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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 К У

Годвва V Нови Сад, септембар 1956 Број 9

НЕКА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЧЛ. 56 ОСНОВНОГ ЗАКОНА О БРАКУ

I. У- нашој судској пракси најчешћи су случајеви развода брака 
на основу чл. 56 ОЗБ. Обзиром на чинзеницу, што је чл. 56 ОЗБ, врло 
широко формулисан, и што су у пракси његов смисао и значај били 
различито тумачени, неће бити 'некорисно подврћи анализи карактер и 
смисао тога прописа, имајући у виду његов однос према осталим про- 
писима о разводу брака нашег Основног закона о браку.

Чл. 56 ОЗБ. гласи: „ако су услед несагласности нарави, трајног 
неспоразума, неуклоњивог непријатељства или из ма ког другог узро- 
ка брачни односи толико поремећени да је заједнички живот постао 
неподношљив, сваки брачни друг може тражити развод брака.

Сматраће се нарочито да је заједнички живот супруга постао не- 
подношљив, ако оба брачна друга, наводећи оправдане разлоге спо- 
разумно траже развод брака; Ако је порем.ећај брачних односа настао 
искључиво кривицом једног супруга, право на тражење развода при- 
пада само другој страни”.

Како видимо, чл. 56 је врло широко формулисан. Тежиште му је у 
томе, a то је одлучно у споровима ради развода брака вођених ка ос- 
нову .чл. 56 ОЗБ., да ли су брачни односи супружника толико поре- 
мећени да је заједнички живот постао неподношљив или пак нису, 
Питање је, да ли је довољно да суд утврди само настале последице, 
без обзира на узроке, који су довели до стања поремећености брачних 
односа до неподношљивости заједничког живота, или је пак потребно 
утврдити и узроке кјои су довели до таквог стања, и на основу утвр- 
ђених узрока (чињеница) извести закључак о томе да ли су брачни 
односи поремећени у тој мери да је заједнички живот постао не- 
подношљив.

Неподношљивост заједничког живота у појединим случајевима на- 
ступа на основу конкретних околности, обзиром на личне особине 
(осетљивост на прим.) брачних другова, или из разлога који постоје 
изван њих. Извесне околности у једном случају могу да проузрокују 
поремећај брачних односа до критичног интензитета, док у другом 
случају обзиром на карактер и менталитет брачних другова и на. оста- 
ле њихове психичке и физичке особине неће негативно утицати на брач- 
не односе. Питање је дакле, да ли суд треба да узме као основу за 
своју одлуку о разводу брака, конкретну ситуацију без везе са оним 
чињеницама које су довеле до тога стања, или је пак потребно да ут- 
врди историјат брачних односа и да на основу тако утврђених чиње- 
ница изведе закључак о поремећености брачних односа и о степену те 
поремећености.



Проф. Др. М. Константиновић у своме чланку „Развод брака због 
тешке поремећености брачних односа” („Народни правник” бр 2 — 3/ 
1949) заступа углавном прво становиште. Пошто је цитирао текст чл. 
56, он каже: „узрок за развод брака није одређена чињеница, већ од- 
ређена последица, изазвана неком чињеницом коЈа у Закону није од- 
ређена. Уместо да узме једну по једну разне чињенице које могу про- 
узроковати тешку поремећеност брачних односа и да их прецизно опи- 
ше и прогласи за узроке за развод брака, закон је поступио обратно; 
он не обраћа пажњу на саме чињенице, већ на њихове последице. Ако 
су оне изазвале тешку поремећеност брачних односа, Закон дозвоља- 
ва развод брака, без обзира које су то чињенице. . .  Разне чињенице 
које су изазвале поремећеност брачних односа су, дакле, само посре- 
дан узрок за развод брака и имају само другостепени значај ..

Др. Златко Крижанић заступа супротно становиште у своме чланку 
„О узроцима за развод брака („Наша законитост” бр. 1/1951). Он 
сматра да се не може прихватити становиште да закон не обраћа паж- 
њу на чињенице које су узроком поремећаја брачних односа и да су 
оне другостепеног значаја, те да се задовољава само наступелом по- 
следицом.

Сматрам, да практично нема оштре супротности између једног и 
лругог схватања чл. 56 ОЗБ. (иначе то концедира и Др. 3. Крижанић), 
јер се у.сваком спору имају испитати оне околности које су имале за , 
последицу поремећеност брачних односа, a закључак о основаности 
тужбеног захтева може се донети тек (практично) по испитивању це- 
лог комплекса брачних односа.

Ако је пак суд дужан да расветли оне околности, и то по могућ- 
ности све, које су имале за последицу поремећеност брачних односа, 
онда ће суд неминовно утврдити као чињенице оне конкретне узроке 
(пијанство, нерад и тд.) који су довели до неподношлЈИвости брачне 
заједнице. Ако таквих конкретних чињеничних основа нема тешко ће 
бити извести закључак о поремећености брачних односа до неподнош- 
љивости заједничког живота. Према томе, ради правилног ољчучивања 
суд ће морати да утврди све оне околности које су конкретно имале 
за последиду поремећај брачних односа. Да ли је одређена чињеница 
у конкретном случају могла имати 3đ последицу поремећај брачних 
односа као и интензитет тога поремећаја, цениће се, узимајући у об- 
зир и индивидуалне особине брачних другова.

У нашој судској пракси у вези примене чл. 56 наилазимоЈна велик 
број околности које су судови сматрали довољним да се на основу 
истих изведе закључак о поремећености брачних односа до неподно- 
шљивости заједничког живота.

Ево неколико примера: r-
1) Ако се жена као брачни друг претерано дружи са мушким ли- 

ием које није и пријатељ њеног мужа, док се муж налази са с.чужбом 
у другом месту и ако странке одвојено живе дуже време, није нужно 
да је заједнички живот постао субјективно неподношљив за оба брачна 
друга, него је довољно да је субјективно и објективно заједнички жи- 
вот постао неподношљив за оног брачног друга који тражи развод бра- 
ка, па да брак буде разведен на основу чл. 56 ОЗБ. (В. С. HP Србије 
Гж. 688/1952 г.).



2) Религиозност једног брачног друга није разлог да се брак раз- 
веде, ако' због саме религиозност као објективне околности није до- 
шло до испољеног поремећаја брачних односа. (В. С. HP Србије Гж. 
932/1952).

3) Окружни суд je дошао до закључка да су брачни односи супру- 
жника услед сталних љубоморних сумњичења, тешког вређања, свађа 
и туча, a што је све имало свог узрока у несагласности нарави и трај- 
ном неспоразуму странака, поремећени-до те мере да је  даља брачна 
заједница неподношљива за оба супружника (В. С. HP Србије Гж. 
201/1953 г.).

4) Опијање брачног друга може бити узрок поремећаја брачних 
односа, a само по себи не и правни разлог да се брак разведе, ако оно 
лице није проузроковало померећај брачних односа (В. С. HP Србије 
Гж. 34/953).

5) Неспособност жене да рађа децу није разлог да се брак разведе, 
али ако је због тога дошло до трајног неспоразума странака, који чини 
даљи заједнички живот неподношљивим, било би основа да се брак раз- 
веде на основу чл. 56 ОЗБ. (В. С. HP Србије Гж. 588/1853 r.).

6) Сама разлика у годинама код брачних другова који вољно и све- 
снс улази у брачну зај едницу не може никако бини разлог за развод 
брака. . .  већ она има значаја само онда ако буде утврђено, да је разли- 
ка у годинама заиста проузроковала поремећај онакве тежине какав за- 
хтева чл. 56 ст. 1 ОЗБ, В. С. HP Србије Гж. 495/54).

7) Дугогодишњи одвојен живот (13 година) брачних другова у то- 
ку кога ни један од супружника није ништа предузео да се прекинути 
брачни односи успоставе као објективна околност претставља сам по 
себи бракоразводни узрок. (В. С. HP Србије Гж. 2277/53).

8) Дужи одвојени живот брачних другова, који би показивао да је 
немогуће поновно успостављање брачие заједнице, може као објектив- 
на околност сама по себи да претставља разлог за развод брака. Прво- 
битна кривииа једног брачног друга, која је довела до поремећаја, па 
и до одвојеног живота, губи карактер искључиве кривице и оба брачна 
друга имају право да траже развод брака без обзира ка то да ли ће 
брак бвти разведен само кривицо.м једног од њих. (В. С. HP Србије 
Гж. 1059/1954).

9) Дуг одЕОЈен живот брачних другова као објективна околност 
није такав узрок који би сам по себи отстранио кривицу брачног друга 
који је својим поступци.ма довео до одвојеног живота, већ само окол- 
ност која омогућује тражење развода брака и оно.м брачном другу, 
који је био искључиво крив што је дошло до првобитног поремећаја 
брачних односа. (В. С. HP Србије Гж. 3553/54).

10) Трајан неспоразум у погледу места становања .може да доведе 
до поремећаја брачних односа a због тога по чл. 56 ст. 1 ОЗБ има ме- 
ста разводу брака (В. С. HP Србије Гж. 239/54).

11) Право на тражење развода брака припада и брачном другу, 
који је крив за раскид брачне заједнице, ако постоји поремећај брач- 
них односа и из других узрока, a не само због његове кривице У такве 
узроке спада и дугогодишњи одвојени живот, када је он постао не само 
последица, него и узрок даљег и дубљег поремећаја брачних односа. 
(В. С. HP Србије Гж. 4185/1954 г.)



12) Дугогодишњи одвојени живот супружника, који би показивао 
да је немогуће поновно успастављање брачне заједнице, може као об- 
јективна околност сама по себи да претставља узрок за развод брака 
јер се основано претпоставља да су се супружници услед дугог одво- 
јеног живота толико удаљили један од другог да више нема изгледа 
на успостављање хармоничне брачне заједнице. При таквом фактичном 
стању оба брачна друга имају право да траже развод брака без обзира 
чијом ће кривицом брак бити разведен. (В. С. Србије Гж. 1699/54).

13) Постоји разлог за развод брака, када неслагање једног брачног 
друга с родбином другог, с којом брачни другови живе у заједничком 
кућанству, поремећује саме брачне односе тако да чини брачни живот 
неподношљивим , a братли другови се не могу споразумети о другом 
месту заједничкњог становања. (В. С. HP Хрватска Гж. 425/1953).

14) Како је  тужена против воље тужитеља издејствовала његов 
премештај (у други град) . •. Поступак* тужене био ј е усмерен на 
одбрану од тужитељевих злостављања, њена намера је била да себе на 
неки начин заштити и обезбеди, зато се њен поступак не може оква- 
лификовати као кривица за развод брака. Али је такво њено понашање 
. . .  утицало на продубљење поремећености брачних односа тако да не- 
ма изгледа да ће се нормални односи поново успоставити. Како је поре- 
мећај брачних односа првобитно проузроковао тужитељ, a ти су се од- 
носи током времена из субјективних и објективних разлога толико по- 
горшали да је брачни живот странкама постао неподношљив, треба 
брак развести на основу чл. 56 ст. 1 ОЗБ из тужиочеве кривице. (Са- 
везни В. С. Гз. 94/1955 год.).

Како видимо из rope изложених примера за примену чл. 56 ОЗБ. 
могу .оправдано послужити разне околности и оне се не могу ни прибли- 
жно обухватити једним прописом, a не могу се ни таксативно набро- 
јати. )1Љвот ствара разне ситуације, a разни су и људи по карактеру, 
менталитету итд., тако да приликом решавања о постојању или не по- 
стојању поремећености брачних односа до неподношљивости брачне за- 
једнице треба ценити све објективне и субјективне еле.менте — окол- 
ности конкретног случаја да би се могла донети правилна одлука.

IL За праксу је нарочито важно питање да ли се брак може развести 
на основу чл. 56 ОЗБ ако је поремећај настао искључиво кривицом 
једног супруга и тај супруг тражи развод брака, a други се супруг про- 
тиви разводу брака.

Ако се ради о чињенично чистом случају, очигледно је, обзиром на 
јасну формулацију ст. 2 чл. 56 ОЗБ, да криви супруг не може са успе- 
хом тражити развод брака. Питање је  да ли има и колико има таквих 
потпуно јасних случајева у којима се кривица за поремећај брачних 
односа може приписати искључиво само кривици онога супруга који 
тражи развод брака на основу чл. 56 ОЗБ. Такви чисти случајеви кри- 
вице тј. искључиве кривице постоје када се развод брака тражв, на- 
пример, на основу чл. 57 или 61 ОЗБ. Ако, међутим, не постоје по- 
себни узроци за развод брака из чл. 57, 58, 60—63 ОЗБ., тј. када тре- 
ба приступити утврђивању поремећености брачних односа на основу 
проверавања целог комплекса брачних односа, како је већ rope наве- 
дено, у том случају вероватно ћемо лако .моћи утврдити да је један



брачни друг претежно крив за поремећај брачних односа, међутим, ре- 
ђе ћемо моћи утврдити искључиву кривицу само једног брачног друга.

• Да би могли боље сагледати овај проблем, биће можда корисно 
размотрити ствар и под аспектом упоредног права, да би уочили општу 
тенденцију у развитку обЈективних узрока за развод брака, са којим је 
у вези и ово питање.

У земљама у којима позитивнб право познаје институт развода бра- 
ка, a не само раставу од стола и постеље (у ову последњу групу зема- 
ља спадају неке претежно католичке земље например: Италија, Шпа- 
нија) развод брака је могућ 11ли само због повреде брачних дужности 
из одређених разлога, дакле само у случају када је по среди кривица 
једног брачног друга или оба брачна друга, или пак развод брака је 
могућ и у случају неподношљивости заједничког живота. По првом 
схватању развод брака је санкција за .повреду брачних дужности. По 
другом схватању развод брака нема искључиво карактер санкције већ је 
и средство за усклађивање фактичног стања, —  до којег је дошло 
због неподношљивости заједничког живота, — са правним стањем. У 
прву групу земаља спадају например Енглеска и Француска, a у другу 
групу земаља напр.: Немачка и Швајцарска. (Egger Kommentar zum 
Schw. ZGB/II. str. 132, Planiol-Riport, Traitć pratique, itd. II. str. 409). 
y  Совјетском праву напуштен je систем дерегистрације. Од 8. IV. 1944 
j\, суд може дозволити развод брака из оправданих разлога (Б. Ајзнер 
„Породично право” стр. 94). По овој формулацији очигледно су обу- 
хваћени и они узроци за развод брака који 'настају без кривице су- 
пруга, дакле, и због неподношљивости заједничког живота из објек- 
тивних разлога, (усклађивање правног са фактичним стањем). Према 
To.vie, постепено, али постојано се удаљавамо од концепције брака по- 
стављене у црквеном праву тј. од концепције неразрешивости брачне 
везе, и брачно право се сматра специјални.м доменом права у којем др- 
жава правни.м нор.мама регулише у јавном интересу и у интересу са- 
мих брачних другова њихова права и обавезе. Истина, у том разводу 
брачног права линија је кривудава. Римско право, канонско право, 
»contrat-civH« Француске револуције, брачно право рестаурације и да- 
нашње стање. To су маркантни стадији у томе развоју, али ипак, брачно 
право, које је као и право уопште само одраз друштвено-политичког 
развоја, показује тенденцију да у питању развода брака води све ви- 
ше рачуна о правој суштини брака, a то је заједница живота брачних 
другова.

Оне земље које развод брака везују као санкцију за повреду од- 
ређених брачних дужности, стоје принципијелно на овом становишту 
али судска пракса полако пробија то правило. У Француској например 
развод брака може се тражити само на основу конкретних законом од- 
ређених узрока. (Causes determinees,; Planiol-Ripert cit. delo II. str. 409). 
Либералним тумачењем ,тешке повреде” брачног друга, практично је 
омогућен развод брака без посебног у закону унапред одређеног узро- 
ка за развод брака, јер тај израз (по схватању праксе) обухвата и све 
могуће околности које могу негативно утицати на брачне односе. Ипак, 
начелно, брак се не може развести без кривице брачног друга. Али је 
судска пракса кренула путем широког тумачења, првобитно строго и 
уско постављених узрока за развод брака.



Швајцарски грађански законик (ЗГБ) у чл. 142 прописује „ако je 
настао поремећај брачних односа у тој мери да се не може очекивати 
да he супружници наставити брачну заједницу, сваки супруг.може тра- 
жити развод брака.

Ако је поремећај брачних односа настао претежно кривицом једног 
супруга, право да тражи развод брака припада само другом супругу”.

УпоређуЈући чл. 56 ОЗБ. и чл. 142 ЗГБ видимо да је наш ОЗБ. ко- 
^акнуо један корак даље. У оба прописа са. различитом формулацијом 
дозвбљава се развод .брака због тешке поремећености брачних односа, 
али чл. 142 ЗГБ не признаје право на тужбу оном супругу који је пре- 
тежно крив за поремећеност брачних односа, a наш ОЗБ у чл. 56, не 
признаје то право само оном супругу који је искључиво крив за наста- 
лу поремећеност. Оба закона признају начело и објективне околности 
(тешку поремећеност брачних односа до неподношљивости брачне 
заједнице) за узрок за развод брака, ,али ту концепцију коригирају по- 
ставком, да супруг који је претежно, односно искључиво крив за на- 
сталу поремећеност брачних односа не може тражити развод брака.

Развод брака из објективних разлога познаје поред осталих и не- 
мачко право и брачно право неких држава САД.

Видимо дакле, да је у упоредном праву прилично раширено и учвр- 
шћено схватање, да и објективни узроци (без кривице супруга) могу 
бити основном за развод брака. Шта више, у судској пракси појединих 
земаља постоји тенденц ја за што већу објективизацију постојећих 
прописа, Тако например, у Швајцарској, изгледа постоји тенденција да 
се ресгринкција ст. П. чл. 142 ЗГБ сведе на нзЈ.маркантније случајеве. 
Наприм., криви брачни друг не губи прлво на тражење развода брака 
из објектвиних узрока, ако је у питању само нека мања кривица. Не- 
сагласност нарави је узрох за развод брака који се не може приписати 
кривиии ни једног брачног друга'. Ако је поремећај настао услед пато- 
лошке природе једног брачног друга, не може му се ставити приговор 
из ст. П. чл. 142 ЗГБ. Браколомство не мора да претставља претежну 
кривицу. (Egger цит. дело П стр. 138, 139).

Браћајући се сада на питање може ли искључиво криви супруг тра- 
жити са успехом развод брака, обзиром на јасну формулацију чл. 56 ст. 
2 ОЗБ., и након свега изложеног, мислим да морамо ипак остати на већ 
горс изложеном становашту тј., ако је поремећај брачних односа на- 
стао искључиво кривицом једног супруга, право на тражење развода 
припада само другој страни.

Међутим, и поред овог принципијелног става, и у случају најтеже 
повреде брачних дужности, уколико поред оног узрока за развод бра- 
ка који је настао искључиво кривицом једног супруга (онога који тра- 
жи развод брака), постоје и такве околности за које није крив други 
супруг, али које су објективно и конкретно негативно утицале на брач- 
не односе (ако су без обзира на крлвицу брачног друга који тражи 
развод брака, проузроковале поремећај брачних односа до неподно- 
шљивости заједничког живота), у том случају нема разлогаг, (ни при 
рестринктивном тумачењу чл. 56 ОЗБ), да се не уважи тужба за раззод 
брака. Ово схватање је дошло до изражаја у одлукама које су rope 
цитиране под бр. 8, 9, 11, 12 и 14.

У томе случају може се брак развести кривицом самог тужиоца.



Ш. Даље је од великог практичног значаја питање, да ли пореме- 
ћај брачних односа до неподношљивости-заједничког живота мора бити 
једнако схваћен од оба супруга, или је довољно да заједнички живот 
буде неподношљив само за једног супруга? Судска пракса је подеље- 
на. Неке одлуке сматрају интересовање „некривог” супруга и његово 
заузимање да се прекинута брачаа заједница поново успостави довољ- 
ним основом за становиште да брачни живот за тог супруга није непод- 
ношљив и тужбе за развод брака на основу чл, 56 ОЗБ у таквим слу- 
чајевима сматрају неоснованим. Међутнм, Врховни суд HP Хрватске 
сројом одлуком Гж. бр. 883/52 заузео је следеће становиште:

Чл. 56 ОЗБ узимље као узрок развода толики поремећај брачних од- 
носа да је заједнички живот постао неподношљив. При томе не прави 
се разлика, постоји лита неподношљивостза оба брачна друга или само 
за једнога, a no природи ствари с обзиром на иститут брака, у којем 
мора сваки брачни друг вршити равноправно своје обавезе, без двојбе 
је довољно, да је заједнички живот немогућ и само за једног од брач- 
них дpiy-oвa.” Надаље. . .  „Да би се, дакле, могли исправно установити 
ови узроци, није довољно само испитати, постоје ли узроци, које су 
једна или другаг страна изазвале сврјом кривњом или без кривње, него 
такођер, постоје ли други узроци без сваке везе с поступком и крив- 
њом странака”.

На истом становишту је и под 1) наведена одлука В. С. HP Србије.
Сматрам да је становиште у изложеној одлуци Врховног суда HP 

Хрватске ближе реалном схватању потреба живота и примењено уз из- 
весну дозу опрезности није у супротности са чл. 2 ОЗБ. Брак је као 
основа породице под заштитом државе, али само брак који је  у £уш- 
тини брак тј. заједница живота мушкараца и жена. Та заједница треба 
да је заједница мушкарца и жене у сваком погледу, треба да значи ме- 
кусобно старање о заједничким интересима, међусобно поштовање 
личности, заједничко васпитање деце и старање о деци итд. као и 
економску заједницу и чврст оквир за сексуални живот. Ако је суш- 
тина те заједнице оиемогућена из објективних разлога ма и за једног 
од брачних другова, сврха те заједнице се не може постићи. Проблем 
је у томе које конкретне разлоге треба да сматрамо таквим објеетив- 
ним околностима које у датом случају чине заједнички живот аепод- 
ношљивим. Д

Ту треба поступати врло опрезно, да би спречили лакомислен« и 
спекулативне разводе. Очигледно је да не можемо сматрати оправ- 
даним разлогом за поремећај брачних односа до неподношљивости за- 
једничког живота пролазну, ма и тешку болест брачног друга. Томе 
супротно схватање не би било у складу са чл. 5 ОЗБ, који гласи; „Брач- 
ни другови дужни су једно другом бити верни и узајамно се пома- 
гати”. He може бити оправдан разлог у смислу претходне реченице 
ни сексуална несталност брачног друга, који лакомислено тражи про- 
мену у сексуалном погледу. Међутим, озбиљни недостаци брачног 
друга, (трајно — заразна болест, која годинам траје, патолошка при- 
рода која се манифестује у сталном сумњичењу, трајно неудовољава- 
ње материјалним обавезама услед неспретности и неспособности итд.) 
могу чинити неподношљивим заједнички живот другом брачном другу, 
мада се за те своје особине брачни друг не може сматрати кривим.



Ако дрзти брачни друг због таквих особина свога брачног друга учи- 
ни ма и тешку повреду брачних дужности, (напуштање брачне зајед- 
нице, саживљење са другом особом итд.), сматрам, да захтев за развод 
брака ипак не би био неоснован.

Друга је еитуација ако брачни друг учини тешку повреду брач- 
них дужности a другом брачном другу не може се ништа пребацити 
(дакле ни нескривљене околности које могу негативно утицати на 
брачне односе.). Наприм. складна брачна заједница буде нарушена и 
раскинута због тога јер се један брачни друг заљуби у другу особу и 
због ње напусти свога брачног друга, ма да се исуом не може ништа 
ставити на терет у вези раскида брачне заједнице. У томе случају, 
уважити тужбу на основу сексуалног несклада, значило би скрајње 
субјективизирање „елемената неподношљивости заједничког живота”., 
a не објективизирање. A развод брака из објективних околности зах- 
тева објективно постављање оних околности које у конкр>€тним слу- 
чајевима имају такво дејство на брачне односе које предвиђа чл. 56 
ОЗБ. Међутим, у складу са под П. изложеним становиштем, ако одво- 
јени живот у наведеном случају траје годинама, већ услед тога стања 
наступа поремећеност брачних односа и за напуштеног брачног друга. 
Противљење разводу брака у таквом случају је, по правилу, израз же- 
ље да се спречи закључење брака између другог брачног друга и 
треће особе, жеља да се не изгуби евентуално наследно право итд. Ако 
је у конкретном случају могуће утврдити овакве и сличне разлоге за 
противљење разводу брака, моћиће се утврдити, и уз рестринктивно 
тумачење чл. 56 ОЗБ., да је брачни живот фактнчно неподношљив и 
за тужену страну, која се противи разводу брака, јер је не вез\’је 
ништа суштински за формано постојећи брак, који је већ дзвно пре- 
стао и не може више да буде „животна заједница”.

Има у пракси и таквих случајева, да напуштени брачни друг стал- 
но покушава на неки начин да склони другог брачног друга да успо- 
стави брачну заједницу без обзира на његову кривицу за раскид 
брачне заједнице. Да ли се у таквом случају може оправдано извести 
закључак о леподношљивости брачне заједнице, обзиром да доказни 
материјал оправдава такав закључак само у погледу кривог брачног 
друга? Мислим да је  одговор садржан у досадашњем излагању. Ако 
је, наиме, поремећеност ^ачних односа настала искључиво кривицом 
једног брачног друга, али ако је после тога услед објективних околно- 
сти настао и други узрок поремећености до неподношљивости зајед- 
ничког живота без искључиве кривице првобитно кривог брачног 
друга, који објективно, по животном искуству, чини немогућом успо- 
ставу брачне заХеднице, његово тражење да се брак разведе било би 
основано, ма да би непбдношљивост на основу накнадно насталог уз- 
рока по формалној логици, постојала само за њега, a не и за некривог 
брачног друга. Ако таквих објективних околности нема, захтев за раз- 
вод брака не би био оправдан.

У пракси најчешћи пример за изложену ситуацију био би случај, 
да се брачни друг саживи ванбрачно са лицем другог пола. Напуштени 
брачни друг повремено позива свога брачног друга на успостављање 
брачне заједнице али без успеха, a одвојени живот траје годинама. 
Услед саме чињенице одвојеног живота, (који је настао кривицом јед-



ног брачног друга, али делује на животне односе супруга објективно 
и неовисно од њихове воље) супрузи се нужно оријентишу на одвоје- 
но привређивање, настају посебни материјални интереси, крећу се у 
другом друштву, развијају се сваки у другом смеру и током времена 
постају један другом потпуно туђи. Изјава брачног друга који није 
крив за раскид брачне заједнице, да је вољан успоставити брачни жи- 
вот након 10, 15 година одвојеног живота под rope изложеним усло- 
вима, не може бити озбиљан. Ако дакле,, и нема конкретних доказа 
да би заједнички живот био неподношљив и за оног супруга који није 
скривио раскид брачне заједнице, суд би се у таквом случају задо- 
вољио са утврђивањем неподношљивости брачне заједнице уопште или 
само за другог супруга, који тражи развод брака.

Посебно је питање колико мора да траје одвојени живот у оним 
случајевима, у којима се поремећеност брачних односа до неподнош- 
љивости заједничког живота утврђује — поред осталих околности — 
углавном на основу дужег одвојеног 'живота супруга да би се основа- 
но Morao извести закључак о иеподношљивости заједничког живота. 
{Шведска право предвиђа одвојени живот од најмање 1 године за 
претпоставку о критичној поремећености брачних односа. Еггер, цит. 
дело П. стр. 137). У нашем ОЗБ нема прописа о томе. Сматрам, да у 
складу са досадашњом судском праксом није могуће у том погледу 
поставити одређено правило. Сваки случај треба размотрити посебно 
и ценити конкретне околности и специфичности (личне особине итд.) 
случаја. Само склоп свих тих околности у целини може дати поуздан 
у чињеничну основу за проналажење правилне одлуке.

Др. Андрија Задор

ОБАВЕЗА ИЗДРЖАВАЊА ДЕТЕТА ОД СТРАНЕ НЕЗАПОСЛЕНОГ 
A ЗА РАД СПОСОБНОГ РОДИТЕЉА

Са питањем обавезе издржавања детета од стране здравог и за рад 
способног a незапосленог родитеља често се сретамо у судској пракси, 
која по истом има нејасан и колебљив став, a који у ведиком броју 
случајева зависи од конкретне ситуације у спору, тако да о неком на- 
челном ставу по овом питању изгледа не може бити речи. Но и поред 
Tora што заиста у споровима ове врсте на одлуку те још како могу да 
утичу оклоности сваког конкретног случаја, ипак би се .чорао имати 
одређен став по питању: какав утицај на обавезу родитеља да допри- 
носи за издржавање свог детета има околност, што је он иако здрав 
и способан за рад привремено незапослен. Да би излагање по овом пи- 
тању било јасније навешћу једну одлуку Врховног суда НРС поводом 
једног конкретног случаја.

Тужиља је у парници ради развода брака тражила, да се малолетно 
дете из брака са тужени.ч повери њој на чување и васпитање, a ту- 
жени као отац да се осуди, да јој на име детињег издржавања плаћа 
месечно одре^ену своту.

Тужени се бранио да засад не може ништа да даје за детиње из- 
државање, јер нема никакве имовине a привремено је незапослен.



Окружни суд није прихватио такву одбрану туженика сматрајући 
да он, пошто је здрав и за рад способан, може да доприноси за издр- 
жавање свог детета, па га је пресудом којом је брак развео осудио, 
да на име детињег издржавања плаћа 2.000 дин. месечно.

По жалби туженог Врховни суд НРС укинуо је  пресуду уколико 
се односи на издржавање са овим образложењем:

„Првостепени суд је пошао од тога да је тужени здрав и способан 
за привређивање и да може да даје издржавање у износу од 2.000 дин. 
без обзира што је туженик без неке посебне имовине и што је привре"- 
мено незапослен. Међутим по чл. 69 Основног закона о браку висина 
доприноса за издржавање зависи од материјалних могућности сваког 
родитеља. Чињеница што је тужени здрав и способан за привређивање 
није још довољна да се тужени обвеже на давање доприноса за издр-- 
жавање детета. Код одређивања издржавања питање незапослености 
има се ценити у сваком конкретном случају узи.чајући у обзир окол- 
ности услед којих је један родитељ остао незапослен. Уколико се 
утврди да туженик није привремено у стању да доприноси за издржа- 
вање детета онда суд туженика не би могао ни обвезати да даје издр- 
жавање док се не запосли”.

Како се не слажем са становиштем заузетим у предњој одлуци, то 
ћу у овом кратком чланку изнети своје мишљење по овом питању.

Врховни суд у образложењу своје пресуде позвао се на чл. 69 
OcHOBHOi' закона о браку, у коме је, као што је  познато прописано, да 
висину доприноса за издржавање и васпитање деце одређује надлежни 
суд сразмерно могућностима сваког родитеља. Међутим,'питање издр- 
жавање деце тиче се у првом реду односа родитеља и деце, a ова је 
материја регулисана Основним законом о односима радитеља и деце, 
па се 0 споровима ове врсте не .може решавати a да се не примене про- 
пнси истог закона. Ово поготову са разлога, што се чланом 69 ОЗБ на 
који се позива цит. одлука у ствари не регулишу односи родитеља и 
деце, већ међусобни односи брачних другова у погледу њихове зајед- 
ничке обавезе издржавања деце, ,те одређује удео родитеља у том 
доприносу. Ово произлази и из чињенице, да је наведени законски про- 
пис унет у Основни закон о браку, који регулише личне, имовинске и 
др. односе брачних другова. Да је то тако потврђује и чињеница, да 
чл. 69 ОЗБ на који се суд позива у наведеној одлуци и не прописује 
услове под којим се може досудити издржавање за децу. Ja на предње 
указујем нарочито због тога, што би се у чл. 69 -ОЗБ можда нашло 
упоришта за став који је Врх. суд НРС заузео по овом питању, али 
који пропис, по моме мишљењу, не регулише законску материју, на 
основу које се имала донети одлука у конкретном случају.

У чл. 6. ОЗОРД прописано је, да су родитељи дужни издржавати 
децу и старати се о њиховом животу и здравл>у, a ст. 2. цстог зак. про- 
писа гласи: „Они су дужни да васпитавају своју децу у духу оданости 
отаџбини и да их спреме за корисне чланове друштва”. Као што се из 
наведеног прописа види, обавезе о крјима је напред било речи су без- 
условне и родитељи их имају извршавати без обзира на њихово мате- 
ријално стање, које може утицати само на висину доприноса сваког 
родитеља, у колико се TaicBo питање постави, што је случај и када



рбдитељи не живе заједно,- без обзира нато, да ли се међу њима водн 
бракоразводна парница или не.

Међутим, друкчија је  ситуација са осталим обавезама родитеља, 
о којима је реч у ставу 3 истог закон-ског прописа, где је предвиђено, 
да су родитељи дужни да се према својим могућностима старају о шко- 
ловању и стручном образовању своје деце, водбћи рачуна о њиховим 
склоностима и жељама.

Као што се из предњег види, обавезе школовања и стручног обра- 
зовања нису безусловне него су у зависности од могућности родитеља 
што значи, ако те могућности не постоје, они нису дужни школовати 
и стручно образовати свој удецу. Код дужности издржавања као што је 
напред наведено, у опште се не помињу могућности, што значи да ова 
обавеза није условљена могућношћу родитеља, бар што се тиче саме 
обавезе као такве, већ исте могућности, могу да утичу само на ви- 
сину доприноса сваког родитеља.

Ако са предњег становишта посматрамо конкретни случај, који је 
решен наведеном одлуком Врхов. суда НРС ствар стоји овако: Тужени 
је као родитељ, код кога се дете не налази безусловно дужан да за- 
једно са детињом матером издржава своје дете, које је одлуком суда 
смештено код другог родитеља, a допринос свакога од њих, пошто не 
живе у заједници, одредиће суд према њиховим могућностима. Овај 
допринос разуме се може бити сасвим различит, пошто материјалне 
прилике родитеља могу бити различите, па се може у изузетним слу- 
чајевима ићи чак дотле, да један родитељ буде потпуно ослобођен овог 
доприноса, што ниуколико не утиче на решење питања, које је пред- 
мет овог расправљања. Наиме, у одлуци о којој је реч не наводи се, 
да туженика не треба обавезати да плаћа издржавање због тога што 
други родитељ, обзиром на своје материјалне могућности, може сам 
да подмири све трошкове око детињег издржавања, већ због тога што 
је, иако здрав и способан за рад, незапослен. Истина, акоби сеутврдило, 
да туженик није у могућности да доприноси за издржавање свог дете- 
та, a да тужиља према свом материјалном стању може сама да подмири 
трошкове детињег издржавања, онда се он не би ни могао осудити да 
исто плаћа. Поставља се питање, да ли та нбмогућност може да по- 
стоји код одраслог лица, које је здраво и способно за рад. Ja мислим 
да не може, нарочито у нашим данашњим условима.

Судска пракса одмах после ослобођења у парницама ради издржа- 
вања брачних другова стајала је чврсто на становишту, да брачни друг 
(редовно жена) ако је здрав и способан за рад нема право на издржа- 
вање. Међутим, касније је ова прилично крута пракса напуштена, па 
се у сваком случају испитивало, да ли се такво лице, које тражи из- 
државање a здраво је и способно за рад, може запослити или та могућ- 
ност не постоји, па се зависно од овог, разуме се под претпоставком да 
постоје и остали законски услови, одлучивало о захтевима ове врсте.

Данас-је ситуација у овом погледу много боља. Низом мера спро- 
ведених од ослобођења наше земље до данас, којима је био циљ ликви- 
дирање капиталистичких елемената на селу, у фонд општенародне имо- 
вине унете су знатне земљишне површине, које су у разним видовима 
стављене на расположење безземљашима, у циљу обраде и коришћења. 
По правилу у свакој општини постоји нека од задружних или привред-
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ких ОЈЈганизација (задруга, пољопривредно добро и др.), која је ре- 
довно у  могућности да запосли сва незапослена a за рад способна лица, 
тако да фактички данас може бити говора о томе, нарочито када се ради 
о пољоприв|>еди и селу, да се свако лице може запослити и својим ра- 
до.м стицати потребна средства за своје издржавање и подмирење сво- 
јих обавеза.

Ако се пође путем на који указује наведена одлука Врховког суда 
НРС да се у оваквим случајевима утврђује, на који је начин и зашто 
тужени остао незапослен, онда he свако лице без велике тешкоће до- 
казивати и доказати да је тражило посао али да га није могло добити. 
О томе постоји доста уходана пракса. Наиме, лице коме треба овакав 
доказ обићи ће више предузећа и др. тражећи посао и све оне код ко- 
јих није било могућности запослења предложити за сведоке, за доказ 
да је посао тражило и да га није дббило. И сада, када се пред судом 
појави неколико таквих сведока, онда се заиста код суда може ство- 
рити уверење да тужени нема могућности запослења и тако ће се лице 
здраво и способно за рад извући из законске обавезе да своје дете 
нздржава.

Међутим, не треба изгубити из вида, да такво незапослено лице 
sa читаво време своје незапослености редовно узима храну (једе). 
Мислим да је сасвим свеједно одакле прибавља средства: да ли од про- 
даје својих ствари или се бави црном берзом, да ли новац узима на за- 
јам или га помаже фодбина итд. И сада смо дошли управо у обрнуту 
ситуацију од оне како је ствар замислио законодавац приликом доно- 
шења напред наведених законских прописа. Наиме, уместо да родитељ 
прво подмири потребе свога малолетног детета, па тек онда да присту- 
пи подмирењу својих потреба, он се стара о себи, a детету не даје ни- 
шта. За овакво поступање нема ослонца у чл. 6. ОЗОРД.

Истина као што је напред већ наведено, ја не искључујем могућ- 
ност да родитељ услед изузетних околности буде ослобођен дужно- 
сти издражавња свог детеха. Такав случај био би напр. да је отац по- 
зван на отслужење војног рока, a нема имовине нити каквих прихода. 
Било би неоправдано обвезивати ra у таквој ситуацији да плаћа издр- 
жавање за дете, јер фактички он тој обавези не може удовољити. Ме- 
ђутим, ово са наведеном одлуком није случај, јер се у разлозима исте 
не указује на такве околности, већ се напротив указује на чињеницу, 
да је туженик истина здрав и способан за рад али незапослен, која се 
околност сматра одлучном за пресуђење, што је по моме мишљењу an-. 
солутно неоправдано и неодрживо.

Погледајмо сада у каквој смо се ситуацији нашли са оваквим ста- 
вом по овом питању. Један родитељ, у пракси скоро увек отац, ништа 
не даје за дете, нити се о њему стара, већ то чини мати код које се 
дете налази. Међутим, она обично нема имовине a ангажована око по- 
дизања детета, не може да се запосли иако би можда желела и имала 
могућности за то. Упућена је с тога заједно са дететом на помоћ својих 
рођака, који нису увек вољни да се о њој и детету старају. Пре или 
после поставиће се питање обавезе осталих сродника да доприносе де- 
тињем издржавању, те долази до примене чл. 32 ст. 2. ОЗОРД који, 
као што је познато гласи: „Обавеза издржавања постоји и између оста- 
лих брачних сродника у правој усходној и нисходној линији, као и из-



међу браће и сестара у погледу издржавања малолетне браће и сеста- 
ра,” Значи, треба гонити деде и бабе, a затим браћу и сестре, да они 
доприносе за детиње издржавање.

Овде се поставља питање има ли у конкретном случају услова да 
се ови сродници о којима је реч осуде на плаћање издржавања. Ja 
смаграм да нема. He могу се сложити с тим, да код живог оца и ма- 
тере, који су здрави и способни за рад, дете издржавају даљи срод- 
ници и то у ствари само због тога, што отац и мати немају имовине.

Сматрам да у нашим условима немати имовине не значи бити не- 
способан за извршење својих обавеза, a нарочито обавезе издржавања 
СБОје деце. По моме мишљењу, обзиром на напред наведено, без прете- 
ривања се може рећи, да код нас свако лице које хоће да ради може 
наћи запослења. Разуме се овде. се не може постављати питање одго- 
варајућег посла, већ је  родитељ дужан да се привремено, док не нађе 
одговарајући посао запосли тамо где има потребе за радном снагом, 
такав је случај напр. са пословима у пољопривреди и сл., јер би у 
противном егзистенција деце о којој је  дужан да се стара била дове- 
дена у  питање.

На крају сматрам, да је ствар судске праксе, да кроз правилну при- 
мену наведених законских прописа доведе до такође правилног става 
по овом питању. Чињеница да је неко незапослен, свакако мора имати 
утицаја на висину издржавања, као што је напред већ речено, али сама 
ова околност у нормалним приликама не може довести до тога, да се 
здрав и за рад способан родитељ ослободи обавезе издржавања свога 
детета.

Филип Ћосић

НЕКОЛИКО НАПОМЕНА О АЛИМЕНТАЦИОНИМ СПОРОВИЈИА ИЗ 
ОСНОВНОГ ЗАКОНА 0  ОДКОСИМА РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ

1

Према чл. 33 Основног Закона о односима родитеља и деце и чл. 69 
Основног Закона о браку висина доприноса коју су родитељи дужни 
да дају за издржавање свога детета одређује се „сразмерно могућности- 
ма сваког родитеља”.

Поједини судови су' овај појам о сразмерној могућности сваког 
родитеља схватили као конкретну, фактичну материјалну могућност, 
као способност родитеља да одговори својој обавези издржавања де- 
тета и то не по ономе што би тај родитељ желео да учини, већ по оно- 
ме са чим тај родител. стварно располаже. Другим речима, висина при- 
хода једног родитеља било је мерило по коме се одређивала висина 
доприноса Tora родитеља у издржавању детета. Уколико су приходи 
тога родитеља били већи суд је одређивао и већи износ доприноса тог 
родитеља у издржавању детета и обрнуто.

Ово је схватање, ако се тако може рећи, било стандардно. Од њега 
је било отступања у два правца која су у сваком случају то схватање 
модифицирала.



Тако за одређивање висине доприноса родитеља за издржавање де- 
тета поред могућности сваког родитеља поједини судови су у крите- 
ријум одређивања висине издржавања уносили и нов моменат — по- 
требе детета. Ако су потребе детета, собзиром ла његов узраст, здрав- 
ствено стаље, школовање и томе слично, изискивале да се обезбеде ве- 
ћа средства за издржавање детета, критеријум „могућност родитеља” 
добијао је нов садржај који је  доводио до повишења износа за издр- 
жавање. Томе насупрот, тај критеријум доводио је до смањења висине 
доприноса радитеља за издржавање детета иако су објективно матери- 
јалне могућности родитеља допуштале да износ доприноса за издржа- 
вање буде већи. Детету, с обзиром на његове потребе не треба досуђи- 
вати већи износ на име изржавања јер би у овим случајевима средства 
за издржавање детета у једном свом, делу била утрошена за потребе 
оног родите^Ђа код кога се дете налази. Оваква концепиија чини крите- 
ријум за одређивање висине доприноса за издржавање детета стварни- 
јим и потпунијим.

Да ли међутим, ова концепција произилази из одредаба Основног 
Закона о односима родитеља и деце, то питање захтева посебан од- 
roBop. По другом отступању од горњег стандардног схватања, 
висина доприноса родитеља за издржавање детета-не одређује се пре- 
ма конкретним материјалним могућностима „већ и према имовинској 
ситуацији у којој се родитељ може налазити (подвукао М. М.) с обзи- 
ром на све околности — стручна спрема, радна способност, могућност 
запослења”. (Др. Војислав Бакић. Издржавање ванбрачне деце, Архив., 
бр. 3 из 1955 године страна 237 и пресуда Врховног суда Босне и Хер- 
цеговине Гж. 571/54 од 6. XI. 1954 године). Према томе, критеријум 
за одређивање доприноса родитеља за издржавање детета није оно што 
родитељ има већ оно што може да има с обзиром на лична својства и с 
обзиром на услове живота под којима живи. Тиме се критеријум за од- 
pet/ивање доприноса ркздитеља за издржавање детета, ако се тако може 
рећи, објективизира и одваја од материјалне основе са којом тај ро- 
дитељ тренутно располаже. Могућности родитеља и тиме се не ограни- 
чавају на тренутну активност (било она активност, полуактивност или 
неактивност) родитеља, већ и на активност коју он може да обавља 
с обзиром на објективне и субјективне факторе који га на то предодре-
ђују-

Колико се мени чини ова концепција уследила је као коректура за- 
конских одредаба које нису биле у стању да реше случајеве из праксе 
у којима поједини неодговорни и несавесни родитељи избегавају да 
дају издржавање за своју децу западајући намерно у такву материјал- 
ну ситуацију, која само привидно указује на то да они нису у могућ- 
ности да дају издржавање за своје дете. Интереси малолетне деце не 
могу бити запостављени због оваквог става несавесних родитеља. Мо- 
гућност кривичне одговорности таквог родитеља мора бити допуњена и 
одредбама породичног права о заштити интереса малолетне деце.

Дакле, како то обично бива, на једну крајност одговор'ило се дру- 
roM крајношћу. Да би се стало на пут несавесним родитељима одред- 
бама Основног закона о браку дају се схватања која се у крајњој ли- 
нији тешко могу бранити. О интересима малолетне ■ деце свакако се 
мора водити рачуна. To нам налажу не само одредбе Закона, прописи



Устава већ и принципи хуманости. Али се интереси малолетне. деце не 
могу штитити обилажењем законских прописа. Ако чл. 33 ст. 2 Основ- 
ног закона о односима родитеља и деце прописује да се допринос за 
издржавање детета одр>еђује према могућностима роидтеља, онда суд 
ту могућност родитеља не може третирати апстрактно, дајући јо ј не- 
одређен, произвољан или могући, односно хипотетични садржај. To што 
један роднтељ може да учини увек не мора и да се догоди па ма ко- 
лико ми били у стању да одредимо оно што се може догодити. Над та- 
квим резоновањем увек ће лебдети једна неизвесност, речено лаичким 
језиком, и једна произвољност речено језиком правосуђа. a да ли ми 
можемо да .доносимо одлуке које ће почивати не на чињеницама које 
се дају објективно ценити, већ на претпоставкама које су само суб- 
јективно мотивисане? Сем тога, обавеза издржавања не може ограни- 
чити слободу избора занимања родитеља па ма колико интереси детета 
калагали да се родитељ бави дотадањим занимањем.

Критеријум за одређивање висине доприноса једног родитеља за 
издржавање детета увек прати материјалне могућности родитеља у да- 
том тренутку (моменат подношења тужбе) и увек се усклађује са тре- 
нутним стањем у његовој имовини. To изричито произилази из чл. 39 
Основног закона о односима родитеља и деце.

Према томе, симболичне пресуде, које се не могу реализовати или 
пресуде које би требало да врше пресију на родитеље да, пре всега, 
створе a затим и повећају своје приходе, не би биле у складу са од- 
редбама Основног закона о односима родитеља и деце.

II.

Обавеза издржавања деце од стране њихових радитеља је законска 
обавеза. Ту обавезу суд својом пресудом само констатуЈе одређујући 
износ које родитељ има да даје на име издржавања свог детета. Када 
један родџтељ даје издржавање за своје дете онда он удовољава једној 
својој законској обавези чија је само стварна садржина одређена суд- 
ском пресудом.

Ако се дете налази код једног родитеља и овај родитељ сам уче- 
ствује, у издржавању детета, онда тај родитељ чини само оно нашта је 
обавезан законом. Ако није у стању да поднесе сам издатке око издр- 
жавања детета може тражити у име детета да и други родитељ учеству- 
је у стварању средстава за издржавање детета. Та обавеза родитеља 
iipOTHB Kora је  подигнута тужба за издржавање детета, по устаљеној 
пракси нашнх судова, која резултира из природе саме ствари, досуђује 
се односно констатује од дана подигнуте тужбе. Када издржавање до 
тада није тражено значи да није ни било потребн.о Свака алиментација 
намењена је времену у коме he корисник те алиментације живети јер је 
неизвесно да ли ће без тих средстава бити у стању да задовољи основ- 
не потребе живота и да створи средства за школовање лечења и т. сл. 
За време које је протекло извесно је  да је без тих средстава корисник 
алиментације био у стању да те потребе задовољи.

Па ипак и ово време које је  протекло и у коме је  један родитељ 
сам сносио трошкове издржавања детета, није остало ван захвата шше 
судске праксе. Наиме, теорија a и пракса наших судова сматрају да ро-



дитељ, коЈи је сносио сам трошкове око издржавања детета, има права 
да од другог родитеља захтева накнаду дела издржавања које тај ро- 
дитељ није био дужан да сноси и то као и сваки negotiorum gestor. 
При TOM се ово право тог родитеља изводи из чл. 40 Основног закона 
0 односима родитеља и деце.

Мени се чини да ово схватање (чијој се основи захтев правично- 
сти не може порећи) пре свега не извире из одредаба Основног закона 
0 односима родитеља и деие, a са друге стране, бвим схватањем неги- 
рају се у суштини горње поставке да се издржавање не може тражити 
за протекло време.

Наређење садржано у чл. 40 Основоног закона о односима роди- 
теља и деце, по мом мишљењу, односи се на negotioram gestora, на тре- 
ће лице које није дужно да издржава дете a те је издатке, који су 
били нужни, ипак учинило. To лице може тражити накнаду учињену 
вужних издатака око издржавања детета по основу незваног вр- 
шења туфих послова јер није ни по закону, ни судском пресудом, ни 
уговором обавезно да даје издржавање за то дете. Мефутим, родитељ 
који је учествовао у издржавању детета, обавезан је на то чињење по 
закону те није обављао незвано туфи посао. Када није тражио да у 
издржавању учествује и други родитељ, онда то значи да су његова 
средства била' довољна око подмирења трбшкова издржавања која на 
Tor родитеља падају по закону. Тешко се може рећи да је  тај роди- 
тељ, сносећи трошкове издржаваља детета, удовољавао и својој закон- 
ској обавези и незвано обављао у нме другог родитеља део посла који 
на 'њега пада у стварању средства за издржавање детета, већ се једино 
може рећи да је тај родитељ сам.преузео трошкове око издржавања 
детета a да није незвано ббављао туђи посао. 'Стога ми се чини да 
примена општег прописа чл. 40 Основног закона о ондосима родитеља 
и деце на једног родитеља пре противречи томе пропису него што се 
са њим може довести у склад. Тешко се може утврдити шта је ррди- 
тељ био дужан да чини a шта je чинио у незваном вршењу туфег посла. 
Издржавање је један комплексан појам и подвајања у томе појму, на 
оно што се морало чинити и на оно што се чинило у име другог ро- 
дитеља, тешко могу добити своју логчину основу. Иако је издржава- 
ња категорија, имовинског права, a институт незваног вршења туђег по- 
сла категоријаграђанскогправа, ипак, се због специфичног карактера rio- 
родичног права, специфичних односа родитеља према својој деци и 
најзад односа своје врсте мефу родитељима у њиховим правима и оба- 
везама према својој деци, ова превахходна категорија графанског права 
не може увући у однос обавезе родитеља у издржавању своје деце. 
Тај однос родитеља није однос мефусобно незаингересованих лица или 
лица која не терети законска обавеза издржавања. У овом случају не 
ради се о једном упрошћеном односу облигационог карактера већ о јед- 
ном специфичном односу регулисаним посебним прописима породичног 
права. С Tora ми се чини, да би то било спајање неспојивих категорија 
нли, најблаже речено, то би била једна .конструкција чије би основе 
биле крајне противречне.

С друте стране, да се овим захтевом уствари на други начин жели 
да рестаурира одбачена концепција да се издржавање не може тра- 
жити и за прошло време, најбоље се види из садржине одлуке Вр-



ховног суда HP Хрватске Гж. 481/48 од 30 априла 1948 године где се 
каже „да родитељ који је трошио на издржавање заједничког детета 
преко оног нашта је с обзиром на имовинске и друге околности јед- 
ког и 4ругог родитеља био обвезан може тражити од другог роди- 

■теља накнаду” (Види Б. Ајзнер, Породично право ст. 146). Овај из- 
нос који тај родитељ није дужан да сноси обично одговара износу 
који тај родитељ сада тражи на име издржавања детета. A што је то 
у суштини до тражење издржавања и за протекло време, које се сада 
само не зове захтев за издржавање већ захтев ,за накнаду учињеног 
издатка око издржавања детета, a за део који на тог родитеља пада.

Др. Војислав Бакић у својој расправи „Издржавање ван брачне 
деце”. (Архив. бр. 3 из 1955 године страна 238) c^5aтpa „да један ро- 
дитељ који је сам сносио трошкове издржавања детета има право да 
тражи од другог родитеља да му накнади део трошкова учињених за 
издржавање детета. . .  Он има право да тражи накнаду трошкова које 
није био дужан да сноси” (подвукао М. М.).

Ово право родитеља Др. Војислав Бакић изводи из чл. 40 Основног 
закона о односима родитеља и деце. По његовој концепцији да би је- 
дан родитељ могао да тражи од другог родитеља накнаду дела учиње- 
них трошкова за издржавање детета потребна су три услова: Прво да 
је тај родитељ сносио сам трошкове око издржавања детета-; друго да 
је он заиста имао трошкова око издржавања детета и треће да те тро- 
шкове тај родитељ није био дужан да сноси.

Прва два услова није тешко утврдити. Трећи услов међутим, зах- 
тева c'Boje ближе објашњење. Наиме, који су то трошкови учињени за 
издржавање детета a које један рк>дител> није дужан да сноси? Др. 
В. Бакић на ово питање не даје одговор. Мени се чини да се на ово 
питање овако постављено и не може дати одговор са којим би могли 
бити задовољни.

Сваки родитељ је дужан да сноси трошкове око издржавања свога 
детета. Сви трошкови учињени од стране једног родитеља, да би се 
створила средства за издржавање детета, су трошкови које је  тај ро- 
дитељ био дужан да учини. РодитеЈВ и чини те трошкове зато што је 
по закону обавезан да их чини. Немогуће је изнаћи трошкове које 
један родитељ није дужан да сноси за издржавање детета када оба- 
веза издржавања пада на њега, (а практично само на њега док то у 
име детета не тражи и од другог родитеља). Издржавање је један ком- 
плексан појам и у оквиру тога појма немогуће је изводити класирање 
на давања које је родитељ био дужан да учини и на давања која није 
био дужан да учини. Свакако да је и други родитељ дужан да даје из- 
државање за своје дете али ако само један родитељ даје средства за 
кздржавање детета то значи да он чини нешто нашта није био дужан 
да чини или да је чинио нашта бар у таквом обиму није био дужан 
да учини.

' Интересантна је  из ове области и одлука Врховног суда HP Србије 
Гж 149/50 од 30 маја 1950 године (види: Збирка одлука Врховних
судова књига 1 страна 246) у којој стоји да мајка која је давала из- 
државање за дете нема права да тражи накнаду од оца детета јер она 
„извршавала обавезу коју је по закону била дужна да врши” али 
има право да ту накнаду тражи „ако није била у могућности да дете



издржава из својих средстава, већ је била принуђена да ради тога пра- 
ви задужења”.

Овој пресуди не бих имао шта замерити у погледу онога шта се 
са њом желило постићи, али с е ' намеће питање: на којим одред- 
бама Основног закона о односима родитеља и деце се ова пресуда те- 
мељи. Из ове одлуке се то неможе видети. Исто тако у овом случају 
се не ради о незваном вршењу туђег посла. Према томе, ова се пре,- 
суда може једино правдати захтевоЈМ правичности.

Ш
Право на издржавање је лично имовинско право. Појам личног 

имовинског права у правној науци је довољно одређен. To је имовнн- 
ско право везано за личност, од њега неотуђиво па према томе неза- 
стариво и непреносиво. To се право гаси само смрћу личности која је 
његов носилац, односно само у случајевима који су у закону, чије су 
одредбе императивне природе, изричито предвиђени. Како је право 
на издржавање лично имовинско право, то се право на издржавање 
гаси смрћу његовог носиоца односно по навршеном пунолетству. С 
друге стране, носилац тог права се не може одрећи права a да то одри- 
иање произведе и гашење тога права.

Обавеза родитеља на даље издржавање за своју децу, такође, се 
сматра обавезом која има карактер личног имовинског права. И заиста 
један родитељ не може ову своју обавезу пренети на другог, не може 
се те своје обавезе пуноважно одрећи и та његова обавеза престаје 
само у случајевима када је то у закону изричито предвиђено. Дакле, 
то је једна неотуђива обавеза везана за имовину родитеља или дру- 
гим речим обавеза која има карактер личног имовинског пргва.

Отуда се у нашој правној литератури и у пракси заступа схвата- 
ње да се смрћу родитеља гаси њихова обавеза издржавања деце. Та 
обавеза, другим речима, не прелази на наследнике родитеља.

Ja не могу порећи тачност овог схватања али сматрам да би се у 
нашем праву могло бранити и супротно схватање с обзиром да наш 
законодавац није дон€0 у вези с овим питањем ближе прописе.

Код личних имовинских права, бар по мом мишљењу, тежиште мо- 
же бити на личности или на имовини. Код обавезе родитеља да дају 
издржавање за своје дете тежиште је на имовини родитеља. Родитељ 
је дужан да из своје имовине пружи свом детету средства за његово 
издржавање. Нод права детета на издржавање од својих родитеља l e- 
жиште је на личности детета јер се ради о његовој непосредној егзи- 
стевдији и о стварању средстава за развој његове личкости. Имовнна 
родитеља у овом случају служи за подизање лиЧности детета. A имо- 
вина у праву, као што је познато, има трајнији карактер од личности, 
тј. она може постојати и одвојено од личности која је ту имовину ство- 
рила и не гаси се нестанкол! те личности. Имовина може бити предмет 
наслеђивања.

Ако смо проблем, иако упрошћено, овако поставили онда се оба- 
веза издржавања, које је законска обавеза, може пренетиина наследнике 
родитеља уколико већ то нису преко нужног дела сама деца. Родитељ је 
дужан да издржава своју децу и те се обавезе неможе одрећи. С друге 
стране, међутим, несавесним родитељима омогућавамо да ову законску



обавезу изиграју остављајући своју имовину трећим лицима. Такав 
тестамент није ништа друго до изјава родитеља да неће да даје издр- 
жавање за своју децу и ако објективно за то има средстава у његовој 
имовини. Да је родитељ жив изЈава такве врсте неби производила своје 
правно дејство. Пошто је родитељ умро таква изјава производи евоје 
дејство. Међутим, и у једној и у другој ситуацији положај деце се 
није изменио. Њихово право да им родитељ створи средства за издр- 
жавање није се угасило. Оваква недоследност тешко би се могла бра- 
нити једном аргументацијом која би се без резерве могла прихватити.

Сдруге стране, захтев правичности и захтев за пружањем што е- 
фикасније заштите интереса малолетне деце налажу нам да не оста- 
вимо малолетну децу без средстава за издржавање у овим случајевима. 
Наследник, који је наследио имовину родитеља малолетне деце, био би 
дужан да из те имовине пружи средства за издржавање малблетне деце. 
Ово је схватање изражено у неким страним законодавствима те мислим 
да неби било сметњи да се ово схватање прихвати и у нашем праву, 
које нема прописа који то изричито забрац>ују. На против, баш та чи- 
њеница указује нам да теоретске сметње неби требзло да буду препре- 
ка да се интересима малолетне деце остале без родитеља у овим случа- 
јевима пружи што пунија заштита.

Михаило Митић

ОДЛУКА О ПРОТИВТРАЖБИНИ
Противтражбина је материјално-правни захтев који истиче туже- 

ник приговором као средство одбране у циљу да се тужбени захтев, 
уколико се утврди, пребије у целини или делимично. Услед истицања 
тог захтева тужилац не може бити обавезан на неко давање према ту- 
женику, осим на накнаду трошкова, јер је за такво обвезивање по- 
требно да постоји тужба или противтужба као средство напада.

Према правилима парничног постунка спор се окончава доноше- 
њем одлуке у форми пресуде или решења. Пресуда је мериторна суд- 
ска одлука којом се решава о спорној ствари у целини или делимичио. 
Њоме се одлучује да ли се захтеви странака усвајају или одбијају. 
Одлука којом се тужба одбацује из формално — правних разлогаг (не- 
допустивост редовног правног пута, пЈ>есуђена ствар, парница у току 
и сл.) доноси се у форми решења. Материјално-правни захтеви и при- 
говори које странке истичу у спору не могу се расправљати решењем.

С обзиром на предње, о противтражбини може се одлучити само 
пресудом.

Но, да ли ће се донети пресуда којом ће се одлучити о противтраж- 
бини зависи од начина окончања спора по тужби. Ако тужба буде 
повучена или одбачена из формално-правних разлога, онда о против- 
тражбини се неће ни одлучити иако је она, можда, потпуно утврђена 
или иначе дозрела за одлуку. О противутражбини се неће одлучити ни 
онда, ако се донесе пресуда којом се тужбени захтев одбија са ма 
којих разлога. Ово је разумљиво по природи саме ствари, јер се про- 
тивтражбина истиче приговором само ради пребијања тужбеног зах- 
тева. Ако се утврди да је тужба недопуштена или да тужбени зах- 
не постоји, онда отпада потреба да се одлучује о пребијању, па са-



мим тим и 0 постојању или непостојању противтражбене. У том слу- 
чају туженик може своју истакнуту противтражбину остварити туж- 
бом у посебном спору.

О противтражбини не може се одлучити делимичном прееудом иако 
је сазрела за одлуку пре тужбеног захтева. Правна правила парнич- 
ног поступка не предвиђају могућност доношења такве пресуде, што 
је схватљиво кад се има у виду да се она истиче приговором као сред- 
ством одбране у циљу пребијања. Нелогично је, a и правно недопуш- 
тено, одлучити прво о противтражбини, a потом о тражбини која тре- 
ба да се пребије.

Из предњег произилази да се о противтражбини може одлучрти 
само пресудом којом се тужбени захтев усваја. Ако је противтражбина 
основана, онда у диспозитиву треба утврдити висину тужбеног захтева 
и висину противтражбине, па потом изрећи уколико је тужбени захтев 
услед-пребија1ња измирен. Ако је  тужбени захтев само делимично пре- 
бијен, онда туженика треба обавезати да тужиоцу измири остатак. 
Ако је  пак противтражбина неоснована, онда у диспозитиву треба нз- 
рећи да се одбија.

Ако туженик у циљу пребијања истакне такав захтев, за чије је 
расправљање надлежан орган државне управе, онда- суд о таквом захтеву 
неће моћи да одлучи, па ће- предлог за расправљање и одлучивање о 
томе одбацити због недопустивости редовног правног пута. Приговор 
компензације одбациће се и у случају ако се истакне захтев о коме је 
расправљено правоснажном пресудом или ако је по том захтеву пар- 
ница у току.

У случају одбачаја приговора компензације са наведених разлога 
није потребно доносити посебно решење и дати могућност туженику 
да против истог изјави жалбу, јер се не ради о одбачају тужбе или 
противутужбе. Стога одлуку о одбачају приговора односно предлога 
треба унети у пресуду против које туженик може да изјави жалбу, па 
уједно може да побија и одлуку о одбачају приговора.

Налазимо да туженик може повући приговор компензације, не од- 
ричући се своје противтрджбине, до закључења усмене расправе код 
првог суда и без пристанка противне странке, јер се не ради о повла- 
чењу тужбе. После доошнношења првостепене пресуде, којом јеконачно 
одлучено о тражбини и противтражбини, сматрамо да се приговор не 
може више повући, јер би се иначе туженику дала могућност да о 
истој противтражбини касније издејствује другу пресуду. Суд је, ме- 
^утим, везан за пресуду коју је дон«о и не може се дозволити да је 
туженик мења својом вољом. Услед повлачиња дошло би до укидања 
пресуде у делу којим је одлучено о пркутивтражбини, a то би даље 
могло да утиче на измену оног дела, којим је  одлз^ено о тужбеном 
захтеву. Међутим, преиначење или усклађење пресуде са правним ста- 
њем које би настало услед повлачења приговора не би могло да се 
врши, нарочито ако жалбом није стављен предлогутомсмислу. Постоји, 
међутим, гледиште да се приговор компензације може повући у свако 
доба.

Захтев за пребијање може се истицати само до закључења усмене 
расправе код првог суда. Такав захтев туженик не може истицати у 
жалбеном поступку, јер он има могућности да га оствари у посебном



спору. („кад туженик ради пребијања тек у жалби приговара тражби- 
ни, која није у правној вези са утуженом тражбином, онда се жал- 
бени суд на овакав. приговор не може осврнути — пресуда Врх. суда 
НРХ Гж. 379/52 у збирци одлука Врх. судова, 1954 г., одлука бр. iSO, 
стр. 159).

Захтев за пребијање може да стоји у вези са тужбеним захтевом 
или да не стоји у вези. Према правним правилима парничног поступка 
то може да буде од значаја приликом доношења пресуде.

Захтеви стоје у вези, ако потичу из истог чињеничног или правног 
односа, или ако еу се странке споразумеле у погледу пребијања тих 
захтева. У том случају потребно је да се о тим захтевима одлучи исто- 
времено, једном (потпуном) пресудом, јер је .и  намера странака била 
управљена на то, да се њихов правни однос или споразум посматра и 
оцени као целина, тако да се та веза не раскине и да једна од друге 
потражује само оно што преостаје по извршеном пребијању.

Ако противтражбина не стоји у вези са тужбеним захтевом онда 
-суд о тужбеном захтеву, који је сазрео за одлуку односно који је ут- 
врђен, може расправу закључити и донети делимичиу пресуду. Дели- 
мичну пресуду може суд донети по службеној дружности или по пред- 
логу странке. Да ли има места доношењу делимичне пресуде у так- 
вом случају остављено је суду да оцени с обзиро.м на конкретне окол- 
ности случаја. Ако суд сматра да не треба донети делимичну пресуду, 
онда ће предлог о томе одбити решењем против кога нема места жал- 
би, јер такво решење има карактер упарвљања парницом.

У случају да суд донесе делимичну пресуду о тужбеном захтеву 
суд је дужан да расправу о истакнутој противтражбини настави без 
прекида и о њој одлучи коначном пресудом, па ако нађе да се она не 
може уважити, он ће је одбити. Ако пак на^е да је противтражбнна 
сасвим или делимично основана, онда ће коначном пресудом изрећи да 
је тужбени захтев у целини или делимично измирен. На основу такве 
пресуде може се тражити обустава извршења које се проводи по де- 
лимичној пресуди. Но, ако је на основу делимичне пресуде већ прове- 
дено извршење или ако је туженик под претњом извршења измирио 
тужбени захтев, сматрамо да туженик у том случају може против ту- 
жиоца водити противизвршење у циљу повраћаја оног што је дао.

Мада је приговор компензације средство одбране, суду је ипак да- 
та могућност да делимичком пресудом расправи тужбени захтев који 
је утврђен. Овде се ради о праву и једне и друге стране, али право 
које је доказано и чије је остварење прво тражено свакако да треба 
прво и да се призна. To је практично и у складу са принципом еко- 
номије поступка, јер о?логућава да се правна заштита што пре оствари 
у погледу утврђеног тужбеног захтева. Доношење делимичне пресуде 
нарочито има свог оправдања ако је  на основу изнетих чињеница и 
понуђених доказа јасно да ће, поступак <жо утврђивања противтраж- 
бине дуже трајати. Међзггим, туженик своје право може добити у ис- 
том спору, чије се вођење наставља, a .може га остварити и у посеб- 
ном спору.

Пребијање се може вршити само ако су испуњени услови који су 
предвиђени правилима материјалног права: да су тражбина и против- 
тражбина истородне и доспеле. Међутим, ликвидност противтражбине



треба да се утврди у.спору. Стога суд не може одбити да расправља о 
прот*ивтражбини са разлога, што она није ликвидна, јер је дужан да 
то питање расправи провођењем доказног поступка.

Одлука о постојању или непостојању противтражбине постаје пра- 
воснажна до износа, до којег се има пребити. Према томе, истицање 
пригрвора компензације до тог износа треба сматрати као подизање 
тужбе (мада се са формално-правне стране тако не сматра), па ту- 
женик треба да изнесе све чињенице и понуди све доказе којима ра- 
сполаже у циљу да се противтражбина утврди.

Да би одлука о противтражбини постала правоснажна налазимо да 
је потребно да се она унесе у диспозитив, јер само диспозитив пресуде 
постаје правоснажан, па према томе и обавезан за странке.

Ако te  противтражбина утврди, онда ће то на сваки начин бити 
изражено у диспозитиву, јер се изриче потпуно или делимично пре- 
бкјање тужбеног захтева. Али ако се утврди да противтражбина не 
постоји, онда се може десити, a у пракси се често и дешава да се од- 
лука о томе не унесе у диспозитив, већ се само даје образложење због 
чега се не врши пребијање., У том случају сматрамо да се не може ro- 
ворити да је о противтражбини правоснажно одлучено, јер одлука која 
је садржана у образлоежењу, a не у диспозитиву, не постаје право* 
снажна, те као таква не претставља пресуђену ствар. To важи и у по- 
гледу на остале материјално-правне захтеве изнете путем приговора 
о којима је пресуда расправила (на пр. заложно право и сл.).

Ради остварења вишка противтражбине, који преостаје по измире- 
н>у тужбеног захтева, може се водити спор, јер одлука о том вишку 
не постаје правноснажна.

У једном конкретном случају окружни суд је донео пресуду којом 
је усвојио тужбени захтев, a противтражбину ради пребијања одбио 
као неосновану, што је  са гледишта парничног поступка правнлно. 
Међутим, Врховни суд НРС је својим решењем Гж — 3812/55 од 20 
јануара 1956 делимично уважио жалбу тужене стране, па је  пресуду 
првог суда у делу којим је уважен тужбени захтев укинуо, док је у 
делу којим је одбијен захтев туженика за пребијање потврдио, нала- 
зећи да је залба у том погледу неоснована. Врховни суд је, дакле, ра- 
справио материјално-правни захтев туженика за пребијање пре но што 
је одлучио о тужбеном захтеву, што значи да је о противтражбини до- 
нео делимичну мериторну одлуку и то у форми решења.

Међутим, с обзиром да је укинута првостепена пресуда и наређено 
извођење нових доказа, постоји могућност да тужбени захтев буде 
одбијен. У том случају доношење одлуке о противтражбини би отпало 
као непотребно. У току поступка не може се знати са сигурношћу да 
ли ће се донетиодлу ка о захтеву за пребијање јер то зависи од исхода 
спора по тужби. Стога налазимо да је првостепену пресуду у овом 
случају требало укинути у целости, дакле и у делу којим је одлучено



b противтражбини, па и да тај део није нападнут жалбом, јер делимич- 
на пресуда о противтражбини не може се донети ни у другостепеном 
поступку. Решењем се и не може потвридти пресуда у делу којим је 
одлучено о материјално-правном захтеву странке. Утолко налазимо да 
је решење Врховног суда неправилно.

Тодор Начић

0  СПОРОВИМА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ПРЕД ВОЈНИМ СУДОВИМА

Практични репертоар у раду војних судова испуњен је углавном 
кривичним предметима. Међутим, он се допуњује и предметима. из 
грађанске области, иако та област нема ону ширину какву има код ре- 
довних судова.

Oncer надлежности војних судова по грађанским предметима одре- 
ђен је прописима сањдржаним у: Закону о војним судовима (Сл. лист 
ФНРЈ. бр. 52/54), Закону о југословенској народној армији (Сл. лист 
ФНРЈ бр. 29-55) и Уредби о материјалној одговорности војних лица и 
грађанских лица на служби у ЈНА (Сл. лист ФНРЈ бр. 28/56), док је 
сама процедура за остваривање захтева по грађанским предметима пред 
војним судог.има регулисана постојећим прописима и важећим наче- 
лима парничног поступка, као и прописима из напред цитираних закона.

Према одредби чл. 145 Закона о ЈНА војна лица и грађанска лица 
на служби у ЈНА одгова{>Ју за штету коју причине држави својим 
незаконитим радом при вршењу службе. Чл. 2 Уредбе о материјалној 
одговорности разрађује предњу одредбу, па одређује да ће војна лица 
и грађанска лица на служби у ЈНА одговарати „за штету коју у врше- 
њу службе причине.држави поступајући противно прописима или пра- 
вилима војне службе или другим својим поступком”.

На основу предњих одредаба може се сасвим тачно определити обим 
грађанске одговорности војних_ лица и грађанских лица на служби у 
ЈНА. Пре свега, ту долази до одговорности само онда ако су штету 
држави причинила поменута лица при вршењу своје службе. Ако так- 
ва лица причине држави штету ван службе (на пример, војно лице на- 
прави излет војним колима и том приликом на њима дође до оштеће- 
ња), она неће одговарати за штету по напред цитираним прописима- 
нити у поступку пред војним судовима, већ ће се питање накнаде ште- 
те у'таквим случајевима расправити пред редовним судом и у рддов- 
ном поступку по општим начелима грађанског права. Као даљи услов 
постојање гргађанске одговорности се тражи да је штета држави учи- 
њена незаконитим радом. Шта све обухвата тај појам, закон не одре- 
^ује, па се у бдре^ивању истог ваља послужити осталим прописима 
из Закона о ЈНА и из Уредбе о материјалној одговорности, као и на- 
челима грађанског права која се односе на питање накнаде штете.

Несумњиво је, пре свега, да је свако долозно поступање у правцу 
наношења штете незаконито. Но, ту долази и свако друго поступање 
које има вид несавесног рада у служби. To значи да he за причињену



штету држави одгбварати и онај штетник који се у вршењу службе 
није савесно придржавао прописа или правила прописаних за своју 
службу, као и онај штетник који је  очигледно аљкаво поступао у вр- 
шењу своје службе. Дакле, као незаконито поступање има се сматрати 
свако поступање које је било противно постојећим прописима или пра- 
вилима војне службе, па чак и онда када је то поступање резултат 
кулпе. Истина, нвки војни правници сматрају да само culpa lata може 
улазити у појам незаконитог рада, па према томе претстављати и услов 
грађанске одговорности за причињену штету. Међутим, такво сужава- 
ње одговорности за кулпозне поступке Рема основа у постојећим про- 
писима. Напротив, има сигурних аргумената који говоре у прилог ши- 
per узима одговорности за кулпозне поступке. Тако, у чл. 2 Уред- 
бе о материјалној одговорности предвиђена је одговорност како за 
штетника који поступа противно постојећим прописима или правилима 
Бојне службе тацо и за штетника који нанесе штету држави „другим 
својим поступком” . Сматрам да тај други поступак не мора бити учи- 
њен само из крајње непажње, па да би претстављао услов за постоја- 
ње одговорности, већ да је довољно ако је он резултат и обичне не- 
пажње culpa levis. За такав закључак пружа основа и одредба става 
2 чл. 146 Закона о ЈНА, у коме се' говори о условима за заснивање 
права на perpec државе према штетницима за које је она платила 
штету, где је изричито поред намере штетника — превиђена и крајња 
непажња као услов који оправдава регресни захтев државе према штет- 
нику. Ако се је хтело испуњење оваквих услова и за непосредну од- 
говорност штетника према држави, то би ван сумње било наглашено 
у одредби чл. 145 Закона о ЈНА, па када то није учињено, може се по- 
уздано узети да се прописано сужење из чл. 146 Закона о ЈНА односи 
на регресне захтеве државе, a не и за редовне захтеве. За овакав зак- 
ључак говори још и чињеница да се овде ради о штетницима који су 
вршили војну службу, дакле, о штетницима код којихсеморапретпоста- 
вити већа пажња у служби него код човека просечне пажње.

Вредност причињене штете држави утврђује се према тржишној 
цени a no отбитку смањене вредности услед употребе ствари до ње- 
ног уништења или нестанка. Ако је оштећена ствар оправљена тако да 
је задржала вредност коју је до оштећења имала, накнада штете ће 
се утврдити према износу оправке. За оштећене ствари које се неће 
оправљати, вредност ће се утврдити комисијским путем. Када се ради 
о наканди штете за нестало или уништено оружје и муницију, који су 
дати на руковање или на упот{>ебу или ради личног наоружања војним 
лицима и грађанским лицима на служби у ЈНА, вредност ће се такође 
израчунавати по напред означеним правилима но стим што ће се њена 
наплата тражити у петоструком износу утврђене стварне вредности. Но 
ако потреба успешног савлађивања војне обуке или успешног извође- 
ња војне вежбе оправдава ризиЛ из кога је настала штета на оружју 
и муницији, штетник може бити од штете ослобођен било у целини 
било делимично. Слично ће се поступити у оправданим случајевима и 
када се ради о штети друге врсте, али то ће бити могућно само онда 
када штета није учињена намерно нити из крајње непажње. Као оп- 
равдани сматрају се случајеви када је штета наступела услед изузет- 
них напора у вршењу службе, услед преоптерећености послом, услед



неодговарајућег смештаја или услед других сличних околности које 
Je било тешко избећи.

Када је штета држави причињена учешћем више лица, сваки од 
штетника одговараће за штету сразмерно степену своје кривње. Ако 
се степен кривње сваког појединог учесника у штети не може устано- 
вити, одговараће за штету сви учесници на једнаке делове.

Расправљање по захтевима за накнаду штете коју причине држави 
при вршењу службе војна лица и грађанска лица на служби у ЈНА 
врши се на двојаки начин. Ако је вредност причињене штете до Дин.
5.000. 000, штету he no правилу расправити својом одлуком Државни 
секретар за послове народне одбране. За штете чији је износ преко
5.000. 000, штету ће по правилу расправити својом одлуком Државни 
искључиво надлежан војни суд и онда када се, ради о регресним зах- 
тевима државе према војним лицима и грађанским лицима на служби 
у ЈНА као штетницима, уколико су штету причинили при вршењу 
службе намерно или из крајње непажње, па је ту штету грађани.ма 
или правним лици.ма накнадила држава.

Сем ова два случаја када се питанге о накнади штете мора увек no- 
стзвити пред војни суд, Уредба о материјалној одговорности предви- 
ђа још један случај када се тужбени захтев по основу-оштећења може 
поставити директно пред војни суд. To ће бити онда кад наиђу тежи 
и ко.мпликованији преДмети код којих се у управном поступку не могу 
поуздано установити околности од чијег постојања зависи правилно 
решење самог спора тј. питање одговорности за насталу штету, као и 
питање висине причињене штете. У таквом случају Државни секретар 
за послове народке одбране може спорну ствар изнети на расправу 
директно во-јном суду.

У свим осталим случајевима о накнади штете расправља, приме- 
њујући прописе и начела управног поступка Државни секретар за по- 
слове народне одбране. Државни секретар може расправљање штете 
чија вредност не премаша 1.000.000 динара, овластити и ниже војне 
старецшне. Одлука Државног секретара којом је расправио штету ко- 
начна је, док се проткв одлука осталих војних старешина може уло- 
жити жалба на другостепеног војног старешину. Жалба се улаже у 
року од 15 дана од пријема одлуке и она задржава првостепену од- 
луку од извршења.

Против решења Државног секретара за послове народне одбране, 
које је коначно, као и против решења другостепеног војног старе- 
шине, обавезана странка може да води редован грађански спор код на- 
длежног војног суда. Ако се спор води против решења Државног се- 
кретара, за поступак је надлежан војни суд у чијем је седишту Државни 
секретаријат за послове народне одбране. У свим другим случајевима 
за поступак је надлежан онај војни суд на чије.м подручју лежи орга- 
низациона јединица чији је старешина донео другостепену одлуку. 
Тужба против решења означених војних старешина подноси се у року 
од 30 дана од дана прије.ма решења. To је строги рок и тужба мора 
стићи надлежном суду унутар прописаног рока, јер у противном на- 
ступају последице које предвиђа закон. Због тога странке о овоме мо- 
рају водити рачуна, па тужбе достављати надлежном суду о року било 
директном предајом или преко поште препоручено. У том погледу је



учињен изузетак само за војнике, који су овлашћени да тужбе пре- 
дају унутар прописаног рока и својим старешинама положаја комдн- 
дира чете или вишег положаја, у ком ће се случају њихове тужбе сма- 
трати као благовремено поднете суду без обзира када су код надлеж- 
ног војног суда приспеле.

Сем напред набројаних случајева, у којима се питање накнаде 
штете расправља пред војним судовима, постоји још један случај када 
то питање може доћи пред војни суд. To је случај када је о штети ра- 
справио војно-дисциплински суд истовремено са питањем дисциплин- 
CKor преступа из кога је настала штета за државу. Против такве одлу- 
ке војно-дисциплинског суда предвиђено је право осуђеног на жалбу. 
Рок за жалбу је 8 дана, ако се побија пресуда војно-дисциплинског 

"суда у целини, a ако се побија само одлука о накнади штете, онда рок 
за изјаву жалбе износи 15 дана. Обавезана страна у дисциплинском 
поступку може такође војевати против одлуке војно-дисциплинског 
суда 0 накнади штете тужбом код надлежног војног суда. Рок за ову 
тужбу је исти као и за тужбе о којима је била реч напред. У пропи- 
сима није ништа речено од када тече тај рок, али је извесно и без тога 
да тај -рок тече од дана пријема првостепене дисциплинске пресуде од- 
носно он дана пријема другостепене дисциплинске пресуде, уколико је 
жалбом побијана првостепена пресуда у делу о накнади штете.

Иначе, састављање тужби,, њихов облик, број примерака и остало 
врши се према прописима и важећим начелима парничног поступка. 
Тужба по правилу задржава од извршења утужену одлуку, али војни 
суд може по захтеву издати привремену наредбу у сврху обезбеђења 
потраживања које проистиче из утужене одлуке. Сам поступак код 
војног суда спроводи ре такође по постојећим прописима и важећим 
начелима парничног поступка. Када се ради о спорним захтевима др- 
жаве, које она по закону мора или може директно поставити пред над- 
лежни војни суд, онда се она појављује као тужилачка страна, a штет- 
ник као тужена страна. Међутш, када се ради о поступку коме је 
претходио управни поступак, штетник поприма улогу тужилачке стра- 
не, док тужена страна постаје држава претстављена преко војне једи- 
нице из чијег је састава старешина који је донео другостепено реше- 
ње. У таквом случају захтев тужилачке стране гласи да се утужена 
решења ставе ван снаге, те да се пресудом констатује или да не по- 
стоји одговорност штетника или да висина штете не одговара стању 
утврђеном у управном поступку.

Против свих одлука донетих у првом степену од стране војних 
судова допуштена је жалба Врховном војном суду, чија је одлука ко- 
начна. Рок за жалбу износи 15 дана од пријема првостепене одлуке. 
Рок је преклузиван, те се странке морају старати да га очувају, јер ће 
у противном претрпети штету.

Добр. Бабпћ



XVI КОНГРЕС МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА У ПАРИЗУ
У времену од 15 VFI до 20 VTI 1956 год. одржан је XVI конгрес Ме- 

ђународне уније адвоката у Паризу. Савез адвокатских комора Југо- 
славије на овом конгресу пр«тстављали су: Др. Владимир Гросман прет- 
седник Савеза и претседник Адвокатске коморе у Љубљани, Др. Аурел 
Крстуловић, секретар Адвокатске коморе у Загребу и Милан Живади- 
новић, адвокат из Београда.

Рад Конгреса одвијао се по комисијама и на пленарном сасганку. 
Четир комисиЈе расправљале су следећа питања:: 1) Међународна трго- 
винска арбитража, 2) Организација адвокатуре у свету, 3) Међународ- 

. ни судови, 4) Социјално осигурање и професионално обезбеђење адво- 
ката. На пленарном састанку поднети су реферати: 1) Међународна
судска сарадња, 2) Криза јавног права, 3) Улога адвоката у примени 
закрна. Наша делегација узела је учешћа у раду по комисијама и на 
пленарној административној седници.

На дневном реду Конгреса био је и избор новог претседника и 
потпретседника Уније, те чланова Консеја. На предлог досадашњег 
преаседника Уније Робера Мартена за новог претседника Уније иза- 
бран је досадашњи потпретседник Уније Марио Браски, адвокат из 
Милана, за подпретседника Уније изабран је Др. Владимир Гросман, ад- 
вокат из Љубљане. Досадашњи подпретседник Уније Др. Иво Политео, 
адвокат из Загреба својевремено је известио Савез адвокатских комо- 
ра Југославије да не жели да поставља своју кандидатуру за место 
потпретседника Уније за наредни период, па како је још раније по- 
стигнута сагласност Уније да потпретседничко место и надаље задржи 
Југославија, то је на предлог наше делегације постављена кандидатура 
Др. Владимира Гросмана претседника нашег Савеза.

За чланове Консеја Уније од стране чланова нашег Савеза изабрани 
су: Првослав Васиљевић, претседник Адвокатске коморе у Београду, 
Милан Живадиновић, адвокат из Београда, Др. Аурел Крстуловић, се- 
кретар Загребачке адвокатске коморе и Милорад Ботић, претседннк 
Адвокатске коморе у Новом Саду.

Осим званичних претставника и делегата нашег Саве,за на Конгресу 
су учествовали и Кирн Карел. Илц Јоже и Др. Фини Гросман, адвокати 
из Љубљане које је на Конгрес испослала Одвјетничка зборница у 
ЈБубљани, Др. Абдуселам Балагија, адвокат из Бања Луке, Момчило 
Митровић, адвокат из Београда и Анте Матковић, адвокат из Сарајева.

Наша делегација је  наишла на искрене симпатије код друтих деле- 
гација и дошла у ближи контакт са делегатима многих земаља. М. Б.

Др. ЈОЦА МИХАЈЛОВИЋ

У Зрењанину је 7 августа 1956 године умро др. Јоца Михајловић, 
адвокат.

Гимназију је завршио у Новом Саду, a правне науке у Будилшешти 
где је  и докторирао. По положеном адвокатском испиту 1914 године 
отвара своју адвокатску канцеларију у Панчеву.



После Првог светског рата 1918 године постаје поджупан Жупаније 
у Зрењанину, a од 1920 године води своју адвокатску канцеларију у 
истом месту.

Као напредан човек, високе интелигенције и ерудиције, бавио се 
и пре и после Првог светског рата и јавним пословима. До избијања 
рата 1914 године био је издавач и уредник „Панчевачког гласника”, 
кога су ау.стро-угарске војне власти забраниле, a издавача-уредника 
ухапсиле, тако да је један део између 1914— 1918 године провео у за- 
твору и каа грађанин, a после и као мобилисаЋ војник.

Пок. др. Јоца Михајловић био је одличан правник, који је уживао 
велико поверење својих клијената, a и велике симпатије својих колега.

Слава Му!

И З  С У Д С К Е  П Р А К С Е

Истављање лажних кантарских потвр- 
да пргтставља крив. дело из чл. 306 ст. 
1 К З, a  не X крив. дело  фалсификата 
службене исправе из ч  л . 306 ст. 3 
КЗ. —  За постојање саучесншитва у  
изврш ењу крив. дела против службене 
дужности нцје потребно да је саучесник 
(потстрекач гит помагач) службено ли- 
це, већ је довољ по' да је службено ли- 
це изврш илац дела. (Ђрх. суд АП В бр. 
Кж. 774/ 19S6).

Пресудом Окружног суда проглашен 
је  кривим 1. редни оптужени и  за де- 
ло фалс. јавне исправе из чл. бОб ст. б 
КЗ и дело потстрекивања.

Ж али се оптужени: д а  кавтарске по- 
тврде нису јавне исправе, па да, пре- 
ма томе, није могао изврш ита фалси- 
ф иковаае јавне исправе из ад. бОб ст. б 
него само фалсификат всправе и з чл. 
бОб сг. 1 К З. Осим тога се ж али да 
није извршио крив. дело потстрекива- 
в.а на проневеру, него крив. дело утаје.

Ж алба је  делимично основана, па је 
ирвост. пресуда преиначена и опт. 
првог реда проглажен кривим за  извр- 
шење крив. дела фалсификата из чл. 
бОб ст. 1 КЗ, казна изречена у  траја- 
н.у од б године и  6 месеци смањеЕса на 
'б године и 2 месеца, док је остали део 
жалбе одбијен из разлога:

Основано истиче у  својој жалби оп- 
тужени првог реда д а  је првост. суд 
кривично-правне радње истављааа кан- 
тарских потврда погрешно квалифико- 
вао као крив. дело фалсификоваља јав- 
не исправе из чл. бОб ст. б КЗ. Наиме, 
према прописима Уредбе о књиговод- 
ству привр. организапрја (Сл. лист 
Ф Н РЈ бр. 5б /195б) привредне органи- 
зације дужне су д а  воде одређене књи- 
ге у  које се књ иж еаа врше на основу

књиговодсЕвених докумената. Према 
прогсису чл. б ст. 4 ове Уредбе само 
пословне ШБИге наведене у  том  пропи- 
пису вмају значај јавних исправа што 
значи да кн.иговодствени документи 
тај значај немају, па према томе ни 
кантарска потврда није јавца исправа.

Крив. правне радње оптуженог које 
се односе н а  присвајање новца из бла- 
гајне предузећа правилно су квалвфи- 
коване као крив. делв потстрекивања 
на извшпен>е крив. дела проневере из 
чл. б22. ст. 2 у  вези чл. 19 КЗ iep је 
отужешЈМ  првог реда, који  је  био ма- 
газионер, било познато, колихо је сва- 
ке грдине било вишк<>ва у  магазину па 
је он предложио опт. другог реда да из 
благајже на наведени начин присвоје 
новчану противвредност виттгеова. Ни- 
је одлучна околност ш то оптужени пр- 
вог реда при  извршењу тих  крив. дела 
није био службето днце, јер за  посго- 
јање сазгчесннштва у извршетву крив. 
дела жротив службене дужности није 
лотребно да је и саучесник {потстре- 
жач или памагач) службено лицв већ је 
шугребно a и довоно д а  је  службено 
лнце изврш илац крив. дела.

Колузгиска опасност предвиђена у  
чл. 182, став 2, т. 2 ЗК П  траје само до  
објављивања првост. пресуде. (Врх. суд 
АПВ бр. Кж. 792[ 1916).

ГГосле проглашен>а пресуде Kojosr је 
овтужени проглапген 1сривим због два 
крив. дела и з чл. 250 ст. 2, т . 1 и  чл. 
249 те  2 дела из чл. 259 К З, Окру- 
жни суд је  укинуо истраж ви затвор, 
на основу чл . 181 ст. б 3KIL

Јавни  туижлац је  уложио жалбу, тра- 
жећи да  се исгражни затвор продужи 
обзвром н а  личност ош уж еног и  на ви-



сину казне од б и no године строгог за- 
твора.

Ж алба је  као неоснована одбијена, 
a  из разлога:

Истражни затвор против оптуженог 
био је одређен са разлога из чл . 182. 
ст. 2 тач, 2 ЗКП, наиме због постојаља 
основане бојазни да ће уколико буде на 
слободи, извиђање осујетити утицањем 
на сведоке. Пошто колзгзиска опасност 
fonacHOCT коју предвиђа чл . 182. ст. 2. 
т. 2 ЗКП) траје само до објављиваа.а 
првост. пресуде, то је првост. суд пра- 
видно поступио када је после изрицааа 
пресуде бУдући да није у  1штан.у 
казна строгог затвора од 5 година — 
истражни затвор укинуо, јер у смислу 
чл. 181. ст. 5 ЗКП престаЈш су разлози 
на основу којих је исгражни затвор 
био одређен.

Криеично дело тегике крађе из чл. 
2S0 став 2  т. 6 К З постоји у  случају да 
је изврш илац као основно дело извр-
ufuo крсфу из чл. 249 КЗ, a  не и  у  
случају ахо  јв извриш о ситну крађу из 
чл. 2S9 К З. (Врх. суд А П В  бр. Кж. 
S69/S6).

Окр. јавни тужилад уложио је  жал- 
бу пггб Окружни суд није оптуженог 
прогласжго криим за крив. дело из чл. 
250 ст. 2 т. 6 КЗ, пошто је исти већ 
више пута био кажњаван.

Ж адба је  неоснована, a  из разлога:
He може се у погледу оптуженог 

применити чл. 250 ст. 2 КЗ, пошто 
Врх. суд стоји на становшпту да у сми- 
слу чл. 250 ст. 2 т. 6, може бити про- 
глашеЕо кривим за тешку крађу само 
лице које је као 'основно дело изврпш- 
ло крађу из чл. 249 КЗ, a  не и  лиде 
које је извршило дело ситне крађе.

Кривично дело тешке крађе из чл. 
2SO К З не  претстаеља крив. д гло  не- 
знагне друштеене оласности због ма- 
лог начаја гшко наступе незиатне по- 
следице. (Врх. суд  АИ В бр. Кж. 86S/S6).

Побијаним решењем је  Окр. суд из- 
рекао васпитно поправну меру према 
ошуженом упућивањем истога у  ва- 
сшггно поправни дом у трајан.у од 2 
године, јер  је  из продавнице хлеба, у 
коју је уш ао ноћу отворивпш врата 
исте вепггачким кључем, узео  неколико 
погачица, али је  затечен на делу.

Оптужени се жалн и  предлаже да се 
изрекне казна укора, обзиром, д а  иако 
изврпгење крнв. дела истфпљује све е- 
лементе крив. дела из ч.л. 250 ст. 2 т. 1 
К3> није настушиса већа ш тета, па да 
има места примени чл. 4 ст. 2  КЗ.

Ж алба је веоснована, a в з разлога:

Чиаенично стаи е како га  је  угврдио 
првост. суд и  правну оцену прихвата 
Врх. суд. Неосиован је  жалбени навод 
етггуженог да је било места примени 
чл. 4. ст. 2 КЗ, попгго дедо тепше кра- 
ђе  и з чл. 250 КЗ иако каступе незнатне 
последице, не претставља дело малог 
значаја и  незнатну друштвену опасност.

За постојане крив. дела тешке крађе 
113 чл. 250, ст. 2  т. 6 К З довољно је  да 
је изврш џлац био раније осуђиван бар 
два  пута због крађе, разбојничке крађе 
и ли  разбојнигитва. {Брх. суд АП В бр. 
Кж. 89SI19S6).

Опгужени је проглавтен кривим због 
крив. дела из чл. 249 КЗ, јер је  одузео 
оштећеном покретне ствари у  вредно- 
сти од IS.OOO динара.

Јавни туж илад је  у.тожио жалбу.
Ж алба је осиована, те  је пресуда 

преиначена и  ош уж ени проглашен кри- 
вим за изврш еае крив. дела теш ке кра- 
ђе н з чл. 250 ст. 2, т. 6 КЗ, a из ра- 
злога:

П о чп. 250 ст. 2. т . 6 КЗ, лредвиђе- 
но је  крив. дело тепгке крађе ко је  по- 
стоји када је  крађа учин.ена од стране 
лица које је због крађе, разбојничке 
крађе или разбојнипггва било осуђива- 
но више пута. Према овом пропису, да- 
кле, изврпшлац треба да је  осуђиван за 
назначена крив. дела више пута пре He
ro  пгго изврш и поновно крађу и  д а  су 
пресуде о томе већ правоснажне. За 
постојање овог крив. дела није потреб- 
но д а  су иагуњ ети сви услови за  по- 
стојаже поврата у  смислу чл. 40 К З. На- 
име, овде се ради о посебном поврату 
тзв. поновном случају, који се појављу- 
је не као отежавна околноствећ каопо- 
себна квалификаторна околност. Према 
томе, за појам „ввпге пута”, означен у 
овом пропису, је  довољно да је изврш и- 
лац  раније бар два  пута осуђиван за на- 
значеиа крив. вела. У  конкр. случају је 
утврђено да је  ош уж ени  пре изврш ева 
инкрим. крив. дела био два пута пра- 
воомоћно осуђиван због крив. дела кра- 
ђе, те  д а  је казну већ издржао п а  се 
на основу изложеног н.егова радња, о- 
писана у  изреци нападнуте пресуде и- 
ма квалификовати као крив. дело те- 
ш ке крађе из чл. 250, ст. 2  т . 6 К З  бу- 
дући  да  је он пре извршења овог дсла 
осуђнван за дело крађе више пута.

Л ице запослено у  кухињи приватног 
правног лица не може се сматрати куН- 
ном помоћницом него радницом за  коју 
се има плаНати допринос за сац. оси- 
гурање no општој cronu. (Врх. суд АПВ  
бр. У. 677/1956).



Завод за  сојд. осиг. је  обвезао при- 
ватно правно лице, Јевр. iigpKB. ошпти- 
ну, да за куварипу у  кухињи исте има 
да илаћа соц. допринос као за  радашџг, 
a Hfr као за кућну помоћницу.

Тужилад је поднео тужбу, која је  не- 
осиавана, a  из разлогаЈ

У  ку:шши тужите;7Баце у  којој ова да- 
је бесплатно храну содијално утроже- 
ним, запослена је као куварица М. В. 

које обавља послове, у  кухитви, дрибавља 
храну, спрема трпезарију итд. Правшшо 
је чужени Завод именовану третирао 
као радниду a не кућну помвћниг^у. 
Тужитељица Јевр. пЈ)кв. ошптина се 
не може сматратис 1Џ1ИБатним домаћин- 
ством па следствено томе лкце залосле- 
но код исте се н е  може третирати жао 
кућна омоћкида већ као радница, за 
Еоју се има плаћати 4б% на име соц. 
доириноса. Тужитељица није индивиду- 
ално домаћинсгво, него приватно прав- 
но лице.

Време је проведено у  својству ап- 
ш гинског благајника урачунава се у  
радни стаж, ако је  то упослење би- 
ло  с пуним  радним временом и  у з  од- 
ређену плату, без обзира на то што се 
та дужност стиче избором, a  не постав- 
л.ањем. (Врх. суд А П В  бр. У. 26S/19S6).

Завод за соц. осш ураае АПВ је од- 
био жалбу тужитељиде, уложену «ро- 
тив  решења Среског завода, којим је 
одбијено да се њенам пок. мужу приана 
.радни стаж каји  је  провео као изабрани 
ошшг. благајник, јер д а  исти није био 
у  службеничком односу.

Тужитељнца је  подаела тужбу, која 
је  основана, a  из разлога:

У смисду чл. 60 Закожа о сод. осиг. 
радника и  службегика и  кихових nopo- 
дица ,за одређнвање радвог стажа за 
старосну пензију рачуна се у  радни 
стаж све време проведено у раднам од- 
носу. У радни стаж  се дакле нризнаје 
време проведено у  радном односу, a  не 
само у  службеничкаи одиосу. Стога а- 
ко поко^Евк ш>жда в  није био отппт итт- 
ски службеник зато ш то је на дужност 
оттшт. благајнвка дошао избором, a не 
поставаљаем, требало је  испитати да 
ли  је  он кроз спорно време био у  рад- 
ном односу т ј. д а  ли је радио стално 
преко годшае 1гуно радно време и д а  лн  
је  примао одговарајућу одређену плату 
и  колику, па тек  оида одлучити д а  ли  
му ее може вризнатв  у  раднк стадс 
цело спорно време и  колико.

Бласник зграде која није укљ учена  
у  станбену заједницу после отуђења и-

сте губи праени основ за кориш ћепе  
стеша. (Врх. суд А Л В  бр. У. 1049JS6).

Уиравнк орган другог стенена ува- 
жио је  зкажбу и  одбио захтев за  замену 
стана једнаг вдаснгика куће, који је ту 
своју кућу отуђио, a  затим тражио да 
нзврпш  замену свог стана у  тој кући, 
са једним трећим лттдем.

Вдасник куће је  поднео тужбу, која 
шлје основана, a  из разлога;

У датом случају поставља се питање 
д а  ли власник станбене зграде, к о ^  је 
користио стан на основу права својине, 
може после отуђеаа стаабене зхраде 
вриш ти замену стзЈна у  коме је стано- 
вао као вдасник.

У  данашњем систему друпггвеног у- 
прављ ааа сганбеним зградама право на 
стан стиве се уговором о корипЉешу 
стана. По aa . 44 Уредбе о управљ. етан. 
зградама овај уговор код  зграда укљу- 
чеви х  у  станбену заједнипу са кори- 
сником стана закључује станбеви орган 
односно хућни савет као орган дру- 
пггвеног управљања, док код зграда ко- 
је  нису укључеие у  станбену заједницу 
то чине власниди, али у  оба случаја на 
основу реш еаа станбених органа, об- 
зиром д а  је и  у дан аш аем  систему о- 
стала дистрибзгдија станова. Произла- 
зи, дакле, да је уговор о 'корш пћеау 
стана правни основ за  коршпћење ста- 
на.

М еђутим, посебно питан.е јесте прав- 
нн основ ■ за корипЉеље стана власника 
који станује у  своЈој кући  a кућа није 
укључена у станбену заједницу. Суд ов- 
д е  сгоји на становшвту да такав вла- 
сшпс има право н а  e r a s  и  исти кори- 
сти н а  основу права својине и  фак- 
тичног поседа стзжа. Друга солупдја 
није моасућа. Jep, у  1д)отивном дошло 
би се до апсурдног заЈивучка д а  вла- 
сник треба да склала уговор са самим 
собом, Сагласно овоме, у  извођељу да- 
љих правних закљужака, произлази да 
овакав власншс на основу права своји- 
не, које обухвата и  право коришћења 
стана који  факгично уж ива — отуђе- 

њем својине хуби правни основ за кори- 
шћење стана. Према томе. после оту- 
ђења није  вшпе овлапЉен да распола- 
ж е са станом у  погледу замене.

Повиш ење или  снижење доприноса за 
тгздржавање, уколико су  се промениле 
прш ш ке, може се тражити само за  бу- 
дуће  време. (Врх. суд  А П В  6р. Гзз. 
38/S6).

Тужвшац је био обавезан на п лаћаае  
издржавања за  дете, п а  како је после 
T o ra  отшпао на издрж аваие казне, тра-



жио је туж бом да се тужена — мати 
детета код које је дете на издржавању 
—  обавеже да је дужна признати да се 
за време од како се тужитељ налази на 
издрнваваау казне не може спровести 
проггаш н>ега извршење.

Срески суд је утврдио да  је тужи- 
тељ био на издржавању казне од септ. 
1955 до окгобра 1954, па је обвезао ту- 
жену да призна недапустивост изврше- 
жа за издржавање и то за  период у  ко- 
ме је 1ужитељ био на издржавању ка- 
зне.

Окружии суд је ову пресуду потвр- 
дио.

ГГротив OBBZ пресуда ставио је npei^ 
седник Врх. суда АПВ, захтев за зашт. 
законитости, који је основан, па су обе 
ниже пресуде првиначене и ту-житељ 
са тужбом одбијен, a из разлога:

Према пропису чл. 69 ОЗБ сваки ро- 
дитељ може залтевати д а  се утврђена 
висина доприноса за  издржавање при- 
лагодн жиховим промен.еним имовин- 
ским приликама. Према томе, за ово 
тражење потребно је да су имовинске 
пршшке родитеља се измениле и  да 
суд на основу тога повиси кли смањи 
дшгринос за издржавање детета. Оваква 
одлука о повиш еау или сш1ж еа.у виси- 
не дсшриноса наравно може да произ- 
веде првано дејство само за будуће 
време, a не може дејствовати vHaTpar 
за протекло време. Док један од роди- 
теља н е стави такав захтев позивајући 
се на сромењеке вмовинске нрнлвке же- 
гове, значи да може да удовољава оба- 
везама. Да се промена не може тражи- 
ти за протекло^време види се и из тога 
што се оно не може ни досудити за 
протекло B p « ie . Како је  тужилац 1955 
године поднео тужбу да се огранини 
његова обавеза пдаћања досуђеног из- 
државања за  протекло време од  септ. 
1953 до октобра 1954, то су нижн су- 
дови пагрепшлн када су  аужбн кеста 
дали.

Ако је  услед  крив. дела тужепика у-  
мал>ена радна способност оштећеног, 
објективно та чипеница  ствара право 
иа иакнаду одговарајуће штете под у -  
слоеом да оштеећник ни је  био спречен 
да ради услед  такве околности која се 
не може утшсати у  кривицу туженика. 
(Врх. суд А П В  бр. Гж. liS f9 S 6 ).

Тужитељида је у  тужби навела да је 
тужени женог пок. мужа пр^ихатио у- 
след чега је био у Болници на лечењу, 
a после на кућној нези, и веш особан 
за рад, све до  његове смрти, па је тра- 
жила да се туж№ н обвеже на исплату-

гДавнице од 88.125 дин. на име трошВо* 
ва у  болниг^ на име трошкова лечен.а 
код куће, за негу и  лекове код куће, 
и  за измаклу зараду.

Првост. суд јв тужбу делимично ува- 
жио и осудио туженика да влати на и- 
ме накнаде пггете 5.280 дин.

Тужитељица је  уложила жалбу, која 
је неоснована, a и з разлога:

Д а би зазтев ради накнаде пггете био 
основав према начелнма имовинског 
права потребно је да се утврди посто- 
јан>е следећнх елемената: недозвољена
радша, узрочна веза између исте и  на- 
стале пггете и  сама штета. Сви ови е- 
леменпг морају истовремето постојати. 
Непостоји ли само једаи од поменутих 
захонских елемената захтев ради нак- 
наде ш тете не може се устгешно осггва- 
рити.

Утвређно је да је већЈшу трошкова 
око лечеаа и  неспособ|ности за  рад 
проузроковала срчана мана пок. мужа 
тужитељкце, a  не озледа коју је аем у  
нанео тужени, јер је он после отпушта- 
н.а из болвице у  којој је лечен од озле- 
д е нанесене по туженскм, се лечио од 
срчане мане, која није ни у  каквој кау- 
залној вези са самои недозвољеном 
радњом туженика тЈ. са озледом. И з о- 
вога следи да није штета настала у- 
след радње туженог, па је и жалба не- 
основава.

За спороее о накиади штете Завода за 
соц. осиг. против послодавца због не- 
изврш ења праписаних заш пхгних мера 
ушдлежан је редован суд без обзира да 
л и  је  тужени привредно предузеће. 
(Врх. суд АП В бр. Гж. 20411956).

Срески завод за соц. осиг. поднео је 
туж бу против привредног предуз(Ља 
ради накнаде трошвова лечења настра- 
далог радника.

Окружни суд се решежем огласио не- 
надлежним, с  тим да предмет уступа 
надлежном Окр. иривредном суду, по- 
пгго се ради о спору између устажове и 
иривр. предузећа.

Тужилац је  поднео жалбу, која је 
основана Д1а је жалбом нападнуто ре- 
ваење укинуто, ж уиућен стварно над- 
леж вв суд на мероторно расврављав«, 
a из разлога:

Ж албеви суд је  нашао да је Окр. суд 
погревто када се огласво неваджежнвм 
за  расправљаже датог спора. За доно- 
шење пра.видне одлуке no ввтажу ствар- 
не надаежности у  датом случају нису 
оддучујући односни прописи Закона о 
Привредним судовима, него је одпучу- 
јући пропис ст. 4 . чл. 80 Уредбе о фи-



нанс^аљ у соц. бсигурања (Сл. лисгг 
ФНРЈ бр. 13/55). Наиме, према пропиг 
су чл. 80 ове Уредбе, ако је болест, о- 
зледа, повреда, инвалидност или смх>т 
насаупкла услед тога пгго. нису извр- 
шене прописаие иди наређене мере за 
заштиту здравља и  живота Јтгослених 
лида, Завод за соц. осиг. којн је обве- 
зан на давање за те случајбве, дужан јр 
захтевати накнаду пггете од привр. ор- 
гавизације, дурштвене оргавизадије, у- 
дружења, државног орг^а , установе и- 
ли приватвгог послодавда који је од- 
говоран за неизвршење провисаних од- 
носио наређених заштипшх мера. Ра- 
ди остваривања накнаде штете по по- 
менутом чл. 80, a према љеговом изри- 
татом пршшсу у ст. 4, Завод за сод. 
осиг. подносн т^жбу редовном суду.

Чињгница до је протест због неиспла- 
тг менице подигнут на сам дан до- 
спелости има само тај значај да се ње- 
гово правно дејство одлаже до тирвог 
радног дана иза дана доселости, a не 
може uiiurru тај значај да је протест 
без дејстеа. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 309/ 
19S6).

Првост. суд је одбио приговоре ту- 
жеш и које су уложилн против мен. 
платног налога.

Тужени су поднели жалбу и због то* 
га пгго су напши д а  протест нема прав- 
ног дејства.

Овај део жалбе је  неоснован, a из ра- 
злога;

Ни)е правшшо. оно правно станови- 
ште жалилада да је протест подигнут 
од сгране •1ужите;ља без лравног дејства 
и  да би жалитежн Н. и  Р. иш али из 
обавезе. По мшшвењу овог Суда већ из 
самог прописа чиг. 43 ст. 3 Заксша о ме- 
ници и  чеку који гласи: ,^1ротест због 
веишлате менице плативе на одређени 
д а н . .  - мора се подићи једног од два 
радна дана који долазе одиах за даном 
пдаћааа мениде”, тј. из ове спилиза- 
ције поменутог прохшса не може се из- 
вестн закључак, да је  протест, подигвут 
на сам дан доспелости менице, како је 
то  учињено у коикр. случају — без 
правног дејства. Ово пак има само тај 
правни значај да се дејство протеста 
одлаже до првог радног дана иза дана 
доспелости менице a  не да би протест 
само зато што није подигнут једаог од 
два радна дана иза доспелости мени- 
це, био без правног дејства. Тежиште 
ствари је у таме д а  је протест на дан 
доспелоста мениде стварно подш'нут 
док питање аеговог правног дејства не 
иоже имати та} значај да је дротест 
без 1фавног дејства.

Ако јг  извршена примопредаја зград* 
Јгклучене f  станбену заједницу, на на- 
ч и н  одређен происима народт х одбо- 
ра, приватни власник није виш е у  по- 
седу, нитџ је пак након тога овлашћен  
да судским путем тражи предају поседа 
целе зградг или њеног дела од трећгис 
лица. {Врх. суд  А П В  бр. Гзз 29/956).

Нижи судови су уважили тужбу ко- 
јом је тражено да се установи да тужена 
бесправно држи у поседу стан у кући, 
као и обвезује тужена да под претњом 
извршења преда посед реченог стана.

Јавни тужилац AllJB је  подигао захтев 
за заштиту законитости, па је Врх. суд 
АПВ преиначио пресуде о установљељу, 
тужбу одбв:о, a укинуо у делу у коме 
је  изречена обавеза предаје поседа, a 
из разлога:

У датом случају је  неспорно да се 
предметна зграда налази укључена у 
станбену заједницу. Одлуком о кућним 
саветима и станбеним заједнвдама на 
подручју 1рада IL  С. обвезни су при- 
ватни соисгвениди и куЈши савети, да 
у року од 30 дана по доношењу реше- 
s a  изврше записничку прижжредају 
зграде која се укључује у станбену за- 
једницу (чл. 46 Одлуке). Ако је  извр- 
шена примопредаја зграде приватни 
сопственшс нише није у аеном пооеду ' 
нити је  након тога овлашћен да суд- 
ским путгас тражи предају поседа дедв 
зграде или н.еног дела од требих липд. 
Како нижи судови ово иитаље нису у- 
станавили, то је ваљалз овај део ни- 
жих одлука укинути.

Брачни друг може поставити зазуггв 
за супружанско издрзшшање само до  
окончања брегкоразводне парнице. (Врх. 
суд А П В  бр. Гзз. 42/1956).

Срески суд је  удавољ^о тужбеном за- 
зтеву жене ради супружанског издр- 
жавања који је био достављен no оков- 
чању бражоразводне парнице, те је об- 
везао мужа тужетшса на дава&е супру- 
жашжог издржавања.

По жалби је Окружни суд пресуду 
преиначио и чужбу одбио, јер је ваш ао 
да је  захтев могао б и т  постављен само 
до окончања бракоразводне парнице.

Јавни тужилац АПВ подигао је за- 
хтев за заштиту законитости, који није 
уважен, a из разлога:

Брак има одређене правне последи- 
це и на имовинско правне односе брач- 
ншс другова. Једна од тих последица је 
и обавеза брачног друга да издржава 
свога брачног друга који нема средста- 
ва за  џивот a неспособан је  за рад, илн 
је  незапослен. To нроизлази из чл. 13



63Б . Та обавеза постоји док постоји 
брак,( itpecifefficoiM брака 1пЈ)еста>е по- 
менута обавеза брачних другова, Од 
тога правила чини изузетак чл. 70 
ОЗБ који нрописује да  у  бракоразв 
парниди, нео6езбеђе1ни брачни друг ко« 
ји је неспособан; за рад или незалосдев 
a који није крив за развод брака има 
право захтевати да му се пресудом ко- 
јом се брак разводн досуди известан 
износ на име издржавања на терет дру- 
гог брачког друга, сразмерно љеговим 
могућно сгима.

Право брачног друга да тражи издр- 
жавање и по престанку брака, подусло- 
вима предвиђеним у  чл. 70 ОЗБ је изу- 
зетак од правила да престанком брака 
престају сва међусобна права и оба- 
везе брачних другова који се засннвају 
на брачној вези. T o се наравно не од- 
носи на права која су стечена на имо- 
вини стеченој радом у  току брака у 
смислу чл. 10 ОЗБ.

Ако право на издржавање брачног 
друга престаје лрестанком брака, те а- 
ко право на издржавање може реали- 
зовати у бракоразв. парници тј. може 
захтевати да му пресудом којом се брак 
разводи досуди примерко издрвкавање, 
у том случају намеће се закључак да то 
своје право мора остварити до оконча- 
жа бракоразв. парнице, јер окончааем 
всте иресудом нема вшпе законске мо- 
гућности за накнадно постављање та- 
квог захтева. Сврха тога прописа је да 
се ковдентришу сви захтеви по основу 
аздржаваља у парници која се води ра- 
дн развода брака, да би се пресудом 
sojoM се брак разводи коначно рехули- 
сали сви спорни односи (осим правши 
одаоса у вези имовине стечене радом 
▼ току брава, јер сувласшгчки удели 
■едном стечени остају и  по престанку 
брака и то • о прнроди саме ствари) a 
с друте стране да се евент. захтевн за 
издржавање необезбеђеног брачног дру- 
га репге тада када се на основу неспор- 
них и свежих доказа најправшгније мо- 

'ж е утврдити чиаевично стаље.
На основу изложеног залтев за запгг. 

заж. се не може уважити, јер је у кон- 
кретном случају несдочно да чужите- 
жида кије поставила захтев за су- 
пруж. издржавање у  бракоразв. парни- 
ци и  на тај начин је својим захтевом 
преклудирана.

Удовица наслеђује целу  заоставшгину 
ако би  деобом заостааштине запала у  
оскудицу обзиром на глалу вредност и- 
сте. (Врх. суд АПВ бр. Fee. 4/9S6) .

Срески суд je реп1ен.ем заоставштину 
пок. Ж . И . предао »еговој удовици, на 
основу чл. 28 Закона о наслеђ.

Рођал?! од гране су уложили жалбу 
Kqjy је  Окружни суд одбио, па су за- 
тим уложили ревизију, која је неосно- 
вана, a из разлога:

Правилно је утврђено да је удовица 
оставитеља стара 72 године и да је не- 

слособна за рад односно привређиваље. 
Она је предајом оставине њој имати б 
кј. земљипгга и  кућу, значи да  је о- 
правдано да јој се заоставштина преда 
у целости, јер би у  протавном случају 
трпела оскуди!^ будући да је 5 кј. зе- 
мљшпта неопходно потребно да би она 
могла у минималном обиму да задово- 
Ј£и своје потребе у вези издржавања, 
евент. лечен.а итд. па 6н деобом на- 
слеђа удовида запала у оскудицу, па 
су решења нижих судова на закону о- 
сновава, попгго вма услова за  примену 
чл. 2'8 Закова- о наслеђиваљу.

За оцену питања да л и  је стан одго- 
еарајуНи од  битног је  угтцаја и  број 
просторија. —  Девојачка соба је ну- 
гредна просторија тиг је потребно да и 
обезбеђени стан има девојачку собу, 
без обзгира на то да л и  корисник стана 
коме се агказује има послугу и л и  не. — 

За питање да л и  је стан одговарајући од 
битног је значаја и  чињекица да ли се 
корисник стана коме се истл1 отказује 
са обезбе^еким станогл може искључиво  
служити и ли  тшк употребу неких иуз- 
простерија мора делгеги са којим  дру- 
гим корисником стана. (Врх. суд  АПВ  
бр. Гзз S1/S6).

Cpecipt суд је одбио приговоре уло- 
жене против оачсаза стана, a Окружни 
суд одбио жалбу.

Претседник Врх. суда АПВ подигао 
је захгев за заштиту законитости, који 
је основан, па ćy обе одлуке нижих су- 
дова укинуте и  предмет враћен првост. 
суду на поновно расгфављање, a из ра- 
злога;

За питање да  ли је еган одговарајуЈш 
од битног је утицаја у конкр. случају 
и број нузгредних просторија. Као не^ 
оспорно је  утврђено, да у  обезбеђеном  
стану нема девојачке собе, док таква 
соба постоји у  садашњем стану тужени- 
ка. Девојачка соба је  свакако нузпро- 
сторија, па да би се мсгло рећи за о- 
безбеђени сган да је  одговарајући стан 
у односу на дотадашњи ст ж , пртребно 
је да оба стана имају девојачку собу. 
У  погледу девојачке ообе вије битно, 
да ли корисник стана, коме се отказује



и  обезбеђује стан, има или ттак нема 
послуге. Зато је очитаедно поЈ^хешно 
оно становшпте жалбеног суда, да није 
одлучно за п итаке „одговарајућег ста- 
на”  у  конкр- случају саио због тога, 
ш то туженик нема послуге.

Најпосле, за питаље „одговарајућег 
стана”  од битоог је утицаја и  то  д а  ли 
се тужешпс са обезбеђеним станом мо- 
ж .е искључиво користити или ттатг упо- 
требу некшс нузпррсторија мора делити 
са другим кориеником. Туженик је у

својој жалби навео д а  у  обезбеђеном. 
ставу мора терасу и  нузпросторије да 
употребљава сд једншл другим  кори* 
свикогл; стана, па како ж албевн суд се 
на овај приговор ниЈе осврнуо, то  се 
није могао цетити због недовољно утвр- 
ђеног чиа.еничног стања, па су обе од- 
дуке нижЕЕХ судова у к и ^ т е  и  првост. 
суд упућен да доиесе нову вдлуку, на- 
кон утврђивања чиљеничжог стања, и- 
мајуЉ у виду горн.е првмедбе Врхов- 
ао г  суда. •

позив

на заједнички састанак чланова Извршног одбора АК за АПВ и прет- 
седника Радних одбора АК за АПВ, који ће се одржати у. Новом Саду 
у недељу 30 септембра 1956 године са почетком у 8 часова, у просто- 
ријама Адвокатске коморе за АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20/1, a са 
следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ;

1. Отварање састанка и утврђивање присутних;
2. Доношење одлуке о саображењу Правила Фонда Посмртнине 

прописима уредбе;
3. Дискусија о -будућем раду Радних одбора;
4. Разно.
Сваки Радни одбор нека изашаље свога претседника или претстав- 

ника, који путује о трошку Адвокатске коморе, с тим да има обавезно 
да користи викенд карту, те добија од Коморе уобичајену дневницу.

Учесници састанка који желе да им се за 29 септембар о. г. задржи 
соба за преноћиште нека о томе обавесте Комору до 20 септембра о. г. 
закључно.

Обзиром на важност дневног реда, позивају се сви Радни одбори 
да овом састанку безусловно присуствују.

Из седнице ИО АК за АПВ која је одржана дана 30 августа 1956 
године.

Секретар, Претседник,
Мишић Славко, с. р. Ботић Милорад, с. р.

ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На ванредној седници ИО АК за АПВ која је одржана 6 августа 
1956 донесена су следећа решења:

1. Решавано je о текућим пословима администрације.
2. За стараоца адв. канцеларије Душана Пешића из Панчева, који 

је прешао на подручје друге коморе, поставља се др. Зако Милан, адв, 
из ГЈанчева.



Ha седници ИО АК за ATIB која је  одржана дана 30 августа 1956 
год. донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај претседника и референаха о раду Ко- 
море између две седнице.

2. Узета су на знање решења ванредних седница од 2 јула и 6 ав- 
густа 1956 године и то:

а) због покретања крив., поступка против др. Матије Колара, адв. 
из Сомбора забрањује му се привремено вршење адвокатуре, a за прн- 
временог заменика одређује адвокат Кадијевић Милош, адв. из Сомбора;

б) бришу се из Именика адв. припр. Бранковић Душанка, Вукелић 
Јосии, Ивковић Богдан.

3. Сазван је за 30 септембар 1956 заједнички састанак чланова ИО 
и претседника Радних одбора, с тим да се позив посебно објављује у 
овом броју „Гласника” .

4. На основу решења ИО са седнице од 28 јуна 1956 године изре- 
чена је привремена обустава вршења адвокатуре уз истодобно покре- 
тање дисц. поступка против 37 адвоката, с тим да ће се реихење доста- 
вити писмено, јер се нису одазвали позиву ИО да исплате своје дуго- 
зе Комори.

5. На основу извештаја Адв. коморе у Скопљу, те уговора између 
две Коморе позивају се сви чланови да уплате у Фонд посмртнине по 
400 динара за смртни случај адвоката Лазара Хаџи Христова, из При- 
лепа.

6. Одобрава се преселење адвокатске канцеларије Ђорђа Васића из 
Перлеза у Жабаљ.

7. Брише се из Именика адвоката Бранко Јерић, из Сивца, због пре- 
лаза у државну службу.

8. Решавано је о текућим пословима и молбама ради уписа у Именик 
адвоката и адв. приправника.

Извршии одбор АК за АПВ



ПРОМЕНЕ У ИМЕНИКУ ДДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

1. Брише се из Именика адвоката АК за АПВ др. Михајловић Јоца, 
из Зрењанина услед смрти.

2. Бришу се из Именика адв. приправника:

а) Вукелић Јосип, који је био' убележен код адв. Клинко Стевана, 
из Б. Тополе, услед прелаза у другу службу;

б) Нвковић Богдан, који је био убележен код адв. Пешић Душана 
у Панчеву, услед прелаза у другу Комору.

Адвокатска комора за АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се сви чланови да је 7 августа 1956 године преминуо 
др. Јоца Михајловић, адвокат из Зрењанина, па се позивају да одмах 
уплате допринос за Фонд Посмртнине у износу од 400 динара, на тек. 
рачун Коморс. !

2. Позивају се сви чланови, на основу решења ИО са седнице од 
30 августа 1956, да за смртни случај адвоката Лазара Хаџи Христова 
из Прилепа уплате по 400 динара, a на основу решења скупштине и у- 
roBopa са Адвокатском комором у Скопљу.

Књиговодство

,,ГЛАСНИК“ излази еваког месеца- — Издавач и власник: Адвокатска комора 
за АПВ, Нови Сад, ЗмаЈ Јовнна SO. Yjjê vje Одбор Одговораа yf>cAhhk: Ботић 

Милоршд, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6,
Текући рачун код Нар>одне бгшке бр. ЗОО-Т-403.

Штампа: штампариЈа „Коста Шохнца* Нови Сад.
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