшкваЈцагцнона коаш- 
оија !предлалсе cpesy да 1Ц)едуаме сашацнју предуз^а, a  агк.о срез ие 
би дреузео овдја Јшквида1ци!0ш . камнодЈа ашра да псднесе предлог ш д - 
лежнош окш^жнош ифивредноји суду sa иоасреЕање пошупка пришудне 
Јшнвидације.

ПРИНУДНА. ЛИКВИДАЦИЈА ПРЕДУЗЕтЛ
Принудна ликвидација ифедузећа <дфО(води се само <звда када се 

утврди да оша: а) не извр([заава сталне дошриноее др|у111гве!но.ј за^еррици 
и  б) асада се од предузЉа ни принјудннм цутем ннје могла наллаажш 
иовдашо потра!жнвање.

Док сп1>овођење nociyirKa р^окне ликЕвдације Јфедузећа спроводи 
ЈШ1Кви!даци1она комишја <ф©за, догле сп!ровођ€1ње поклушка принулне 
ликвидације предуз^а опроводи окрЈ^жни привредни суд на чнјем је 
подручју седипгге иЈредуз^а.

Када се ишмрене noerynaiK принудне ликшдацизе предз^з^ш. прет- 
седник акјружног привреднојр суда оиређује: а) ликЕида;ци<зио веће <зд 
3 члана и б) ликвндаирооиог судију.

Ако се у  ЕфетхОјдном шжзтгушку утврди: да су иснуљени свн: saaccxa- 
скн усл«ви за отварање поклушка принудта ликвидације прегопз^а, 
онда лжкввдацисгао веће: а ) доноси одлуку о огшаран>у постушка при- 
нудне ликнвд|а1ције, и б) именује у. тој одлуЈрг ликвиадцжхног управ- 
ника предузећа. Тако у nacayiiiiQr иринудне лик!ВидаЈци|е предузећа 
гофед 0КРУШЕСН01Г привредн!0!г суда учветвују још и: а) лгиквидацнано 
в ^ е, б) ликвидазчтоин судија и в) ликвидациши уифавншс предуз^а. 
Даном оттрањ а паетупка пр:^уике ликЕИЈдаатое шгредузеба престају 
функцнје доФадаљнх оргадаа шреиуз^а и -сши своЈу дужносг предају 
ликвддад^ионои ynjpaiBKBKy у  присуству ликввдадионог судше. Од тог 
мамеш1а ликБидаци<жи уЈфавник стиле све дужиости и  сва првва op- 
rasa предуз^а.

ПОЛОЖАЈ ЛИКВИД АЦИОНОГ УПРАЕНИКА
Tla.TTT у  вези нашред (ваведене пресуде окружшоог суда Bpoioi je  важво 

правилшо утврдшзи пшкмкај ЛЈШШидациогаог ушјравакка у  посхупасу 
принудне ликвидаг^ије предузеба;. Пре свега;, он ради под ш дзором в  
та, основу упутстава ликвидадиогааг <удије. Aiko се ликвидациш и yn- 
рјанник не сапласи са аеаовим упутсггаиша гшже да саави ПЈШговор 
ликкидацшдаои већу које о том цриговару 1коначно oppy^?jte. Д а лик- 
видацихжн упрашшс има сва лрава ж све дунсно1ета o p ram  лредузЛ а 
шрдчизх) је  речеио у  чл. 57 Уредбе о хфесташжу предузе&а и  радњи. 
У тхш својству дужан је, између с1етаио!г и : а ) да пршсуши и  обезбеди 
средсша Јф ед уз^а  <вдш>сно радње, и  б) да оспвари потрансивања и  да 
Ј'н<жчи обртна <фе5цстаа предузећа.

Нема сумње да ове дужшроети дшши|да|диоид упјравиик asopa да 
врши у  циљу утврђивања имоншне ликвидационе масе, a  тиме и у  
циљу што потпунијег намирења пов^илача лредузе!ћа, jeip укоошко је 
већа ликвидациона. маса утолико су њихова потраживаља с^езбеђе- 
Ш1ја. У ову сврху ликкидациоЕи управаик је  дужан да иоир^|е и спо- 
рове о побијању свих правЕИХ радша: предузећа учињеиих за  послед- 
н>у ттртну да!на бСОј|иШ| се взшк> ва ornreJieae 110вер!ШШ1ца влв sa  ре-



м ^ењ е аиховог Ј)(авш>мерног на:мирен>а. У|КОлИ1ко он жгак не би п6- 
кренуо ове опорове могу их поокрбнути они поввриоци ;таје су  траж- 
бине ут^ђене. Aikio повбриаци csiaipajy да лзи1К!КИ1дашЈИ10ни уцравник не 
пггаги ДО-БОЉ1ВО и н^ашке интересе могу да лредаоже лшшидацЕОном 
већу да овсхг разреши јдужиостн и  £ца лосвави новог ликкцдаЈционог 
упракнн.ка. Исто тако псшериаци могу да ораже и  изувеће ликв^рцио- 
ног управника, a  и о том захтеву реасиава лнквидациошо ве!ће које га  
Je и  поставило. Из ’CEax ових чињеиица може се носумњиво извести 
закључак, да ЈШ'Ккидациоии упра«вник нжЈе само заклупник интереса 
предузећа у  Јшнвидацнји, да је  од орган јавиог права са дужнош- 
ћу да ое esstpa. «3»© о интересима шредувећа у  Јшквидацији тако в о  
инхересима aeroBEx повершхаца.

НАЧИН НАПЛАТЕ ЈЕМЧЕВИНЕ
Кр, иада. и ва 'којн начин вашдаћује ову ј|емчеЕину од члаиова зз- 

друге нема повиЕиввих закоис1ких иропиаа. To је сзјсвим разЈТиљнЕО 
када је одређево да се на престаЈнак звмљорадничасих sanpyira нмају 
сходно примевсшги uponmieH Уредбе о шрестаику предЈ^^Ба и  радњи, a  
у  тој Уредби није iMorjio бвсти речи о шашижи јемчевине с обвиром да. 
чланови |радаих 1ксшвктива предузеВа не јемче за обавезе предуз^а. 
Према томе, остаје да opjroBioip ва ош. питанЈа р̂азкимЈо и а другод 
страни.

Сматраш, да се одговор може шбж у  правшшм правилима раЕијег 
3'аиааа о цривреднии задругааЈа од 11. IX  1937 годиЕв, a  аа  ојсиовд̂  
овлаш&еаа вз чл. 4 За|кова о <неваж1Вости правввх прсошса јдавеагх 
пре 6 ашрила 1941 тодине или за  време непријатеЈвске окупадије. По 
тшиг пјравшнм лраЕилшт јемдеваша од члааова задруге надтлаћиваЈга 
се ва следеђа вачин.

НАПЛАТА ЈЕМЧЕВИНЕ У СТЕЧАЈНОМ ПОСГУПКУ
По правним правилииа § 79 до 88 бившег Закова о вривреднии 

задрзггама, одагах по оЕварању стечаја над имсивином иеке задоуге од- 
ређивашс је  рок за иријављ иване ir e -жбнна према гадрузв z  рочввгге 
за  ислнтнваље тих тражбиаа. После тог роаиш та управитаљ сгеча^ад 
иаСе израчунавао би износ аооји би задрЈТгајри и  бивши задругари јодх 
у обавези јемства имали да yiuraie за  пакријће задружних дугова и  
вероваиних 1раш'Кова стечајног посдушка. Ако је  имало зајдрутара за  
које је  било очвгледно д а  нису у  јмшућаости да ушште цео дринос 
тт.тгЈт део приноса 'Који сш да иа н>их, снна је  уаравитељ етеаајне Mate, 
пре израгауиавања приноса за  поједавв задрупаре, саслушавао повери- 
лачјкн одбор, па залгим доносио решење о томе да јш  ће се и у  ш лико 
узети у обзнјр ти несигурЕн задрЈтари јемди. У1колвз{о взостави такве 
задругаре из п л аћ ата  приноса, уиолико је  морао да иоБеђа приносе 
осталих задругара cidoco6ihihk за  плаЖајње, разуме се, не вр вл аг^Е  при 
том машсимум н>ихаБОг јемчеша ло шравшшма задруге или по закону. 
После овога је  упралшгељ стечајне масе састашвао рачун приноса У 
који је  уносно поједине зддругаре поименилио са иазиачен>€М гготпуно 
породичног и рођеног Јфебивалш ш а и  висине приисеа са којнм
дугује iK> осиову јеиства.. У рачЈтн цришсса упЕавЕпељ стечајне масе 
уносио je  ж ггмети о!Ешх задрувара које је  сасвим или делш ш чао оело-



бодио од плаћаља, алИ' је  морао да да. и  крапко образлож€н>е за  њих 
зашто су ослобођени од тог m iafiaaa. Тако гастављен рачун приноса 
упрааитељ сшечазне масе појЕдносио је  стечајгаом

Стечајни суд је  објавом обаЕештавао какО задругаре тажо и сте- 
чајне повероце да рачун прииоса могу да разгледају код стечајног 
суда Ели код упјраштеља стета.з’!Ве масе у  року сд 15 дана и да у  том 
истом року Јизднесу своје евеш уалне прм едбе на рачун приноса. У 
истој с^јаки за1казива!Н)0 је  и  ipoamnre sa  расшрављање no шам евенту- 
алгаим примедбама.

Огечајни је  суд одобравао ра/чз® приноса без вкаквих ш вЕ ^аја у 
три: сл зттја : а ) |каиа није посумњао о њ его:^ (правшшост, б) када 
против :рачуш. приноса није било ника|квих примедаба, и в) вко су на 
рочишту повучене 1подн€а?е прЕсмедбе.

Ван ова орн слЈТчаја сгечазни суд је  одлучивао о рачупу приноса 
тек шошто је  обавио шотребне изви^аје у  вези псднетих примедаба. На 
освсову спроведеннх извиђаја он Je јрачун: шриноса сам иш равио или је 
нзређивао у1правител.у стечајне масе да га  ов  исправи.

Стечајни је  суд одобрени рачун прикоса доетавл.ао у  по једном 
примерку удравигељу стечајне масе и управно(м: одбору (лакетдатори- 
ма) задруге.

Судско одобрење рачуна шрииаса морало је  бити објавл.ено ог- 
ласом. У тој објави су поучаваши задругаЈш; и  отечајни повериоци да 
могу одобреши р а ^ ^  принокза да разгледају ксд cremjiEDor суда, код 
упра;в1И!теља стечајне масе и  |Код ушравног одбора (ликвидатора). За 
другари су могли одобрени рачуи приноса да побиЈају рекуроом у 
року од 15 ддчл. аамо псд условом: а ) ако су разлоге поби јааа изја- 
вили најкасније на рочшпту за  раЈСправља1ВЕ>е по подаетии примедбава, 
или 63 аасо разлоге побијав»а, без своје кривице нису могли благосвре- 
мено да изјаве.

Када је  после свнх ових процедура рачун приноса nocmaoi извршан, 
управител. стечајне масе вршио је  иапладу привоса.

На елучај да се покаже да негативки салдо задруге иије покривен 
Еи »укити наплатама прнноса, израђиван је  додатни рачун прино1са, a  
ако се показало потребким да се за  пакривање задружних обавеза које 
нису псифиввне ни после по додаином рачуну приноса врпш даљ а ва- 
плата, овда се взрађивао и други додаоши рачун приноса.

НАПЛАТА ПРИНОСА У ВАНСТЕЧАЈНОМ ПОСТУОКУ
Вазкно је  ншгоменути да се сх!0|двк> свом постуггку у  стечају за- 

друге поступало и  ради нашгате јемчевине од задругара за  наЈмиреае 
обаЕезе задруге 'које нису могле биши иеплаћене из акгиве задруге н  
онда када уошпте н а је  био отваЈран сггечај над зајдругом в л в  'Када је  
већ отворени стечај свшнуг зато nm> се утврдшго: а ) да шостоји само 
ј&дан поверилац задруге, ш ш  б) д а стечајна маса није дојвољна за  
покриће трош кот стечајвог поступкз. Када се рада о овој ванстечај- 
ној паплаши јемчевине од задругара,,овда су у  тим случајекима управ- 
ни одбор задруте или ликвида^ори вршили оне дужноети које је  у  
стечајном поступку нмао улравитељ стечајне 1ма)се, али je  регистарски 
суд могао ша н>ихово меето да постаки и друш  лице за  вршење ових
ДЈТКЛОСТИ.



Ако 1сада уоо1редвмо opraiHe у  негкадашњем стечајном пастЈтаку са 
ор(ганимз у данашњем дастушку принудне ликкЈдације пркБрсдннх 
предузећа утврдићемо след^је:

Стечај је опроводио окјружни суд шш лрпоЕачш суд — приа^дау 
лшшидацију спроводи окружни привредаи суд.

У 1стечајју је окружши суи имеиовахл: стечајног судију и  управв- 
теља стечај!не махЈе — у  ЈфИБуиној ликввдацизи претседиик окружног 
принрејдног суда орређује: а) лшшидациоио веће од трн члава, в ово 
имвнује ликЕвдациоиог ушранника;, и б) лижвидационог судиЈу.

Као што се ввди срваши и у  стелајном и у  ликв1ида15ионо(м поступ- 
ку су ciKopo исти. Дужности управитеља стечајне масе и ликнидадио- 
Еог управника су угланном исте. И један и друга имају (својешво јав- 
диу оргаша, a не само улснгу застудшгака ннтвреса ма иооје или обеју 
стралака (дужишкв и поверилаца) у посзушку.

З А К Љ У Ч А К
Налазам да нема разлога да се правна правила ш  бившег Закова 

о кривредним задрЈтамв не примењују данас <ш>дно и у  тшступку 
ликвидације земллраддилких задруга с обзиром да пшаша 'ко, када и 
на који начин ншимЖује јемчевину из чл. 59 Уредбе о земљорадниа- 
tsm  задругама., нису уређена важешш заасонским прсншскиа. Наве- 
д€На правна лракила ннсу дакас у  супротасоети са Уставом ФНРЈ, у- 
ставима Ш|рчдних ршублика, закошша и осталим важећим прописима 
дстетих од надлежвих органа ноше државе, «ао ни са нателниа устав- 
ЕОт поретка ФНРЈ и њених република — сгп. 1 чл. 4 Закша о {неваж- 
ности правних irponHca ктд.

Што се тиле редовне ликвидације задруге налазш! да се лако 
могу применнти рашија праввд, !П(равила ванстечајшаг поступка за на- 
ллаау ОЕе јемчевиие.

ТТТтп! ое тиче иаплате јемчевине у  поступку принудне лшшидације 
задруге ид-лддтпм- да је у  ннтересу и брзние oaior постЈтпка ликвида  ̂
ттијр. и поЕ^шаца задруге да се овај бржи, јефпишији и правичнији 
постпупак примен,ује и даиас у поступку лринудне лн!кв:вдације 
задруге.

По тиш шрашЕжм правшшма сх!одао примен>еннм у  постушку при- 
иј.птртА ликЕидације задруге, шллата јемчбиине из чл. 59 Уредбе о зем- 
ЈЕорадничким задругаааа требала би да се врши на следећи начин:

Ликвидациони управник одма.х после рочишта за исЈшташање 
тражбина 1фед ликвндахркшим већем (чл. 62 Уре^^ о престанку 
предузећа и радн,и) био би дужан да израчуна који би взнос гадруга- 
ри и бивши задругари чије је јемство у тревуику отваралва гкжлупка 
цринудне ликвидадраје још постојало'на осиову уписаних a неуплаћ^ 
и-цу члажишх удела m на оскову свога ЗбмсПБа имали да плате за по- 
криће задружЕсих дутова и верошатних трсшшбова поступка принудне 
ликЕидације. Претхгодно би ликвидациони упраЕни« имао да репш, 
после 'консултовања лризнатих поверилашса ва једном рочишту, да ли 
и у колико ће се узехи у  обзвр задругари који очигледро иису у мо- 
гућноетн да плате цео дривдс или део принога; који бн ша аи х имао 
да падне, па уколико “ш задругари буду ослобођени одлуком ликви- 
дациожкг упра!В!нина од плаћагња тог шриноса У толико се имају по-



већати привоеи осталих зад!руг!а2Ја. ЛиЈКЕИ|даци1ан!н уеракник би саста- 
вио рачун иривоса са именовањем евнх аадаугара и  Еааначен.ем 
н»ихових првбивалишта и 1Износа 1прин!01са ваоји Нхих пада, док би у  
рачуну (цриноса дао разлоге зшшх) је  и iKojer кадругара пошцуио или 

' делшшнчно ослобоиио од плаћањ а (принкжа. ЛшжиЈдациони зшраБник би 
овако еастављеии рачуи npHnoca поднео-окружнсм привредном суду. 
Окружни Јгргавреднјн суд одобрио би рвгазгн приноса без икаквих из- 
внђаја у  OEa три слуааја iKOja су наведена за  рашији стечаЈши посту- 
иак. Ако тгм̂  примедаба про-шв рачуна 1фииоса које ниоу повучене, 

би одлу1шу окружшс ззриврез^ни с[уи ио рагауну приио«а иоиосио 
T€sK после сгђроведеЕјих даниђаја и  чк> тако што би ралун пригаоса или 
сам исвравио иши би ynyiBO jiaiKBHifflajLCHioHoir jupiaBiHEiKa Jtai г а  он испра^ 

-Јпт Ано нема жалбе проткв те о£Е5лу1ке о сиоб|рен>у или о  воспраЈЕци 
чуиа приноса, или Ико је  жалба бкла шзинјета па [није увазкета, и  pa- 
a y s  приноса поаврђш, ошда; би ipaa5̂  шрииаеа шостао 1фаБОС1нажан.

ЛиКвидациОин управник би иа осиову тажвог правссважиог и из- 
вршног рачуна Јфниоса шашгабивао приЕосе од за(друпара најпре на 
добровољној основи, a ако те прнносе не би у  целости задругари испла- 
ти-.тпт на тај налин С!ВД|а би за неишлађе1ни део по свзш>ж задрутару 
ликвидацнсшси упракиик iMarao да спроводи изврпшње (Егринудну на- 
плату) јер ice та1ко одобрени рачун приноса мора сматрашн изврпшим 
насл10вов1.

Попто се у постуш у принуд:^ ликкцдадије задруге, који сцрово- 
ди окружни привредии cy?t, има д а реши иитање |Шпико ће који члан 
задруге бити дужан да плати за  подмирење обавезе зедруге ва основу 
jftTMifypHai из чл. 59 Урбдбе о земљо1рад!ничшии ^дјруга(ма — то j*e од ре- 
Д®вних еудрва и^узеоч) оДлучиБјан>е по 1им пнтанлша, па icy заио и сре- 
ски и окружЕи суд погрешшш када су ik> подаетој (вужби мериторно 
одлучишли, меетр да су тужбу ојдбацили због н€и<шустивости редов- 
ног прјавиог

М илутинов^ Љубомир

ДА ЛИ СУД МОЖЕ ДА ОаТОБОДИ КОРИСНИКА СТАНА ОД 
НОВЧАНБ ОВАВЕЗЕ ПРШ1ЉЕНЕ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА О ЕОРШПЋЕЊУ СГАНА?

Неки гриђани, да би дсшли до жељеног етаиа, лркликом запиву- 
чен>а уго1во|ра о размени стансва односно стркликсм залл.уаеи>а угавора 
о нојршпћењу свана, приме на себе обавезу у  даваљу одређене ■суме 
новаца лицу од којег доб:ц}ају стан. Та обавеза по евоме основу може 
би1и разли?чига. Тажо ва пример:

1. Једно лице, 'iooje прима ста, обавеже се да шреда другом лнцу, 
које му уступа CTais, из1Еешу суму навца, рецшто сто или ивеста хи- 
л>ада диш|ра. Осиов давааа ове суше н<шца може би1М закоиом за ^ а - 
њен, аа пример; на (вме тав. „устуганине” или продазе права Јсоршп- 
ћенв' става или ш> закову доввол.ен, на прииер; на вме селидбешк 
тропжоЕа, ур ^ ен а  и поправле лшшјег. става, kojh се даје у  замшу 
за бољи 1С!ган, код размене стаисз;^, вли на име заКЈ^шиЕе за годину 
дагни. уиаиред, када се 1ђрими стан a не даје другн eras у  sauei^ .



2. Корисвик стала приликом закп.учен>а уговора о коришћен.у 
трособног иоифориог стана уговори ica предуз^Гем, које је  подигло 
вову ставб е^  зграду, 1да предузећу njiafia на' име станајриж 6.000 ди;- 
нара месе!чно miyc 4.000 динара месе|чно у  те>ку зиме за  парно 
грејање.

3 . Једаом предузебу су  попребн^ просторизе суседног стана па са 
корисииком овоа^ стана закључи уговор о размени стзјнова по коме 
утх>вору иредјузеВе уступи |Корвснику сгана за  agaj стан своје проето- 
рцје исте поврпшне само удаљене од овог стана за  5 км и обавеже се 
да кориснику стаиа плати селиибеае тропжове, као и  да му ллаћа 
месечно трааЈвајоке карте за  три -qjiaiHa шородвце корисника стала, 
који сала марају да употребљашају превозта. средства до радиих места, 
r>Tm<vm<v до школе, Tcoja преЕозша средства ралије нису ушотребљавали.

Ови напред ваведени зпговори о  коритпћеву станова су репистро- 
ftaiBTT код надлежне ставбвне уцраве.

Пошто су тако дапши до жељвних сташова и почвли да исте ужи- 
вајју, кориснш^н ових стааова взђу  р̂ а су примљене обавезе !приликом 
заЈкључе!ша уповара о 1Кори!11Љен>у стагаова sa  н>их тешке и: да j© уго- 
вор у логледу истих неморалан и  неашкшит, ла  се обраћају са  туж- 
бом суду и траоке да суд утврди да су зашБулени уговори о коршп- 
ђен.у сгала делимично атпптавни, ваиме да су клаузуле у  погледу 
обалеге ддтадћа. одређеие 1суме новца, о  еисени стаиарине л  о плз1ћаи.у 
3 ipaMBajcSKe карге неваокбћ^е, јвр су н€д<»во1љен:е, немрралне и незаасо-' 
инте, rre да тужиогци — корисници станова нису дужни да ове обалезе 
изврпшвају, одноено иа су  аужениди:, давао!ци станова дузкни да прим- 
љене изиосе иов|ца врате.

С?уЕЧротне <лрашсе — туженнцн наводе да суд није надлежан да 
»»ACT.R садржину уговсхра !К.о|ји су страетсе слободно закљулиле, да ове 
клаузуле sacy  ибморалие ншги су 1фотиизаконите. Д а су  ове клаузуле 
састашни де1о зтовора и ако би оне биле ништаве, ШЕСштав би био уго- 
вор у  цеадани. Ако би суд тужиоде ослободво оних обавеза, они би 
билл неправедно обогабенн: и дотшш:. би до |Кошисре1!ннх станова пре- 
варом, јвр су тужени усвугшли стаиаве под условом да од корисника 
стаиава добију лропгивредност у наведеним новланим сбавеза1ма. Прет- 
стакник предузеБа |које је  иодигло став^ену зграду, навео је  још  ко- 
лико га стаје под^ањ е 31раде и  јс̂ а смадра да уговорена стаиарина 
BBjpi виоока a  затим кориснак стана је  добровол>но пристао да плаћа 
уговорв^ станарину и  а®о 1му же к<швеннра стан: са о®ом стаиарином, 
мшсе да овкаже дал>е коришћен.а стана. Међутим, корисник сташа је 
аавео да не може иа' огпказке стан noiiEro нема где да стан з^  a  закљу- 
чво је  уговор о ncopmi^e&y стана и  пристао на овако кисоку сташарину 
баш због тога. лпк> није вм сташса, те је  био у  нузкди и марао да при- 
стане на услове, ко(је је  предузебе шостаншго, каристећи њ егав тежак 
положај. Огога је  тражио да ово жма. у  виду и да пресуди да је  
споразум у  погледу ввш ве станарида иттттттав и  неважећи.

Нема СЈТВШ« да је  угавор о кОјрилЉеЈњу ■стана ншптав 'ако је  лице 
KKvje ирима стан дало другем у го вар а^ , даваоцу стана, изввсну суму 
вххвца, (иа пример сто или двеота хиљада динара) на име уступшине 
или' ша име 1гро|даје прата. корипШенЈа СЕаша, псшгго је  тазсав Јтовор 
ааковом забрањег.
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Али iRaKo 1СТОЈИ са уговорима о 1размеин станова односио са уго- 
ворима о кар(шпбен.у стаЕОва у случа^^вима као што су шримера ради 
нашред наведени под 1, 2 и  3. Д а ли је  суд овлашћен и  да ли  може да 
ослободи једау странку од појединих обавеза из 1слободно закључених 
yroBopia злошпте и  пасебно из уш вора о размени станова односно из 
угоЕора о кор!ишћ€;њу стаио!ва?

Суи је надлежан и дужаа да;, на ■праЈжење тужжаца, уггврии да ли 
је закључеии yroiEcp у целмни Ешпиав, да ли je рушљив односно да 
ли неважећи, да ли се може рахЈшнутн. Али, тужвоци не траже да 
се закљзгаени утовар у целиши оглаеи ништаншам и не траже раокид 
ухчзЕОра. Они траже да. се поједане клаузуле из закључентаг yiv>Bopa, 
поЈедини делоки утовора, који њих обавезује (у примашу новчане 
обавезе), огласе ииштавЕга!, неважећим a да уговор у оном делу, који 
шима конвеиира (у погледу раамене стажнва, предајје стана) остане 
на снави.

Сматрам да је  суд надлежан и  да цени н да утЕрђује и  да ли су 
поједини делави уговора Бшштавгаи и: далиуткчу  на опстанак уговора 
у целини, али да суд не би: могао ни у  асом случ:ају да усвоји иужбене 
захтеве у  наведешим коакретним .случајевима.

Најифе, сматрам, да споразу&г у погледу даведеннх примљених 
обавеза, које се састоје у  да;ван>у извеане суме новда одједном илж пер- 
манешно, у  уговорима о размш и станова ж Јтоворима о коришћењу 
сташова, није ништав. Ншптави Бранн1И 'послови код ikojhx је  вол>а 
зшерена на нелгао што je  зажоном или (иоралш! шш схзатаЈњима друш- 
твене заједннце забран.ено, недозвоЈвено.

He може ое узети да је  забранлно -ни з'а1КсиРм ни моралним пра- 
тттталта друпггвеЕе заједннце да приликом закључеља уговора о раз- 
М€Еи сташова, угаворач, који прима бстаи стан односно стан жоји ње- 
му више одговара обзирсм на уславе стааЈован>а у погледу места, кон- 
|jjH>pHOCTH, уцрбности: ш д., другом Јтоворалу исплатн ш ш  се оба^веже 
да преда изввсну сушу новца на име тропжоБа 1гресел>ен>а иши трош- 
(кова око у р ^ е и а  лсш ијег стана, жоји: се даје у  замену, или да стално 
lu ia ia  3 тражваЈеке карте, односно да !Иориеш1к  стаиа исплати стана- 
рину за годину дана уналред или се обалеже да плаћа релавивно ве- 
лику етанарину.

Затим, CMaipaM да су ове сбавезе саставни део уговора,- који је  
услошвен са истиата, те а1ко би спрразум у  погледЈ’ примљених обавеза 
био ништав, уговор у  целини би био ш ш пиз. Ако би ове обавезе биле 
иекажеће туж'ик>ци би бкли неправедвзо обогаВ.еаи за  толико, колико 
тгзвшЈчт сума дате обавезе, јвр обавезе ЈЕису дате нон кауза, већ су ту- 
жиоци прнмали тражене сташове чија вредносв одговара примљеним 
ст^рхшима. и датим обавезама.

Н ајзад тужиоци би добили жељене станове на иревару ако би 
били ослобођени примљених обавеза a  шреБара та може никоме слу- 
жигш 1као основ за  стицан>е upaisa.

ТТТтп се тиче питања ни-шне стаиарине, суд није ваддеж ав да ут- 
врђује и одлучује о висини станарине, већ то пнтање спадја у  надлеж- 
ност стај^ених органа народЈних од б с^ .

Друто је  иитање да ли су ови тфашш послови рушљиви тј. да ли 
тужиоци могу оражити ipaciK^ закл.ученнх уговора одкосно да ли се
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мооке узети да су тужиоци бнлн у нужди, да су прошуђени тешким 
станбеним шоложајем у коме су се налазшш:, да аажључе ове и  овакве 
уговоре.

Оматраз! да се а е  :може узети да су тужиоци морали да заЈкључе 
овакве угсворе, јер  поотојм редован законоки пут за  дрбцјан.е станова. 
Ако тужилац не иш уњ ава заЈконоке услове да добије стан ш ш  треба 
дугр времена да аека да би добио craiH, т& се не може узети: као раз- 
лог да је  исаа морао да. закључи оваЈкгв уговор. Затим, тужени шичим 
Еије доиринео да c© оужилац иађе у оваквој станбеној сш уацији те и 
не лож е због тога да буде одровојраа иита је  дужан да аужаоцу преда 
стаи са iKojan је  ојвдадпћш да ра1сполалсе.

У cBOK'OM елучају суд иије овлаипћва да ослгобајђа једног угово-рача 
од добровошне иримл>ене обавезе, оЕбОја није шротавзаканЕпа, нкги је 
неморална a  нити нон кауза, шсти је  суд надлежаи да мен>а садржину 
и услове слобонно закљученог уговора вам^ђу два лица уоашгге па ии 
«од уговора о раамши сталова односно Јтсвора о коришћењу станова.

Тужноцшма једгано ocraje да 1Слободио прнмљену обавезу изврш а- 
вају ш т  да покушају са ауженима, уз учешће трећих лш^а или без 
’̂чешћа трећих лица, ззЈКључе Eose уговоре којима би измеашш шш 

охавили ваи сиагге радшје закл>учеЕе уговоре.

Војвслав Вулићеваћ

ПОСТУПАК И СУБЈЕКТИ У ПОСТУПКУ 
БРЕМА. УРЕДБИ О УРЕЂЕЊУ Ш10ВИНСКИХ ОДНОСА НАСХА- 

ЛИХ УНОШЕЊЕМ ЗЕЛ1ЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНИ 
ЗЕМЉИИШИ ФОНД

Закон о поллпркчреднош: землуипшом фонду ошптенародне ииови- 
Ее Е1Д. у  чл. 21 ст. 5 пропиоах> је  да ће уређеЈЕве имсЕИиашх односа 
између чланова доахаћинстаа чвје је земљтпттте постало ошитенародна 
Јшавина, били регулисаао уредбом Савезног взвртшгог већа. Т а уред- 
6а је  данета 14 јука 1956 год. a  објављена је  Службеном листу ФНРЈ 
у  брогђ?- 26/56.

Како је  Уредба о уређењу имовкнокнх односа васталих уно!ш:ен.ем 
зешБШита у пол.сшриЕре|Дни фонд (у  дал>ем тексту Уредба-) по евојии 
ишогим решењима и елементима нов и орвгнналан 3aiKOiaoKH текст, и 
како својам кснцизивјм и  садржајним одредбааш. решаша једну 
делвкатну материју, то је  већ дана^ потреб!Ш указати ааа. иеке ироб- 
леме 1КОЈИ ће се појавита прЕликоа! њене примене у  оракси.

I
1.

Уредба предвиђа да ће за вођење nocTjinKa бити вадлежан сре- 
ски c jn  Еоји ће 'одлуке доносита у  Баипараично1м: постушсу. Тб значи 
да ће се за решавања ових односа у  iipiBOM реду примељжватв шравила 
ванварничиог посгувка. ПостаВља је  1Ш!ган>е која су  то правила? To 
ће пре свега бжгн 1фоцесиомправие сдредбе садржане у  самој Уредби, 
које су (веома оакудне и  врло уошптене. (У р ^^а, уосталом, има свега



12 чланова). Такође се, сматрам, мо-iy примењивати и одредбе садри 
жаие у другом Јџ^лу Закоша о наслеђивању и то  Hapff4HToi <ше 'Које су 
везане за вођеЕБе парнице везане за  оста1ни1н1с1ки поступак. Н о како ни 
овим није исцрпљена процедура иостушања Ееапходна за  оства(рен>е 
права 1федвиђених УЈИдбом, нава места —  поеивом на 'чл. 4 Закоша о 
неваЈжности п Јт и и х  правила итд. — шримени правник шравила са- 
држаних у  Општим иа(ређе1њиа1а, у  Петом, a  делимично и  у  Оамом делу 
За!шна о <дт5ако!м ваниарничЕом пастушсу бЕсаше Југослаш!^}е.

А јш јв  могубе, да пре дооошвња одлуже у  ванпарничном шостугод^  ̂
дође до прим е^ парничгаог, односејо адмтгнтготрапшног лоспупка и то 
гфед парничнии cyCToiM, одаоено иред ушракним оргаиима, ако међу 
учгесницима буие сш>рно гараво см јан е  ишг неко друго право.

У вези тога ndcraBjia се 11ШтаЕ.е ко ће од згчеоника бити упућен 
на вођеа.е парннчног шш другог DoeiyniKa. Уреи& на ово питање не 
даје ннкакав одгсшор. Законсаси (гекст чак и не помнње „уп!у(ћнван>е на 
парншту”  ̂ само товори да ће се поотупак прекинути док о спориом 
праву својине, или невдм друтсм цраву, ие буде донета праиоснажна 
одлу®^

Очигледио је, м^утим, да суд мора донети решење о улу1Шваа>у 
неког р д  з^есЕика т .  вође(ње ■парниде, док се sa  вођегње .друтогпоступ- 
ка”, издећеа®© Јкасгаије, овај з^јхтев не ЈШра талсо изричиго поставити. 
To улуВивање на парвицу ■OBa'KaiKo неће бити по правном правилу из 
бившег § 268 Закона о судском ванпарничном: постушсу коЈи шредвиђа  
надлежност париичиог суда за  коиачно решабаља о читавом: sa sre i^ , 
јер  чл. 3 Уредбе под споршшзбу подразумева реша1ван>е пре;јуди1сиза1л- 
Еог аоиташа. Рада тога се, у  otECM ■случзЈју могу анало1гно прЕиенш в 
пракила садржана у чла!иов1ш а 223 ст. 1, 225, 226 и  238 Задсона’ о на- 
сл^иван>|у, с наиоменом да прнликом оцене тшгања која је  <лрана 
јача у  npai^ , не би требало noSa од сшпте' претпоставке д а је  јачи у 
цраву онај |који је  у  носеду, с  обзиром Еа специфичшост материје у 
питааау.

Десиће ice и случајевн да један захгев бy^^ само прнвадЕо cikv 
рал. TajKO ће, на пример, зешвоасшинсни вла«ник који прш наје 'члано- 
вима домаћ^јства iipaiBo својине на ивкретнннааш. на коЈШЈа он има 
cauo голо 1Ц)!аЕо својине, вгоћи то право пренети на чланове дом ^ин- 
ства изјавом у  тоасу iBaranapHHiqHor п<Ллушска, и неће битн поозребе вои 
ђења парнице. To и13{ричито иориира чл. 10 У р ^?^  који предвиђа да 
„правоснажно решење суда донето у  посаушку iro овој Уредби као и  
писмвни cnopasj’M 'члаш!01Ба доагаћинства или heicm€Hh споразз^м иамеђу 
TT'Tnr и других ли£$а. . .  служи нао пракни ош ов за упис у  земљшпне 
књ иге. . . ”

Повоиам oiBcxra. "nojaiBJByje се једно теоретоко пихање од чиЈег ре- 
шења зависи и  трепман одаогка донетнх по Ух)едби. Рот је , наиме, о 
правоснажнасти. Фсфагална правоснажност односи <с^иа могубност по- 
бијан.а, у  реионвом поаушсу, извесне судске одлуке. Материгјалша- пра- 
Боснажиоет прешоставља недозшљеност распра!вЈван>а по захтешу о 
коме је  веб. коначно одлучено. Закон о иаелеђивању даје *само дели- 
мигчну формалну драЕосназкноог .pemeay о наслеђиБању, јер  дозво- 
љ ава MOryfiiHoCT шреиспитшвања и м еаааа , од стране вишег 'Суда, онизс 
правоснажних одлтеа дчјом c© взменом, одношо укддааеи, не би sa-



дирало у  права лица која с е  sa'CHHgajy на том  реш€н.у. (чл. 184 сг. 3  
ЗН) Отсуетво матервдалне лраЕОснажносш огледа се у  (иогућности 
вођења паЈшачааог паступка по захтеву о 'коме је  већ одлунегао (пра- 
egmoSho) у оетакиншом поступку. (чл. 226 ст. 5 ЗН ).

Сматрам да би СЈ^лукааш. донетш! по Уредби требало признати 
потдуду формалну вравоснажностЈ a  заатеријаЈшу огранивдти утолико 
што би се Јшцима која су  имапа право учешћа у  постуш|ку, па су из 
рвога без своје кринице Hsocrajia, омогућио редован парнични пут за 
остваривање њихоеих захтева. У овом слунају сматраш да има места 
аиалогној примети члана 238 ЗН.

До истог зашључпса довеиЉе нас и алализа односа које регулшпе 
Уредба. Уредба ХЈешава како сгварно-правне, гажо и облигаЈЦианх>-1грав- 
не ојдносе (члан 5) Решење, т к о  и у  је циљ д ес^ , засиована у  првом 
реду на. споразуму странажа, a вакнада у  новцу, одаосно земљи, су- 
рогација, одвбСЕо деривахргја црава сводине, т гш  ногаетатује у  одаосу 
^  учвСЕике, или стварна, иЈш обЈшга.циона права. Када решења не би 
претстављала извршне наслове та права се не би могла реалтаовати, 
или би за  ЕУихову реализациду било потребно вођење ЕШ.р!Нице, што 
Уредба у  сваком случају н е т  у  виду.

Поред парничног, Урерба предв:]^а мој̂ Љност да се расправл>ан>е 
о спорнки дрјдоша мооне вршитн и  у  другом иоступку. Ту би у  пр(вом 
реду дошао адвшннсврагиЕни поступајк. Кааса су се од 1953 год. па до 
данас СЕОјишжа права на иекреднвдалта менЈала, између осталог и од- 
лузсамз управних оргаша, то ће за уређење имсхеишжих одвоса бити 
неопходзо судепо(в:а1ње и  тих оргаш,.

По1кретан1е тога поступжа, као и  шарничнгаг, зависи у  првои -реду 
од 1егра1нака. Иако из стлизацизе У р в ;^  не ггроизилази HspHw
чито да ће ж^кључиво страике бити дузкне да покрећу поступак, ипак 
би било сувшпе слободно закл.учити да се тај дрЈТИ noeiyiiiiaK може 
водизги и по Бредонжу суда. Но, и ис1ред тога сматрам да би оваасо по- 
кретање у  извеонвш: случајеиима било веома норисно, a  поиекад и 
неапходно. СЈграшке би чвсто биле у  иемогЈ^ћаххгРи да успешЕо п о к р ^ у  
д  воде nocrynaiK пред зтравним Ела1стимеа. To су- случајеви 'Када је  сре- 
ђевање имонеснских односа члајаова домабиастава, везано, 1)ецимо, 
за ср ^ и в аае  заиљипшоцсњижЕСнг craBba, Haicrajior уСлед аровгдације, 
неког другог лица које не жали да учествује у  поетупку, a  за чије је 
покретан>е и вођен>е лбггитимжаЕо само то друго лиде. Исто тако 
ће се десита, да ће решаван>е једног захтева повући за  собом чш ав 
KOMmieiK'C нврешших cHTyaoHja ^n je ће покретаље оваасажо изаби из 
oKBHipa овлапШења странака у питаљу. Ове ово тим ире, ш то ће у  
много случајева ситуаЈЦије- 'које се решаваЈу у  току управзаг лоступка 
npemocraiBjBaBH не „опорио право”, не1ч> ће, вжхротив, б и т  гвЈС!но(ване 
sa  невгооредЕнм чињешздаз^. У прзлог овога иде и  врло ажцеетирани 
ш лсао Уредбе за  брзо и  олажшано сређивање земл>ипшо-!кн»ижиог 
стања.

Иод другим nocTynltOiM може се icataTpanJiB и  неки 'Друпи СЈдаки по- 
ступак који Еије паршични. To ће се десити: тада асада 'Се нров оставша- 
ски посзувак мора зтстановити ко су наследници умрлог члана дома^ 
ћинства, тј. лжг(а чшсја је  звмља унета у  ПЗФ a  к о ^  је  живело у  дома- 
ћи во ву  у  мојмвнту када је  зешља откушвена. Али се у  току оставин-



ског постзтшка може позавити шотреба за  решењем управо оних пи- 
тшад за чије је  огџ1учиван.е шотребно ирименити; правила <Јадажајна у 
Уредби. СЗмаорам да у  том <У1учају не би било места прекидању aeia- 
В1Ш<зког' по-стушка, непо да би се та пишања ам ала решити у  оквиру 
остаБииског псхЈтупка у з , примену одгк®арај|Ј*их прошиса Уредбе.

11

Као друго ваЈкно шггање постшвља се одређкзање ст[раиака. у  по- 
стЈшку. Учесници у паступку су  пре свега лланови дрмаћзнства, тј. 
лица .којима је  земља откупљена било да су у  момеиту откупа лојав- 
љивалн: као старепшне, било 'као члзЈаоаи дом£ћин1Става. У лланове до- 
маВвЕнстава треба уБретити и жастеднжке умрлог члана домаћинсгва, 
тако да сва osa лица иретсташвају једну кагегорију.

Следећа категерија учесиика у иостушку су „!чруга лица”. To су 
пре свега онж који су са прЕОм 1катеах>ријО(м Еезаин једиом „стварно- 
правном везсвт, чији, да1кле, нсуговииаки односи на било иоЈи шачин 
задиру у  иагоБннске односе члгшова домаћинства, a  иоводом откупа. 
Исто тако, то су и ова лица у  чију корист су постојали тејрети на не- 
крелнинама откушБеним у  ПЗФ.

KaiKo 1рш 1ења доиета по Уредби, вндели смо, престављазу табулар- 
Ее испрзЕе, то је  нарочЕТа ва;-кно yTHpuBra круг Јшда — из обе кате- 
горије — која могу или која морају учествовати у постучхку. Уредба 
перфектдо'Ст ciiopaej’Ma, односно решења, условљава у  шоступку свих 
чланова дсмаћинства, ô hocho свих заингвреооЕаЕих лица. К оја су 
то ова лица чесго ће бити врло тепгко утврдш т. Суд осим изјове cipat- 
нака не£е имати ефикасне 1«гзгу1шости sa  уп^ђива& а круга лица чије 
је учествсквање у  шоступку (неопходно.

Иако 'решења среоких ксшисија за  откуп заанвишта' не садрже 
имвна <®их члан-ова дома&шолва, изшс би од њих требаото полазитЕ. 
Исто тако би, 'И1ЛИ jp  предлог, или касније, у  току поступка, вал^ло 
тражити или прибавЈвати од народних одбора општииа уверења о томе 
која су лжсца, у  моменту откуша, била члажши дшсаћинства.

Под извесиим услОЕима как> странка у  постушку. може се појавити 
опшшшт или орез, односно јавни праЕобразшлац као ж њихов закон- 
ски заступник.

Исто THiKo моту ее кзо учесници у поспутку појавнти лица која су 
било услед малолетности, било услед отсутносш  застЈТпана по закон- 
ск1им застЈтшицима, односио 1старатељима. У тим случајевима би ре- 
шења 11ребало достајвиги органу 1старатељства. Иако чл. 11 Уредбе 
предвиђа да промет непакретностн нзвршен по Уредби не појдлеже по- 
резу, Епак оиатрам да би отпрсвајк правоснажног решења требала до- 
ставлатЕ фитансиском oprasy  HO охшгшне, jep  ће у многим^случаје- 
вшугд, ти споразЈтшГ садриа,ти и  поклоне, a  Еежзд ће се у 01кв:^у  сквога 
посаупка обављати ж послови који илтче иодлежу фискалним те- 
рстима.

Овде су догалнута свега два иитања. Ни иростор, ки летимичност 
којом је  ттсзж  чланал нису !ми дозволили да говоркм о угврђиван.у 
вредности некретнина, о карактвру сдноса које претпоставља h  које 
реша;ва Урвдба, о  упиенма терета и њиховом дејству итд.

Иваи Кркљуш



ДАВАН>Е ЛАЖНОГ ИСКАЗА
(

1.

У ОБОм чланку желимо се претежно осврнути тек на један пссебан 
случај лаокног иокава, a  тај је, лажан исказ даи од стране <?фанке 
преслушане ради дежазивања. Прије, него се упуспш о у  меритум овог 
пииања, ваља х>ећи некк>Јшко ријечи о даван.у лажног иоказа 'Као !кри- 
качног дјела.

Кривичшо дјело давааа лажног иоказа познато је у  'Свим ираним 
закошЈдавстввма с одступаљем у погледу caMOir omi'ca тог 1шрив. дјела. 
Дак је за нека закшодавстЕа мјероиавна само давање лажног иахаза 
под заклетвом, дотле код других то није случа'Ј и ова познаоу као 
крив. дјело iCBaiKo давање лажног исказа. Напакон, нека опет законо- 
дагвства nosHaiBajy крив. одговоршост за  даваље лажног иаказа, a као 
квалифицирајно дјело давања ламсног иоказа nossajy случад даваља 
исказа иод за1клетвс1м: те случај наступана тешких по&љедица. за 
окривљеног услијед давагња лажног исказња.

Наш К. 3. кримишализира даван.е лажног исказа, дајван.е лажног 
исказа ш>д заклетвом, даван>е лажшаг иоказа у  асривнчноу поступку и 
коиачшо случај, када су услијад давааа лалсаог иаказа вастЈииле осо- 
бито тепшсе п<Ј&љедице за 01кривл.ен'Ог. Дгчвање лажног иаказа у  кри- 
вичном поступку под заклетаом цредовавља квалжфицироио кривично 
дјело којему се иридружује слЈ’чај, када су услијед давања лажног 
исказа наступиле особито тепже посљедице за 6кривл>енсхг. „Особито 
тешке поољедице” не сми^мо идентифицирати с „осс&кто тешким слу- 
чаЈем” о којем гавори чл.. 41 КЗ као криквсчно-правном појму, a 
споеаиње се у  посебноаг диделу КЗ као у  чл. 218. ст. 3., 221. ст. 3., 233. 
ст. 2„ 314. ог. 3 и др. Шта је пак „особито тешка тгосл>едица”, задсон 
не каже, па ће битд дулшоет на суду да одреди, да ли је  у конкретном 
слЈ^чају шасаухшла особигго тешка посЈведаца. Та тешка посл>едица, 
сматрам, има се пришисатн нехату починноца у  мислу чл. 8 т. -1 КЗ. 
Поетавља се шигтње, 'Еаква ће бити одговорносг починител>а који даје 
лажан исказ управо зато, да н>име изазове наступање особшо тешке 
посљедиде. Мислимо, да би такав починитељ и у  том случају одгаварао 
по чл. 283. ст. 4. КЗ., па шрема тшге тај проошс предввфа одгсвордост 
за тешке пооведице |капсо у  оном случају, када се оне имаду приши- 
сати незсату учиниО!ца, тапсо и ошом 1када су оне предметом умишл>аја. 
Ш  тај вааивучак упућује нас формулација бив. југ. КЗ у чл. 144. ст. 
3. који каже: „Ако је к.ривоклетнл!К лаисио иоказао у  намјери да опту- 
женик на смрт осуђш буде и ојсуда буде извршена, 1казнит ће се вје- 
читом робијом”. Наш КЗ нема доизшЈе таЈкав хфопис, ио чињеница да 
он за лажан исгказ дан у  крив. поступку шш  под заклетвом одређује 
казне стро1ч>г затвора, ynyfiyje на закл.уча1К, да се дјело из чл. 283 
СТ.4. може, уколвко је у 1штан.у особито тепша посљедида. учинити - 
како из нехата,.таЈКо и из умшпљаја. Да је могуб нехат упућује сама 
стшшзација 'која одговара чл. 8. ст. 1 КЗ (идентачт je  ошлизадија 
код та. 116. ст. 3., 140. ст. 3., 141. ст. 3., 146. ст. 2. КЗ. a 1код рвих оспрх 
дјела у  питан.у .зе тежа посљедица iKoja се имаде пршшсати нехату 
утшниоца), a  да је с друге сгране истовремено (магућа по ст. 4. чл. 283

f



КЗ одговорност и  за  умшпљад у  оиносу на iiy тешку посљедацу .прб- 
нзлази из заприј€ћеие казне (могућност заоз.рицаља и 20 гсднаа строгог 
saiBopa), која у  свему одговара казни ^Л|ризећен1сј у § 144 ст. 3 бив. 
Југ. КЗ, a  које се дјело могло учзаннши само умипикајем. ФораЈулација 
ст. 4. чл. 283 КЗ у  rope ipe46HioM 11̂ 4аицу ваиме, да. се :сбз(иром на Hai- 
етЈТ1јелу оообипо Tenner шосљедицу одгЈовара ка1ко у елучају постојања 
нехата тако и умишљаја, предсташља свакака HSj'seraiK у  односу на 
прописе КЗ којима се ш>а 'Сличан вачин крнашЕализнра одговорносг за 
тежу посљедицу. Тажо је  одговорнаст по чл. 140 ст. 3. К З м о гу ^  је- 
дино из нехата, a  чим је  у  хшггању умшшЂЗЈЈ, рада се о  другом крив. 
дјелу. И<зи је  случај и  за  дјело из чл. 141 ст. 3 КЗ. У свим аши слу- 
чајевима, зтссхлико се тежа посљедица имаде припиоати у®ЕШШЕ.ајју Јгча- 
Еиоца,, одговарат ће учинилац за  неко другх> крив. дјошо бкло само- 
свално (ал. 141 ст. 3 КЗ за  убојство), било у  ош цају са другнм крив. 
дјелом (чл. 273 КЗ гдје је  с т ц а ј кри®. дјела угро!жаван>а јавног
саобрађаја и  убијггва). Усфазо та чин>еница, да је за 1ДЈело из ст. 3. чл. 
283 КЗ м м ућа iKassa од 6 мјесеци до 20 год. строгог залвора увјерава 
нас у  зз1кл.учак, да се то дјело молсе шсчтгниги асако утмжплуајем, тако и 
нехатсии. Проиинно стаЈиокшпте да се дјело из лл.’ 283 ст. 4. мсике по- 
14МТ4 И-РИ сааго из н е т т а  ше може нам оиговорили на пнггаље, по којем ће 
проишсу полинитељ оипсхварати, aiKo је  желео или хфистао на наступа- 
н>е особиЈГО тешких посљедица.

II.

КЗ у  чл. 283 предв1фа крив. о(дгоЕор!н:ост за cB:̂ !?oKa, вјешгаоса, 
преводиоца или тумала, који су  далн лажан ис1каз. Д е леге лата npo- 
излазл, да се раии о  тадаеативно иабрајеним лицима, и; да није мсгуће 
вкстешиЕшам тумачењем ту одгавориост лроширити и на друга лица. 
Поставља се пита1ње, да ли ће кринигано одговарати и страика преслу- 
тгтаттд. ,радн дОјсазивздаа, у  случају дава1ња лажног исказа. На оош> је 
одговор jaiGaH, нахпме, да страдака неће крикичшо ојдцоварати:, па да пре- 
aaz томе ОЈравка, када ју се саслушава у  сврху даказивања, м»же ла- 
гати a  да за то небе сиосши кришичну одшворвсосгг. ОБакав закључатс, 
нема сумње, помал1а и зачуђује. He шжемјо се нвкако помиршн с чи- 
Е>€Еицом, да страик.е мшу латти , да оне могу дати свој иоказ и под 
заклетвом када их се шреслушаВа у  сврку доказ(Шваша и да крај свега 
T4sra неће чак вж за Лажан иакав дан под за1клвгвом кривично одгсква- 
рата. OraiKoBO ггувиачење чл. 283 КЗ <каа да бјежи' од основа (вриетгчно- 
правне логике. Оно нам ие даје одговор на питаае: „Задпто овакав 
наклона став npeaia сгранкама, што би код заузимања таквог става 
руководило заасонодавца?”. Послужимо се мало мшпл>ен>има изнесе- 

у  нашој литера1гури. Тадсо се у  „Објапгњен^ма” уз Нагцхг КЗ го- 
вори, да Нацрт не прихвзЖа инсшгјдг крив. одговарЕости <лранке за 
давање лајжиог искава у цоступку доказившња, јер да није извјесно, 
да ли ће наше грађаиако процесшо npaiBO позшава-ш установу извс^ења 
доказа оаслушаваејм <лранаша. Но, накзавља се даље у Надрту, све да 
процвсио npaiBo и прихвати ово доасазво <фе|дсггво, шоставља се пигање, • 
да ли би требало ишпфизшнврати иава!ње лалсног исказа странке у по- 
охупку, када звагмо да би тзо зиачшго зативагње крив. nocryiiKa no-



слије сваЈКсг грађашакЈОг иоегупка у  асојем нису странке дале сугласне 
искјазе.

Ова аргумшггација тешко се 1м!оше цризсватаин. У шрвом рерог наше 
процесно право у  лостушку паанагје и данас саслупгање
crpaiHaiKa у  -свЈхху дсказивања, јер се пришси § 467 и др. бив. југссло^ 
венскогГшх-ча као лранна правила и дашас ич^мјењују темељем Закош. 
о неважности цракних Јфописа дјонијетах призе 6. IV  19^1 год. и за 
вријеше не1ддаза‘г&л>(же акутзције, a  еаслушање страшака у  сврху до  ̂
к̂ чттанта.а позш је и Нацрт заасона о  парничном поступку (чл. 245 и 
др.) Нацргг лозваје и крив. одгаворЕост странке за  лажан локаз дат 
под заашетвом (чл. 250). Према томе образлоокеи>е, да наша шракса 
Ее познаје саслушан>е crpaHaiKa у  аврку до1К!азивања' не дјелује сувшпе 
онаноно и увјврљиво.

Исто таио ие дјелује увјерЈШво, да би ИЕмримин^рање давазба ла- 
зкног исказа ио сзЈраЕци значило захашвање Јфивичног поступка п«- 
слије сваког грађанског псхлупка у  коме iSHcy страике дале сагласне 
Есашве, јер ia  нхаа могубшост лостојн: и у  орросу ш  свједоке лјредло- 
нсене по страшкаа^ И ту се сграике служе у  небројеннм случајевима 
пјсдношењем ikphb. призава против свједока, па ипак никоме не пада 
на 1шмет, иа ради тага не «рим!И!нализ1И|ра давање лажаог испсаза од 
стране свједскка.

И ТахоЕ^ (Кривично празо, Беолрад 1953) сгофз. на стаЈВовшпду, 
да КЗ не цредвиђа одговориост за даваи>е лажног исказа од странв 
гамтпг страиааса. Он лракн разлнку №међу страшсапа у  ■кривлчном по_ 
стушку и странака у  осталим лоетЈтпцима. Ту међутим као страгаке сма- 
тра само тужиоца и сисррвљеног те закључује, да умолико тужилац 
даје лд иоказ шогло би се алжорити о криЕичЕои̂ ! дјелу лажног об- 
вин»ава1&а, a даван>е лазкног никаза ОД стране акривљеника пак да није 
основ за његову кривичну одроворштст, јер то ш ада у његово лраво 
одбране у  пшрем сашслу.

ттздд(»Р,ттд тцрдња само je дјелимиш^ тачвз. уколиш су -у питању 
ошт^ени као тужилац и иривапни туноишац, жоји су  •гжађер странке 
у постуику и 1КД1ЈН могу бити преслушани scao свједоци (чл. 219 КЗ). 
Прнв. тужилад могао је и раније по ЗКП-у вз 1948 !год. бити преслу- 
шан као свједак. Према томе Ездпе кривично процеено право познаје 
преслушаље rope споменутж странааса као свједавса. Уз то преслушаае 
наведених сзранака каа свједсика вевана је, мислнмо, н^нхова крнвич. 
одах)ворност у  случају да!вава лажног ишаза.

Пракса у  погледу крнв. одгоЕорнлсти странааса преслушаилх у 
сврху доказивања колеба. Задржат ћемо се ша пресуди Вршвног суда. 
НРХ број К. 1506/55 од 28. X. l ^ .  У хој првс^да Врховни суд стој« 
на сталовшшу, да сшрашка саслушана радтт джказиваља, жоја у  пар- 
нитрт даје лалсан иоказ, ве чттни кр!В!в. дјело даваша лалш>г!ог исказа 
из чл. 283 КЗ. У образлонсењу жфесуде навсда се, да ^  чл. 283 КЗ за 
разлику од крив. зак, старе Југославије изричиво инкртшнирао само- 
слЈгчај, када лажаш исказ да свједод, iejeairrajc, 1ц»еводила1ц илн тумач. 
Макар се, HaicraiBata даље Врховни суд, докајз саслушаљеи странака по 
CBooi злачењу и суштиви дриближа1ва доказу саслу!пгдн.ем свједока, ипак 
тим cipaaiKa не поетаје свједок, па да npeaia томе не улази у  круг сших 
таксатнвво !на1ведших оооба из чл. 283 КЗ.



Слажемо Се 'с преСЈДОм Врховног суда. те дашсријед иза:в<жним: ми- 
шљењима, у  наш ој пгравној лЕтератури:, да чл. 283 КЗ. iKipiHiMHHajrESHpa 
одговоршгост за  |СБЈедока, вјештака, uipecopgaona или тумача, који дају 
лаж ав исказ. Но у  вези тога постаЕЈБа се пиптве, не би ли једнлм пга- 
рим, логичвдм Тупиагаењем могли гзвесши закљуаЕК, да циг. чл. пред- 
виђа кршв. ОДЈХжорност и страике која је  дала лажан: всказ саелушава- 
на у  сврху доказива|Н.а. Истииа, за  TaiKoeo тумавен.е била би Јготребна 
доиста једна ширина, компаратиЕша Јметоиа. једзо^ Еише логичко тума- 
чен>е заиона, a  мање његОБО г!раматагчко гг^тлачење.

Ш.

У npBOiM реду одговоримо на питан,е, зашто за)кооиода:тац не бн од- 
редио жривичну одто!ворн0Ст cTpaiHiKe већ caiMo свЈедос-ш. и  др. каји  би 
то разлози бшш, да 'Се према страикама пр&елупганжаш. у <Јврху дока- 
зиЕан.а примјењује јгдан посебан режлм, a да за тај посебан ражим не 
постоЈе одгавараоућИ1 разлози који бж га  наређивалж. Сшгуација даиас 
уираво jie TaflCBâ  каасва је била и  sa  вријеме бив. JyrocjiaiBtHje чији је  КЗ 
у  члаиу 144 одноено. врађагн1СМН иарнжчши лаетупак у  члану 467 
и др. предвиђао 1К1р!ивич^ од[гаЕ1арн'сет crpaiEKe за  даван.е лазкног 
исказа под закЈгетЕом. И данатњ и шроцесни nocrynaiK у  грађ. 
стварима псзнаје преслупшЈБе странака у сврху до1казива1ња, a  тај ин- 
статут повнаје ж Нацрт закона p парничиоа! псетушсу. Када је  тако, 
поставља се с осиошм шпшве, заашш крај ид^нтачне ситуад^је не би 
било мјеста ж ддавггичиим ЕИСТЕтутзиЈга.. Ш то бж то тако оебиљно го_ 
ЕориЈго иротив тога. He irfOMce нае у  то увјердаи превпосггаЕка, да би 
кр>ај крив. одгаворшости странке преслушане у  'Сврху дсказиваЈКа сваЈШ 
несЈтлаеан всказ странака изазивао иницирање жрив. поступка. Су- 
прснтао овај предаасташци: рсшсфн упрајво дагапш а. сш уација, гдје 
iCapaiHKe немилице затрпавају jaHHOir туж иода пријавама о  лажном 
исказиЕању сеједо,ка. Дакле оисгЈтације >ко.је сг ареба бојати: у  случаду 
поставлЈаЕ>а крив. одговорности слр^адака дакас је  ту, она је  актуелна, 
па ипаж ради вога нишко не мисли noicpeiHyra: акцију у правцу иш љ у- 
чжван>а шрЕш. одгоЕСриости и свједока, који дају  лажан иоказ.

Мттл1ттат̂  да саа> на 'тасту 'када аврдим, да н езт  ajH'j’MeHaia који би 
говориЈШ, да је  поггребно иакл.учити кризичну сдгавораост страиака. 
НаЈфотав, какав учинаж може имати иеказ страаке, која преслЈтпана 
у сврху .дс1казиван.а може лагати до миле вол>е, a да за то неће кри- 
вичио одговараши:. Мислвм, да je  ефикасност ташвог иоказа без ика>, 
/квог значеЕ»а. He гфеоетаје нам друго него или уклнути инсш тут пре- 
слушањаг странака у еврху даказтгватћа, или 'кримишлнзаралл жри- 
вичну одгс®Ојрнсст ■етравса1ка. О уквдаи>у инстш ута нема гавора, па нам 
сада не npeocm je дрЈто него омревути путем крив. одговорности сгра- 
нака. Сматрам, да <5е неће- тфотивш в духу заксша, иитетргји  законо- 
давца, ал10 надиа npalKioa с!кјелк> крене пз^гем 1кр(ив. одговорнасти стра- 
ванса у случају иаваља лажног HOKasa шршпжо1м: преслушаваЈа>а у свр- 
ху доказиван.а. Ако је  потребно не бж било сукшпао у  тскм шракцу и 
једЕО оба!везж> тумачење чл. 283 КЗ, сдиосно Еовелиран.а те>г члана. 
Држим, да 1фзж!са у  горњем лјравцу не бн била «.он>гра легем, већ на_ 
Јфоиав у  скдаду са  зажаном и  социјалистииком зашжитошћу, то све



дакако крај јвЈЦЕОг лагичшог примје1НЈИва;н>а зажона.. To ое чаж 
противило прикципу 1Израженом у  лл. 2 КЗ.

IV.

ве  бн

Напошн, Јивмотримо положај страике саслушане у сврку докази- 
Еања. He појајвљује ли  се оЕа у ишквој сш уаатои iKax> свједак и  не мо- 
жеак> Јш онаЈ „свједо1К” из чл. 283 КЗ аш ш цирати и на сграику пре- 
слушану у  СБЈку до^казизања. УпраЈво на то нас упућује 'чп̂ lн#e!ницa, да 
се преслушање странака у сврху до1ка5ИБа1ЕБа у  ранијим постуицтЈа 
звало „преслушање 1странг1ка 'Као свједока”. Cteo се проводи «30 и до- 
казивање сзједоцима, иеказ такве crpaEiKe има докавну CiHary као и 
1иеказ свједока. К рај све!га изЕесеног има ли равлога оиај „•евједрк” из 
чл. 283 КЗ таво уош  тЈ^ачити и  раззшијеватн под тим доио1:а ffaam 
'свједока у оном иајфорагалндјем <5иислу. Ако иојам овјелока нв чл. 
283 КЗ тако уоно тумачимо, тада о т а д а  с друге страле супроожо тре- 
тирање crpajHaiKa у  кјривичном постз'шку. Ошгећени 1као тужилац и 
приватнвс тужилајц мсгу се преслушати као •свјодоци (чл. 219 ЗКП). 
Они су стралке у постушку ушраво oEaico, .као пта> је  страшка jaiRim ту- 
жшшд и  ак!риЕл.ени (чл. 135 ЗКП). Мвслим да се слажемо с 'гврдњом, 
да ће оштеЈћани 'као тужилац и  пршшатни гузишхад преслушани као 
свједрци бш в  1К1рнв!итан-о одгоБорни, ако дају лаж ан иеказ. Ако је  дакле 
таква ситуација у  (зднссу оаа, сгранке у  кривичном поступку, затпто би 
била супродна ситуација у  оддосу на страшке у  парнианом поступку. 
Истнла у питаш>у је  дрЈти посгЈиак, но то  још  увек није разлвг, да се 
странкама 'дају та«ва друга права и дужЕести. Преслушање странака 
у сврху дскозивања и преслушање саранажа «ao св јед о ^  мислим, да је 
управо идеалш> исто. Када је  тако, чеагу овда пра;нити разлмку обзи- 
ром ва, по ш т  2аип1л,ен>у, сасвши случајно другчију формулацнју У за- 
кану наиме форлгулацију „1грвслуп1ан.а у  сврху доказиваља” односно 
„преслушаље .као евједока'”. Држим да та диферегорграност нема од- 
ређене сврхе. Преага томе преслушање 'странака 1како у  |1фив. поступку 
(оштебени као тужилад и прив. тужилац) тако ж у  1^рађан<жом по- 
ступку било у сврху доказићања, било као свједо.ка сиионимни су пој- 
моБи: и  CBaKo прављ€!ње разлик.е тих појмова нема основног рвзона. 
Мислим, да је  ивстатуг у  чл. 219 ЗКП једвак овсом у  чл. 245 Нацрта 
заксша о праБначном: лоетуаку, сдзосно OHoiM изражеиом у правном 
правилу §467 и др. бив. Југосл. Ггш-а He ■ввдјим озбиллЈу аргумента- 
дију иротив то(га. Једнаиеим институшма одговара логичшо и  једнако 
(коисехвантна шахово третираи.е у  овим: процесним ситуаццјама и фа- 
зама. Ако ћемо дакле без оклијевања позвати на’ крив. оиговорност 
супсидијарног ТЈВкиоца 1који лреслушаи 1као свједок пружа лажан 
исказ, зашто не биомо с  једнаким правом ш звали  на ојдшворност ту- 
житеља «.0^0 у  партшци даје лаж ан иеказ приликом преслу111аван.а у 
сврху доказлвања (однссно преслушавања као свједска). Тој тврдњи 
крај свега изнесеиог пагод}-је и  чињеница да су бив. јупословеноки 
КЗ одното Гпп у  исгој силуацији одређено иикриминирали (кривжчну 
одговорност странке.

Крај свега кзнбсенхзг за пр:1аказан став ® чумачење чл. 283 КЗ го- 
вори и потреба правшш10г о{дв1воан>а посгупка у  грађадпким стварима.



He прихвалдало ли пак кривичну одтоворЕост странке iKOja је Јпсала ла- 
жан исказ у  свр^  лкжазивања тада м«рамо напуститн и сам институт 
као caiciBBM сувшпан. Он би у том случаду био caaio једна иорма без 
саикције. Али ашалкЈпно таме миошм ва' биомс морали наи^стЕЕги тај 
инстизут и у  1кришичном посоуику; јер зашто да етрагака «оја је дала 
HCicas под заклехЕОм пред судрм у  слуааЈу jfaoKiHior иаказивања у кри- 
вичном постугаку кривичао одго1ва1ра, a  у  париичшом постуику да нема 
таисове одгОЕОрности.. Елеаленти који rosope за кривичну одговарвост 
су: лажан исказ, иаказ дан: пред судом, a Đe још и елеменат да  ли тај 
исказ дан у 'крвсвичном 0|ДНосш грађансокм поступку. Овај последаи 
момеиат од важнастзн је једкно у  одкосу на нисину занфијећене 'казне, 
a не у  однтеу иа битно обиљежје |крики1ч!н!ог дјела.

У вези свега изиесеног cmaipaiM да не ћемо пагри!Је11шти, aiKo про- 
Е0ДИМ10 иримјену чл. 283 КЗ и у  елучајеЕима, када ey сграике шреслл'- 
пгане у сврху доказнвав&а дале лаж ан исказ. Тим би правцем ггребала 
кре!Н5т а  СЈтдска шрапсса и увјвхуеи оам, да. се s e  ће наћи много ирапово- 
ра, да би такова црајмса претстављала крш ен^ законитости, Напросшв 
таиова примјена цит. члана била би у 01Џ1аду с усвајеннм и  правнлннм 
третираљем питаљ а-о којем Je ријеч. Оиа бж била шотребна коректура 
става, по мом мшпљењу непраЕнлног става, да се онаЈ „свједок” 
чл. 283 КЗ односи додуше та. crpaiaKy у  кри1вично1м; покггушку, али се не 
одноен на сграику у  грађаиском постушку.

EpaiHKo МикуЈшчвА

НЕКИ ПРОБЛЕЈИИ У ПРИИЕНИ ЧЛ. 196 КЗ

Нису реташ случајеви да поједини несавесни родитељи, a  нарочито 
очеви нашучлге своју децу и  не воде кттте  шнкакБог рачЈтна о s>as:oBou 
маторснзаЈшом издржазвању и ваЈСпнтању. У ова1кви!м случајевивм. деца 
су оставл>ена једино мајци iKoja нема или има врло мало матеЈзиЈалних 
средстаза за н»ихово 'издржавање. Запзо је  заксшодавац, имајући ове слу- 
чајеве у  ниду, предвидео у  Крикичном Законику, као заеебно крикично 
дАчт<» шфсливу пороиице, кривкчно дело запуштажа детега у  чл. 196 КЗ.

У примејни ОБОГ 1КРИВНЧНОГ дела на канкретне примере иакрсла су 
два интересашшна питања, која ћемо у  овом члаику изгаеии радн диску- 
сије и  заЈ’зимања најпраЈВилЈЕЕијег решен>а, a  све у цшБу заштите 
деце.

Наиме, ггоетавило се у пракси шстање, ш та треба подразз^евати 
под дететом у  овшслу с®ог кривичЕог дела, јер  је  као објевсг овсига дела 
предвиђеио дете. Б&л>е .речено, да ли  је  у  смислу овог кривнчног дела, 
објект еамо дете до 14 година, кадсо то предвиђа наш Крикичнн Saocow 
ник у чл. 64 КЗ, ЖЈш се пак као објекг овог 'кривичног деча З1оо1аш1.ују 
сва лица до пунолетства, тј. до 18 годииа, a  у  неким случајетлиа. и 
npeato 18 годива, авсо пскЈТОЈи обавеза одповорног лицз. да ово лице ш др- 
жава,

n b  овом 11игак.у -сулака прак-Са колико је  нзага. поанато 1шије једив- 
етвегвва. Неки судоет узимају да објект кривжчног деда из чл. 196 КЗ 
иоже да буде само дете, a  дете лице по ■мипаден.у овид судова које



није навршило 14 гојдина живота. Овако своје схватање ови судови за- 
снивазу ва  основу та. 64 КЗ. Тако Окружни суд у  ВЈеловару својом 
п!рееу!до(и Кж. бр. 871/52 од 16 септ. 1952 гсздине у  образложоњу своје 
пресуде по питаау овога дела наводи: ,,sa постојаље кривичЕНОг дела 
из "ra. 196 КЗ поаребно је да је  оооба;, ;која се злоогавља, односно чија 
се скрб и  одгој залуети, дијете. И з утЕрђеЕОг 'чин.еничБОг стања се 
видн да је  оштЉенн . . .  у Ереме извршења кривичног дела имао навр- 
шевих 15 годиша. По термииологжји иашхег Кривичгаог Законика мало- 
летник, који је навршио 14 година неможе се сматрати дететом. Ово 
прошилази ш  Одредбе чл. 64 КЗ, лрема којоз’ задсонодавац сматра де- 
тетом еазио малолетаика, који шдје наЈЕрпша 14 годива”.

Као што се види из циздране оДлуке, Окружни суд у Вјеловару 
ема'пра лететсш у смислу крнвкчЕог дела само лице .које није иаврпш- 
ло 14 година, па следстаеао тамв сматра да ие по(зтоји кривично дело 
из 'чш, 196 КЗ, ако -се запусти ћ јш  злоставља лице прегко 14 годика. 
Мн се са овалвнм правним сх^та®Е>ем Окружног суда у  Бјеловару не 
кожемо СЈГОжихи, јер  је  obo схватан>е иеправилно и  нема оаш)!ва у чл. 
196 КЗ. '

Окрузкви суд у  Бјеловару неправиЈшо тзадачи чл. 64 КЗ, «оо'и од- 
ређује да „малолезник ikojh у време изЕршења кривичиог дела није на- 
врпшо 14 година иеможе се говззт h e  всазнити кнте суд превга. њему 
може прнменигн (ваепитно-дкхпраЕну меру,” када 1каже да па тврмино- 
лоатија нашег КрЕвичног закозвшка малолетник коЈе  je навршио 14 
година неиоже се сматрати дететом. Тачно је, да се малолетник који 
је наврпшо 14 ш дина живота, ие може сматратЕ дететом, али се то од- 
носи на лице које је  извршило љривично дело. Преа®а томе, авај члзн 
се одноеи на субјект кривилнаг дела, a не н а  сбјект крЕвичиог дела, 
као nrro се код 1кркввлнсг дела из чл. 196 КЗ радн. Одде ^  субјјеист — 
нзврпшлац дела, родител., старатељ или. друго лице, a  објакт иривич- 
ног деота је дете, је  дело извршено према н>ему и оис> је  оштеће!но 
лице. ПрезЈа 1ч>ме, Кривични зажоник је у  чл. 64 КЗ сдредно појам де- 
тета сз жривично пракног отановшпта, са  становишта изврпшоца кри- 
BiS4Hor дела и његове Јфивичне одговорностн с  обзнром на његову сп<х- 
сс^ност, да з н а ^ ј о о г  дела н  да угфавља својим постуица1ма,
a не са станоништа облркта. 1Крикичног дела, тј. да се дете као објект 
кривичног дела Btvrg смаирати само лице испод 14 гојдина.

Ми оматрамо, да приликом оДР^Еван>а појма дегега у  омислу кри- 
внЕног дела из -чл. 196 КЗ, ;као о6Је1кт авог дела, морашо да пођемо од 
праписа Осношног закона о односима родителЕа и деце, Зажона о уево- 
је а у  и ста1ратељству и  Оснашог Закона о брапсу и: да у  oeem прописи- 
ка потражимо која лијца закон сашара децом и  какве обавезе тамеће 
родитазкама н  другим ЛЕДИма i«>ja 'рпмају деаду. У прсишсима ових за- 
к<3(на регулисана су питања о дужности^а и  .цравииа родитела као и  
о аиховил обавеза!ма према дешЕн. 'TalKo но чл. 6 Оокоешог заш жа о 
односима родитеља и  деце, ро-датедвн су дужии издржагвати своју децу 
и старагш: се о  њиховом лсивоту и здрављу, а  нарочито о њиховом васпи- 
тан>у, Исто fiaKo и no чл. 6 Оанонвкм? 3aK0iaa о  браку, брачни дру- 
Гбви мају иста права и  дужности према својој деци и  оне су ду- 
жни да се старају о н.ихово!м: лсивоту и здрављу, a  нарочнго о  н>и- 
SOBOM васпитању. По чл. 17 Захона о усвојен>у уевојењем се



<^тварају између усвојиоша ж Јтсвојеника иста лрава и дужно- 
сш  као и из!м^у јронитеља и  деце, a  по Осшжном закоиу о старатељ- 
ству, старалац је  дузкан да се стара као родитеав о јшчессти јмалолет- 
аика, a  нарочито о н>еговом ваш итањ у, образоваоа>у и здразљу. Према 
таме, у  нормама ових законаких лрописа калази се основ 'нривЕганог 
дела из ал. 196 КЗ, и  сјаи! су једино меродавни да сдреде детета
као објекта онога дела.

A сада да видинк) до колико година старостл детета постоји обаве- 
за  родитеља, стараАца и усвбјиоца да издржава дете. Па чл. 1 Оеиовног 
закона о одноеима родитеова и деце „родитеЈви им!ају право ж дужност 
да се старају о личнасти, иравима и интересима 'Своје заалшгетне деце. 
Ова драва и дужиаста ■еачшвв.вају родитељско право”. Према томе, 
по напшм позаашкннам Јгравним пропиоима (родитељоко право траје до 
цзшслетстша, a  пуншгетство са стиче 'Са навршеЕ-ом 18 годином ншвота. 
О томе изричшЈо гадвори и чл. 16 наведеног ваљона хде ее .кзјже да ро- 
дитељС|Ко право шрестаје пунслешетвсм дегета, тј. кад дете наврпш 18 
годиаа.

По чл. 5 исгора заагона ,^гржава шружа заштиту зиал1Склет1Н!01Ј деци 
увак 1када катереси детета захтавају, a  no чл. 6 родигеЈБи су дужни 
ИЕ-државати децу и старати се о њиховом жвшоту и здрављу, a  дужни 
су да се npeuia својшм могућностима ста.рају о нгколоваљу и  стручном 
образовању овоје деце”/

Из 'СЕих pope наввдених ирописа Зажона о односима родитеља н 
деце, јасио се види, да. завсонсдавац iCManpa децом, не сшао Јшца до 14 
година него сва лида, a  у  неквм сл^ајеви м а дедом се сматрају е  лнда 
преко 18 родина зкивота, ако се иалазе на школовању. Преша томе, по- 
јам  детета из чл. 1£6 КЗ као објекта овог кривичног дела треба одре- 
дитк. у  емислу прописа ових ззЈШна, тј:. узеш  да је  дете k лице преко 
l^  година па до 18, a ако је на редовном шпколчЈвању онда, до истека 
рока редовног пгколоЕавБа. Ако би се шрихватило стаиониште Окру- 
жног суда, у  Вјеловару онда би прсшиси Оеношшар зажоиа о односима 
родитеља и  деце остали у  накзам случајевима само мр®во слово на па- 
пиру, jep  се ррдитељи који заЈпушгЕају своЈу децу, ‘Која су наврпшла 
14 годшза неби м-огли кривично пошита-. Мосжда ће нам неко ставигш 
на ч>во ирим€(Цјбу јвр је  друри родитељ, који издржава децу, у  зшгућ- 
Еости да редоБНом: тул^сш  код суда 1ранш: да се другн !1>одитеЈБ, који 
не даје никалево издржаван^ деци ос^дас на то. На’ озу пример^у ми 
кожемо одгсивариги, да често огац напусти кућу и  свој-Ј̂  дечу па се по 
Ееколино гсдана не јавла. породици, те се н.егоЕо боравиште не зна, 
па се поставл>а питањ е на који начин да се проаађе овако несаве- 
стаи родитељ «оји је грубо заиемарио своју дужност ваЈС1штаЕ>а и  ста^ 
paiaa о деци; азоо се sa  то вв гонн! због 'Кривичног дела из 196 КЗ. Гра- 
ђалјском тужбом коју би поднео другн родшгел> протаву оважо несаве- 
овјог родител.а у нме оваг аиалолетног детета било би немјогуће да се 
пронађе те би та<ко цео терет ■издржавања m o  на једдог родктеља, a у 
већини случајева деца би остала без 'нужних срестава за издржаван.е, 
те би била доведена у  шитање н.ихова ег^истенцдја. У оваквим: случа- 
јевима десило би се супротао од онога што је  наш закошодавац хтео



да тостигне и мест1о да др!жава цружи пуну заш титу малјолетаој деци, 
ОЕа би: биига остављеш. на милост и  немилост друштву.

ДрЈТи проблем каји  се Ја;вља у  примени овог асривнчног дела у 
пракси односи се на појааа последица овопа дела. Нанме, рада се о то- 
"ме, дали је  пооребно за  лостојаи>е овога дела поред осталаг и то да је 
дете запЈтптено услед тага. је  родитељ ш т  друго одговорно лице 
грубо занеиарило свозу дужноет збрињававд, и  васпитаља и  то како у 
материјалном тако ж у  Еаспитном погледу. Друтжи речима, дали је 
псудребно да је дете остало стварно без *Еајнужнијих магеридалних 
средетава за жјиеот и  да је  н>егО(БО васпитан.е так^ запуштено, да се 
је сдао одало улици, бешосличењу и  скитачењу или је  пак довол>но 
садк) то, да одгаворно лжце грубо заиб1мари своју дужност збрин>аван.а. 
и васлита£ња и ало деге није залуштешо како у  материјашн^ом тако и у 
вашитпнам логледу атопгго је  о н>ему водио ра-^и а 7®>уги родитељ код 
кога је  oiHJo било. У једиом предмету Срески еуд у ПријепОЈву заузео је 
стансвиште да не поетоји ово дело и  ако један од родитеља нлје кроз 
дужи временски период водио уошпте рачуна о својој малолегаој деци 
него их је  бш> остаиио другом ркхЕСИгељу, мајаци, a  он се взгубио у не- 
пазкатом прав[ду. Други .родатељ — мај1ка је  успела да уз велике на- 
поре обезбеди нормалне магерлјалне услове живота деци, a  исто та>ко 
успела је да децу иобро и лепо васпита и  да их да да редовно позса- 
ђају вдколу. Због тога што су деца била материјалиа обезбеђена и што 
нису била ни у васшитНЈОм погледу запуштена Срески суд у  Пријешхљу 
је стзо на гледиште да у  радњи другвг роди:ел>а — оца неша елеме- 
ната 'кривичног дела из чл. 196 КЗ, jep  је  за noen>jaiS>e овога дапа по 
схватан.у суда пстрсбно лоред осталог и ло да је  дете запуштено асако 
у материјалнам тако и у васпитном погледу, полазећи од тога да је  за- 
1кУ>ттАдргват̂  у  чл. 196 КЗ нарочито шредвидео за  постојање овог кри- 
вичног дела псјред осталих услова и то да се дете запусти.

Са оваквим огановшптем суда ми се не ијожемо слолсити. По на- 
шем мшшвењу за постојање овога дела није п<ир€бно да је дете оста- 
ло без најнужнијих услова за живот и да je н.егово васпитан>е рђ^о. 
ДсвОЈБНо је ако је родитељ грубим занемариваљем своје дужности 
(обезбеђеае материјалних услова) и вахшитања ЗАПУСТИО ДЕТБ1, 
тј. оставијо !TSL и усишгге не води више о њему рачуна. У прохивиом 
случају, ако се прихвати:' становиште Среског суда у  П ријетљ у, оида 
би у већини случајева дру™ родитељ 1КОји уошпте не вода рачуна о 
својој деци сстао некажн>ен.

Ра.дооав neipoBsA

Б . Е Л Е Ш К Е
РАД УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА У НОВОМ САДУ

Но1воизабрани Управни одбор Удружења пјравника у  Новом Саду, 
Ra својој првој седници, се конституисао и сачинио план рада за  иду- 
ћу годину.

За претседнака је изабран ГЈШЗпорије Савић, судијја Вшпег привр. 
суда., за секрстара М. Баја;гић, <^да;ја Среокор суда a sa благајаика 
Стеван А^елковић, судија Окружног сзда, сви нз Но!вог Сада.



Управни одбор је  формирао 4 Сакције и  да: за грађанеко npiaso, 
за криЕЕгано право, за  1Кшиткч1ко-у1праЕЕ1п,̂  irpaEo и за привредно право. 
О др^еиа с у  по 2 члаиа У О  који ће руководити сЕаиом од Секција с 
тим да ће се Сеш?ије имати да попуне.

Прво ЈфедаЕање је  г^двиђено. за 12 септембар 1956 годиге.
Донесене -су одлуке о даљеис раду на ф0рми|Ињу Покрајинског 

удружења праБШИКа АПВ, на повезквааву са  оета-пим УдружетБИма 
правншка из Бојводине ради уаклађиваЈња рада, измене предавача итд.

СРЕСЖО ЈАВНО ТУЖ Ж ОШ ТВО У  НОВОМ С А Д У

У  вш и нојве организације рада тужиош тва укинуто је  Среско јав- 
но тужиаштво у  Ж абљу, 'које је  прикључешо новоформиранам: Среском 
јавнош тужиош хву у  Новом Оаду, чије се просторкје иадазе у  згради 
Окјружног суда у  Ноаом Саду, Д унавска бр. 35.

Према 'Воме, <жн предмети вз надлсвкности дссадаш њ ег Среско-г 
јанног тужншптва у  ЛСабљу преузети су  од CpeciKor јавног тужжшгтва 
у  Новом Саду.

4 јзша 1956, после дуже болести, умрс је  Петар В укон ^, адвокат 
из НоЕог Кнелсевца.

После стицан>а правне дилло-ме на Праином факултету у  Суботи- 
ци 1928 године стушио је  у  држ. службу, прво «ао судски бележник, 
a пссле као суииј'̂ - У служби л а  је  затекло ослобс^ење ^944 године, le  
је  одмах c rj’imo у  НОБ.

HaKOH двмобнлизадргје био је  праЕН|И рефореЕТ у разним предузе- 
зима, a  од 1951 године адвокат у Новом Кнежевцу.

У вршен.у адвокатуре био је  несбично cais&craE, шредан своме по- 
слу и позиву све дрк га  тшиса болест iaaje у  томе спречила:.

Као дугатодиш аи пзрегсеДЕШк Радног оп^ора ајдвоката и  адв. при- 
правника у  Н. Кнежевцу шосв^мЕао је  велипдг пажњу проблејмима 
адвокатуре.

Њ егова прерана cBipr оставл>а велику праз1ниву у редовиага. адво- 
ката Војводине.

Слава му !

И З  С У Д С К Е  П Р А К С Е

Странке не могу споразумом о;^еди- 
ти нодлежнност среског cypfi ако је 
предмет no својој вредности у  надлеж- 
ности Окружног cypfl. (Савезни врхов- 
ни суд, бр. П. 111I19SS).

У тужби је као вредност спора наз- 
начена вредност од S84.000.— дввара.

Тужба је поднесева 'Сресксм суду у 
Ш. пошто је угоБорои странака за слу- 
чај да до шора дође, уговорена над- 
лежност Среског суда.~ Срески суд у 
Ш. је предмет уступио Окрзгжном суду 
у О. који се исто огласио стварно не- 
ваджежввм.



Рептавајући о сукобу надаежностн 
Савезни врх. суд је изрекао наддежност 
Окружног суда у О. a из разлога:

По чл. 129 Закона о судовима до до- 
н01пен.а Закона о парн. пост. примењи- 
ваће се одредбе чж. 40 и 49 Закона о 
уређен.у народних судова кајима је раз- 
гранЕкена стварно наджежност и рк- 
ружних судова рсао судова првог сте- 
пена. По чл. 40 ст, 1 поменутог Закова 
срески судови суде имовинске спорове 
ако вредност спорне ствари не лредази
100.000. —/пш. a no чл. 49 ст. 1 Зако- 
на окружни судови суде све остале 
вмовинске спорове који прелазе ту 
вредност.

Према томе, попгго је тужбом као 
вредност свора означен износ од
384.000. —  дин. ова шорна ствар спа- 
да у надлежност Окружног суда у О.

Члан 40 и 49 цит. закова не говорв 
вншта о томе да етранке моту споразу- 
мом одредити и друкчије надлежност 
суда,-li. одредиги да се пред срески суд 
изнесе предмет спора воји 6и хшаче с 
обз!вром на вредност по закону иптао 
пред окружни (^д. По прописима за- 
кона који је важно на дан 6 аврвла 
1941 год (Законик о суд. пост. у грађ. 
пари. од 13_јуна 1929 г.) странке су 
могле споразумно одредити надлежност 
суда за ствар која 6и с обзиром на 
вредност по закову ишла пред окруж- 
ни суд. До примене чл. 4 Закона о 
'неважн. итд. не може доћи, је ова 
мат^вда изричито регулисана пропиш- 
ма чл. 40 и 49 ЗУНС-а, који су про- 
писи одредшш надлежност срескиз и 
окружних судова, па се надлежност не 
може разматрати на основу старих 
проЈшса, него по садашшим позитивним 
пропнсима, Еоји искључују такав спо- 
разум странака.

тужитељу 1 сеп. 1955 r. предати стан 
у  кући коју је тужеви тужитељу про- 
дао. Додатак у тексту „односно када 
купац добије дозволу усељеаа”, нема 
никаквог правног значаја, повгго у сми- 
слу чл. 45 Уредбе о управљању станбе- 
ним зградама, приватни власкик има 
ћраво на одговарајући бесплатан стан у 
својој згради, односно у једној од сво- 
јих зграда. To је његово законом обез- 
беђено право ограничено само онда, 
ако је потребно тај стан отказивати 
дотадашаем корисншсу стана. Ограни- 
чење се састоји само у томе, да не мо- 
же отказати корисшшу стан пре но што 
му обезбеди одговарајуВи стан, што 
овде није случај. Тужиоцу ниј« пот- 
ребна дозвола власти да се усели у 
спорни стан.

Приватан еласник има право на од- 
говарајући беспЈигган стан у  својој згра- 
ди. (Врх. суд ЈПВ. бр. Гж. 117/S6).

Првст. суд је дао места тужби, ко- 
јом је чужилад тражио да се тужеиик 
обавеже да је дужан да му преда стан 
у кући коју је тужилац од туженог 
купио уговором од 11 јула 1955 го- 
ДЕне, с ISM да је предаја стана има- 
ла да уследн 1 cazres^pa 1955 године.

Тужени је поднео жалбу, која није 
ошовава, a пз разлога:

Неспорно је м ^ у  саранкама да се 
тужени у  т. 3 уговора обавезао да ће

Власници имовине пописане у  зао- 
ставштини трећих лица не губе своје 
право ш  истој, ако је она предата на- 
следницима, као имовина оставиоца. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 1222f9S5).

Суд је одбио тужбу тужитељице-же- 
нб оставиоца да јој призна власни- 
штво 1/2 неких некретнина на основу 
права сутеЕОвине, јер је она у оста- 
винском поступку пристала да сву 
имовину пок. }ој мужа наследи вегов 
отац.,

Тужнтељица је уложила жалбу, која 
је основана, па је првост. пресуда уки- 
нута, првост. суд упућен да спроводе 
доказивавве и  донесе нову одлулу, a 
из разлога:

Одпука првост. суда о одбијаау туж- 
бе у  погледу заједничке тековине, коју 
тражи чужитељица, заснована је на по- 
грешн(»1 правном становшпту, да је 
тужитељнда то своје право изгубила 
зато, пгго га није остваривала у оста- 
вивском доступку иза сзог мужа, већ 
је пристала, да сву имовину која је 
бнла на имену њевот пок. мужа добије 
у власништво аен  свекар.

Власвиди имовине пописане у зао- 
ставЈптиЧи трећих лнрд не iy6e своје 
право ва  истој, ако је она и предата 
насдедншрша. Они могу у  редовном 
року застарелостн да остварују своја 
власЕИЧка права дрема насдеднтгдима, 
па то може и тужитељида, без обзира 
на то, што у  остав. постушсу то своје 
право ввје остваривала.



П о д  наградом за рад ад^оката подра- 
зумева се само хонорисање обављених 
послова a не и  путни трошкови адво- 
ката. (Врх. суд АПЋ бр. Гж . 1219155).

Адвокат као застзшншс странке је 
ауажио од суда да му установи награду 
за рад и путне тротпкове на терет' 
сопствеие странке.

Првост. суд је адвокату установио 
награду за обављени рад, a не и трош- 
кове пута.

Према пропису чд. 20 Правилника о 
наградама за рад адвоката (чл. 1. Пра- 
вшг. 0 изменама и допунама Правил.
0 наград. адвоката. Сл. лист Н Р С  6р. 
39/951) предвиђа се поступак лретход- 
ног одређивања награде адвокату у 
вези заступања странака. ГГод наградом 
се иодразумева само хонорисање обав- 
љених послова који су предвиђешг у 
Адвокатској тарифи од тарифног броја
1 до 36. Награда не обухвата у  себи и 
путне трошкове међу које долази и 
накнада ради отсутности из места се- 
дишта своје канцеларије, a према из- 
ричитом пропису чл. 37 ст. 2 Према 
томе, у  вретходном поступку у  смислу 
чл. 20 поменутог Правилника одмерава 
се награда, која пршшда адвокату за 
обављање послова, дбк предметом тога 
поступка није и  одмераваае путиних 
трошкова.

Застарелост предеиђена у  чл, 144 
Закона о тшслеђивању не може еж при- 
менити па спорове каји су  покренути 
пре ступања па снагу тога закона. (Брх. 
суд А П В  6р. Гж . 158156).

Тужитељи су својом тзгжбом угагелп 
те ]‘е суд обавезао туженике да су дуж - 
ни призната тужитежима право вла- 
сништва на некретнивгама.

је уложио жалбу, која је не- 
основана, a из разлога;

Када је тужба поднета 2 марта 1955 
год. a Закон о наслеђивању ступио на 
снагу 10 јула 1955 године, онда се не 
може застарелост предвиђена у  чл. 144 
помевутог Закона примељивати на већ 
поднете тужбе, поготово, не у овом 
сдутају с обзиром да рок из чл. 144' 
није био дредвиђен ранијим прописима, 
те не може почети да тече пре етупа- 
ња на снагу то г Закона, a у  смислу ст. 
2 чл. 245 Закона о наслеђивању.

Ако трећим лицгила није одузет по- 
сед конфисковане пекретнине пе може 
се сматрехги да је  канфискација спро- 
ведена и спрам xpehitx Јшца. (Врх. суд  
А П В  бр. Гж . 265f 956). п

Тулситељи су у  тужби жавели да су 
12 окт. 1947 купили од власника нек- 
ретнину, исту поделили, и  стуишш у 
посед, те да их је 1954 Н О О  М . позвао 
да' предаду посед. те су поднели тужбу 
ради излучежа спорних некреччгина и- 
стгод конфискадије, коју су поднеди 
23 марта 1955 године, пошто су онда 
дозналж да је та некретшша коифиско- 
вана.

ГГрвост. суд је тужбу одбио.
ТужитезБИ су уложили жалбу, која 

је основана, и  првост. пресуда укину- 
та, a из разлога;

•Иало је приликом сггровођежа кон- 
фискадије на непокретносчетма поступ- 
Јвено у  смислу чл. 18 ст. 3 Закона о 
конфискацији итд., штатс се не може 
сматрати да је та конфискапрја спро- 
ведена и  шрам тр А и х  лица. ако исти- 
ма посед конфисковане имовине нија 
одузет и  ако се исти налазе у  поседу 
имовине на основу лужоважног правног 
наслова, зак-љученог пре извршене кон- 
фисжадије. Ово пак зато што je no чл. 
1 Закона о конф. итд. конфискацнја 
нмовине прннудно одузимање ствари 
без накнаде у  корист државе и  што се 
по чд. 22 истог Закона конфискована 
пмовина жосле одузиман.а предаје 
државном органу, који је надлежан а о - 
ме да управља. Према томе, када тре- 
ћем лицу посед није одузег, a када се 
то треће лиде у  поееду некретшше на- 
лази као поштен поседник, тада се не 
може рећи да је конфискација спрове- 
дена и спрам т р Л е г  лица. Kpajsa кон- 
зеквендија оваквог правног схватања 
је та, да се под малочас жаведеним 
околностима не може рећи ни да је 
рок из. чл. 21 ст. 3 Закона о конфиск. 
итд. започео да тече. T o  значи да се 
излучжа тужба мора сматрати бдаго- 
временом.

H e Јлогу ее сувласнички делоаи брхч- 
пих другова смањгет одбијан>ем зајед- 
ттчких дугово, пего сваки од и>их има 
да те дугове сноси сразмерно. —  Ради  
обе^еђеља н^и>вчакир: паграживаи>а
довољно fe постојапе објекпш не ana- 
сности. (Врх. суд А П В  бр. Гж . 186- 
1956).



Брак је међу странкама разведен 
дедим. пресудом. Тужитељица је тра- 
жила признавање заједи. тековине, као 
и издавање привр. наредбе ради обез- 
беђен.а забраном отуђеаа и  оптерећен.а 
некретаине.

Првост. суд је издао привр. наредбу, 
a коначном пресудом установио удео 
тукситељице са 1/5 дела, по одбитку 
дуга који су имали брачни другови.

Жалбу су поднеле обе странке.
Жалба тужитељиде је основана, a 

жалба туженог због издавања привр. 
наредбе неоснована, a из разлога:

Вредност дугова не може се једно- 
ставно одбити од вредности заједнич- 
ке имовине,. a још мање набавне вред- 
Hocnr (од куповне цене спорв:е куће у 
1947 год.), јер на тај начин не може 
се доћи до правичног решеаа. Брачни 
другови су сувласнлци заједничке имо- 
вине стечене радом у току брака. Пре- 
ма томе њима безусловно припада али- 
Евотни део заједничке имовине, сваком 
према своме доприносу, a не могу се су 
власнички делови другова смањити од- 
бијаием зај едничкил дутова. Сваки 
брачни друг има право на алшшотни 
део заједничке имовине према веговом 
доприносу с тим, да има да сноси и 
заједнзЕПку ласиву.

У ков1ф .'  случају ради се о обезбе- 
ђењу неновчаних захтева. Ради обезбе- 
ђења, таквих захтева довољно је посто- 
јање објективне опасности, a није по- 
требно да постоји опасност и у субјек- 
тивном смеру која би претила од суб- 
јективног деловава или понашава про- 
тнвника предлагача. Ради обезбеђева 
новчаниз: тражбина потребно је учшпгги 
вероватшш да ће услед држања дуж- 
ника нашгата тражбкне веровника пред- 
лагача бити осујећена или знатно оте- 
и;ана. Потребно је дакде да се утврди 
и постојаве субјнегивне опасности. Ра- 
ди обезбеђева неновчаниз захтева, ме- 
ђутим, довољно је постојање објектив-> 
не опасностн тј. доваљно је и ncxiro- 
јаље Moî hHOCTH да би без таквог обез- 
беђеља лротивник предпагача могао 
осујетити или знатно отежати остваре- 
ље предлагачева залтева. Таква могућ- 
ност постоји и у конкр. случају јер 
противашс предлагача може отуђити 
спорну некретнину.

Првост. суд је одбио да урачуна јед- 
ну неликвидну тражбиву ислакнуту у 
урачунбеном приговору.

Тужешгк је поднео жалбу, која је ос- 
нована, a из разлога:

Погрешно је правно саватан.е првост. 
суда да је истакнута тражбина туже- 
ника неоснована зато вгго није лик- 
видна. Правно је правило РПП да се 
и неликвидне тражбине Moiy истидати 
у урачунбеном приговору. У том слу- 
чају суд је дужан да спроведе доказе 
II утврди да ли оне постоје и  у ком 
износу.

Предмет купопродаје се сматра одре- 
ђеним и онда ако се на основу околпо- 
сти уговора може одредити. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 2S4I9S6.

Првост. суд је одбио tjss&j  ради 
предаје поседа, јер да у привр. угово- 
ру нису означене парцепе које чине 
предмет продаје.

Тужилац је уложио жалбу, која је 
основана, па је првост. пресуда укину- 
та, a из разлога;

Погрешно је становиште првост. су- 
да да без назначења парцела и земљи- 
шта предмет купопродаје не може би- 
ти одређен. Предмет купопродаје се 
сматра одређенвм и онда ако се на ос- 
нову околности уговора може одредити 
Према томе, не може се сматрати бит- 
ним недостатком пгго странке нису у 
писмену навеле парцелу нити онисале 
положај земљшпта, ако се ово иначе 
може утврдити нпр. на тај начин, што 
је продавац предао купцу предмег ку- 
попродаје у посед, што се овај валази 
у поседу итд.

Ћ неликвидне тражбине могу се исти- 
цати у урачунбеном r/fnasoeapy. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. S7J19SS).

Раднигрх и службеници су осигурани 
даном saCHueatta радног односа a не 
даном пријаве заеоду, — Право на пен 
зију се може остварити само посебним 
администратиеним путем. (Врх. суд 
АПВ бр. Тж. 1170H9SS).

Тужитељица је у тужби навела да је 
к.ен муж погчшуо на раду и тражила 
издржавање за малолетну деиу.

Првост. суд је тужбу одбио.
Тужитељица је уложила жалбу, која 

је неоснована a из разлога:
По ст. 1 чл. 5 Закона о сод. осигу- 

раву раднвдр! и службениди залосле- 
ни на територији ФНРЈ осигурани су 
од дана заснивања радног одвоса, па



ce и цак. има сматрати осигураним, 
без обзира пгго није Ј^ијављен Заводу 
за соц. осигураЈве. Како се пок. ттита 
сматрати содијално осигураним, та н.е- 
гова иородица по чл . 65 Зак. о соц. 
осиг. има ираво на пародичну пензнју- 
под условима истог закона. Ово право 
на породитау пензију пак по  чл. 111 
истог Закона остварује се у посебном 
административном постушсу, a не код
суда*

Како суд доносећи своју нресуду 
HHje нмао у виду све ово, ваЈвало ја 
првост. пресуду укинути.

Код уговора о дожиеотном издржава- 
њу суд може право примаоца издржава- 
ња преиначити у  дожавотну ренту ако 
ro  одговара странкама. (Врх. суд  ЛПЋ
бр. Гж. 244/S6).

Тужитељида је навела да је са ту- 
женим склопила уговор о дожргвотном 
издржавању, да је као тежак болесник 
упућена на дијеталну храну, кају  ту- 
жешт није хтео да јој даје, те  је тра- 
жила да се обавеза туженог претвори 
у месе^чно новчано даватБе у  кзносу 
од 3000 динара, ш то је  првост. суд 
досудио.

Туженик уложио жалбу, која је 
основана па је првост. кресуда укину- 
та, a из разлога:

Тужиља је основано одбијала да не 
ггрима недијеталну храну, када јој је 
прописана дијетална. Да би уговор о 
доживотном издрж аваау могао да ост- 
вари једгш  ̂ од својих основних циљева 
тј. да се за накнаду за  имовину за при- 
маоца издржазатва обезбеди потребно 
издржазаЈве, постоји могућност д а  се 
под промељеним приликама односи 
странака изнова уреде или да се уго- 
вор раскине. Ако су после закључсеаа 
угавора о дож. издрж. пршгаке то.тшко 
промениле да је његово истгуњење ш>- 
стало знатно отежано, суд ће на зах- 
тев једне или друге стране тшхове од- 
носе изнова уредити или ил раскинути, 
воЈ^ћи  рачуна о свјм  око^тностихса. 
Су^д може irpaBO tq>имaoдa издрж авааа 
преиначити у доживотну новчану рен- 
ту, ако то  одговара и  једној и  другој 
CTpasH- Уређзгјући изнава те односе суд 
ће нарочито доносиш  одлуку о обиму 
узајамтшх давања, о роковима, о на- 
чину испун>ен»а обавеза и  осталога. Под 
условом да то  одгавара и  једној. и дру- 
гој страни суд може д а  уместо ранијих 
давања о,гфеди новчану ренту. Ако није 
магуће прилагодити тхггојећи уговор 
дромењеним придиказла, суд ће уговор 
раски^ти.

Противи се правилима процесуалног 
права извођење доказа исказо.ч сведо- 
ка иа осиову увида у  раније списе 
предмета у  коме је сведок саслушан 
када има могућности да се сведок са- 
с\п.уша пред  \распроЈ&ним судоли (Врх. 
суд АПВ бр. Гж, 10S3H9SS),

Првост. суд је одбио тужбу ради ра- 
зБода брака.

Тужилад je поднео жалбу, која је 
основана, првост. пресуда укинута, a 
из разлога:

Један од битних недостатака у изво- 
ђен>у доказа је у  томе пгго првост- суд 
није у лоступку no бракоразводној туж  
би саслушао сведока — лекара. него 
се путем увида у  крив. списе Среског 
суда у  Б. Ц. задовољио са исказом то- 
га сведока. датом у кривичном поступ- 
ку. Овакав постулак првос. суда је у 
противности са продесуалним начели- 
ма о извођењу долаза путем: сведока, 
ако Ј€ постајала могуВност да сведок 
буде саслушан и у конкр. бракоразвод- 
ној парници.

Према правним правпишма опгитег 
управног поступка у  жалбеном поступ- 
к у  може се решавати и на ттету жа- 
Јшоца само ако је у  питању јавни ин- 
терес. (Врх, суд АПВ 6р. У. 207Sfl9SS).

Тужени орган је оспореним решен.ем 
одбиа жалбу тужиода, али му la основ 
за порез на лромет са дин. 580.000.—  
повисио на дин. 782.000.—

Тужилад је поднео тужбу.
Тужба је ос^вана, па је улравни акт 

другог степена понипгген, a из раз- 
лога:

Из списа се види да је гсрвост. фп- 
нансиски орган утврдио основ за порез 
на промет са 580.000 дин. да ]е жал- 
бени орган, решавајући по жалби ту- 
жктеЈБа, ову основу повисио на 782.000 
дин. дакле да је решавао ин пејус. Пре- 
ма праввим правилима ошптег управног 
поступка у  жалбеном поступку може 
се реш5®ати и на пггету жалиода са- 
мо ако је у  питажу јавни интерес. ГГо 
схватажу овог суда у датом алучају не 
ради се о јавном интересу у смкслу 
правних правила оппггег управ. iio- 
стулка, па je туженв повредио закон.



С Л У Ж Б Е Н Е  В Е С Т И

УПИСИ И БРИСАЊА У ИМЕНИКУ АДВОКАТА И АДВ.
ПРИПРАВНШСА

1. У Именик адво|ката уписан је:
а) др. Попсшиб Михајло, са седвштем идв. 1кашхелариЈе у Новом 

Саду, penies.eM АК за  АПВ бр. 84/956, које потардно својим решењем 
Држ. С€оф. за правосудну управу НРС под бр. 14118/1956.

2. У Имеиик 1адв10|катских лршхравника ушисаи је;
а) ЛетроЕић М. Живан, код адв. др. Козме Имре, у  Белој Цркви, 

решен>ем АК за АПВ бр. 158/956, всоје је  потврдао Држ. секр. за  ч ав . 
улраву НРС СЕООии решен>ем бр. 14908/956.

3. Из Именика адааката брише се:
а) Вуковић Петар, адвокат из Н. Кнежевца, услед смртн.
4.1Тз Имеиика адв. прЕПлравника брисаиа је:
а) Брашжовић Ог. Душанка,из Новог Сада, због врелаза у државну 

слузкбу.
5) Одобреио је иреселен« адв. 1канцела(рија:
а) КаЈракашеви!ћ 114илоша из Оџгчкз. у  H asz Сад
6) Зарија Пегсра ш  Алибувара у  Паичево.

Адвокатска! коморв за  АПВ

ИЗ КЊШЧ>ВОДСТВА АК ЗА АЛВ

Извештавају «е сви чланови да. је 6 јула  1956 преминуо Вукови& 
Петар, а ^ .  из Н. Кнезкевца, па се позивају свз. члзлош . да у  Фонд 
ТТлАМЈттгитто уплате по 400 динара. Уплаоа се врши иа теас. ралун Ад- 
BoKaTCiKe iKiOOMpe за  АПВ ЗОО-Ф-6643/1.

КњиговодстЕо је  свим чланонима Коморе доставило изводе из le - 
кућих рачуна са 30 јуном 1956 године. Један део адвоката се у вези 
решевоа Изврштаг одбора АК за АПВ са седнаце од 28 јуна 1956, које 
је објављено у „Гласнику”, бр. 7 за  1956, на страни: 31, у Службгним 
весззама, под т. 2 већ одаздаЈО те је  ввалирио обавезе, дск већшна још 
није.

Преко Ргвднкх одб01ра ca<snnT©Ho је  свим адвокатииа дужницима 
за претллату на „Југословенску адвкжалуру” износ дуга до 31 децем- 
бра 1955 године. Саш;о је  један мали део дужзанка своје обавезе изми- 
рло, па молимо све адвокате-дужнике да КамОрн доставе изноее дугова, 
како би се ови могли доставити Савезу адв. Јссадора, a  за ра^гун „Јупо- 
словеЕОке адвокатуре” .

Осим тога, сви адвокати су дужни, према, решењу СЗкушптине 
Адвскатеке комо(ре за  АПВ, која је  одржааа 20 м аја 1956 године, да 
се претплате ва  чаешше „Јупоеловенака адЕ(жатура”, преко наапе Ко- 
море. Годшпња претплата изаоси 600 динара, па се позиЕају адвскати 
да прбтплату доставе Комори.

Све упла!Ге се врше на тек. рачун Ад вокатске коморе за  АПВ, бр. 
ЗОО-Т-403, a  на полеђиаи означитн та  име чега се шаље нсвац.

Квлговодство ЛК за  АПВ



ИЗ УРЕДНШПТВА „ГЛАСНИКА”

Уређивачјки cj^op „Гласника” ионава умољаза ■№& саирадникб 
Ј.Глаеника” да члашке шаљу наииоцне HESeaficai m m asoai на једној 
страдлт, са проЈ>едом.

Чланцн шЈШсани s a  горњи начин јаио олзки тзају  .рад Јфедника, 
a и другова слагача.

Свигл прешлатЕлциз-ia; ,,Гла1Сника” ш је нису измшјрилза; претплату 
за 1956 лодину послаши ciaio опомеау, 'са прашоженом чек. уплатлицом. 
Једаа део претплатЕика одаззао се оасмешајма. Мслвмо и  све остзле 
наше претплатнике, који шрешлачу Још iEaiey измирили, да то што iq)e 
учнне.

Претилала се уплаћује заа тек. рачун АдЕСкатс1ка дамора за АПВ, 
НоБи Сад, бр. ЗОО-Т-403, a  на полеђини извеппаја иреба казначити; за 
„Глаеник”.

Уредншитво

ИСПРАВКА

1) У 7 броју „ГласЕИка” за  јул  1956, у  члашсу друга Филипа 
Ћ.осића, ва  'С?фани 13, код сташ£>аа,з у  мапшну <yioia, иастао' је  раотур 
слога, па је  прн^зх 12 реди исшретурагао и објављено. Тачан текст тих 
12 реди је  слздеЈхи:

вало нато, до капших 'Нежељевжх последЕсца може довескн схватаае, да 
је  брачни друг хфвклудиран у  свом прзјву в а  Јтлатање захгева за  из- 
држагван.е, а ш  исти не буде п:олнетдос1кончаЕа:брЕ1ко1разЕогаЕне паЈрнице. 
Међучнм, sap није иста слзгчај и налр. са ш рЕш ^м а ради осшоравазња 
очинсша, које се  морају лскввстн у  за1коно(м одређеиом року и  где су 
последаце прсшуштања још  тезке, затим са наЈСледннм парЕнцааа шзд., 
па свакако то није разлкзг да се доаволи вођеае истих и  после протека 
законских рошЕа. У KompemoM с л з ^ ју  сматрам да разлчзвн друта 
•Мттт̂ ћд нису оправдани: ии због тога, пгго по мом мшпл>ен.у, оконча- 
њем бралсоразводае иариице недостају ж матбријалшо правне i^eimou 
СЕашисе, |ш је морају постојати, да би се могло досудити: издржавањв, 
о  којима је  нашред већ било речи.

2) Тачан тек. рачун В иш ег, привр-еднса' сјтш- У Новом Саду је 
18-КБ-2.

,,ГЛАСНИК“ излази сваког месеца- — Издавач и вла'синх: Адвокатска комора 
за  АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 30. Уређује Одбор Одговориа уредаиЕ: Ботић 

Малорад, адвокат Нова Сад, Народних хероја бр. 6.
Текућн рачун «од Народие баике бр. 500-Т-403.

Штампа: шта14пари]а ,^Коста Шодица* Новн Сад.
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	1.
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	2.	У Имеиик 1адв10|катских лршхравника ушисаи је;

	ИЗ КЊШЧ>ВОДСТВА АК ЗА АЛВ
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