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

Годнва V! Нови Сад, април 1957 Број 4

АДВОКАТУРА И ПРАВНА СЛУЖБА КОМУНА

И по досадашњим прописима пуно.моћник странке могло је бити 
и друго лице, a ие само адвокат. У нашим процесним законима утвр- 
ђује се право да странка може за заступника узети кога жели са- 
гласно прописи.ма о поступку пред судовима и другим државним ор- 
ганимз са извесним ограничењима у корист адвокатуре. Једино што је 
и до сада било забрањено то је да се ма ко други осим адвоката може 
бавити заступан.ем‘ странака као занимањем. Адвокатура је и до сада 
била друштвена ’ служба која је обезбеђивала пружање правне помоћи 
грађанима, установама и организацијама путем лица која су се тиме 
искључиво бавила као професијом. М садашњи предлог закона о адво- 
катури задржава овај систем.

У дискусији о нацрту Закона о адвокатури било је и мишљења 
да читаву правну службу ради пружања правне помоћи грађанима, 
установама и организапијама треба организовати искључнво кроз адво- 
катуру. Ова мишљења се нису одржала и предлог Закона о адвокатури 
задржао је  досадашње стање сагласио прописима већ постојећих про- 
цесуалних закона, (Грађански пгфнични поступак, Кривични и Управни 
поступак) као и организационмх закона из области правосуђа (Закон 
о судбвима, Закон о јавном гтравобраниоштву и Закон о јавном ту- 
жиоттву).

У залњој фази израде предлога Закона о адвокатури у сам предлог 
Закона о здвокатури се.м ових општих одредаба ушле су и одредбе 
о правној служби народних одбора општнна и срезова. Инииијатори ових 
амандмана руководили су се потребом да комуне на своме терену фор- 
мирају своју правну службу. Наиме, да би се остварио један од 
важних задатака комуне за пружањем правне помоћи, коју није у 
читавој ширинн у свима крајевима могла да обухвати адвокатура, 
замишљеко је да се при комунама оформе правне службе које би могле 
под извесним условима пружити правну помоћ и у заступању пред 
судовима и органиша управе. Савез адвокатских комора Југлославије 
на својој седници од 23 и 24  ̂фебруара 1957 године ставио је озбиљне 
за.мерке уношењу ових одредаб-п у Закон о адвокатури. Како се у 
дискусији поводом ових прописа истакло и то да су Коморе, односно 
да је Савез адвокатских комора овде пошао од сталешкнх интереса и 
да је делом бранио еснафски интерес адвоката, то сматрамо да неће 
бити на одмет да се првобитна стилизација дословце наведе.
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y  предвиђеном амандману стоји: Члан 11: „Поред адвоката странка 
^шжe за заступника или браниоца узети и друга лица сагласно важећим 
законима о поступку пред судовима и другим државним оргакима.

Народни одбо|р општине или среза може установити посебну слу- 
жбу за пружање.правне помоћи грађанима.

Службеници народног одбора којима је цоверено да врше ову 
службу могу за грађане састављати исправе и поднеске и давати правне 
савете.

Народни одбор може својим одлукама одредити да елужбеници 
службе пружања правне помоћи који су положили адвокатски или 
судиски испит могу у бдређеним предметима заступати и бранитн 
странке гцред судовима или другим државним органима, као и пред 
установама и организацијама.

Кад службеник народног одбора заступа грађанина пред судом или 
другим државним органом, односно пред установом или организацијом 
има положај пуномоћника или браниоца, a у заступању, односно од- 
брани има иста права као адвокат.

Овакву службу могу организовати и друштвене организације ради 
дружања правне помоћи својим члановима.”

Са оваквом стилизацијом није се могао сложити Савез адвокатскнх 
комора из сасвим принципијелних разлога. Организовање правне no- 
моћи комуна са службеницима који нмају овлашћења из Закона о 
адвокатури као и са службеницима неправницнма, којима би се могла 
поверити ова служба имала би недогледно штетних последица и за 
адвокатуру и наш правни систем. Разбио би се јединствен систем адво- 
катуре замишљен према самом нацрту, a поставила би се још једна 
квази адвокатура која би имала сва обележја починовничене адвокатур«. 
rio схватању Савеза на овај начин би дошао у питање и прннции 
самосталности у вршењу адвокатуре, један од основних принципа новог 
чацрта. Исто тако, увукзо би се лапчки елеменат у наш лравосудии 
систем, a знамо да је лаички елеменат недавно лнкиидиран у осталим 
органима правосуђа — јавном тужиоштву, јавном правобраниоштву и 
судству. Паралелна егзистенција две врсте адвокатуре, увођење лаичког 
елемента у правосуђе и појава лаицизирања адвокатуре био би корак 
назад у нашем правном систему. Стога је Савез адвокатских комора и 
путем CBora п|ретседника Првослава Васиљевића интервенисао у циљу 
очувања јединствености адвокатуре приликом дискусије нацрта закона 
о адвокатури и у самом законодавном одбору.

Примедбе Савеза напокон су ипак правилно схваћене и поменуте 
одредбе након свестране дискусије у законодавном одбору скупштине 
добиле су сасвим другу стилизацију. По суштини сагласну осталим 
одредбама предлога Закона о адвокатури, a да су ипак обезбедиле 
правну службу комуна, према основним замислима иницијатора аман- 
дмана. Члан 11 нацрта је  укинут, управо престилизован и одредбе о 
правној служби комуна у коначној редакцији нацрта гласе овако:

„Пружањем правне помоћи као занимањем могу се бавити само 
адвокати.



Друга лица могу бнти пуномоћници странке и браниоци окрик- 
л.ених само под условима који су Законом прописани за вршење лу- 
жпости пуномоћннка, односно браниоца,

Народни одбор општине или среза може установити посебну слу- 
жбу за пружање правне помоћи грађанима која може обухватити да- 
вање правног савета, састављање исправа и поднесака, као и заступање 
грађана пред судом и другим државним органима.

Службу правне помоћи у народном одбору могу вршити само лица 
која су завршила правни факултет са најмање три године праксе на 
правним пословима, a заступање странака може се поверити само ад- 
вокату на основу уговора са народним одборима.

Овакву службу могу организовати друштвене организације ради 
пружања правне помоћи свајим члановима.

Адвокат који ради у служби правне помоћи народног одбора или 
друштвене организације има сва права и дужности које су прописане 
овим законом за адвокате.

Прописима СИВ-а ближе ће се одредити услови за организацију 
правне службе у иародним одборима и другим организациЈама.”

Потреба за правном помоћи у читавој нашој земљи је велика. 
:И.ма крајева где адвокатура не може ову да покрије. Тако напр. у Босни 
и Херцеговини у тридесет седишта среских судова нима ни једног 
адвоката. У Хрватској у шеснаест седишта среских судова нема ни 
једног адвоката, док у Србијји дванаест, у Словенији седам, у Црној 
Гори седам и Македонији 4. Једино у Војводини у свим седиштима 
среских судова има адвоката. Сем тога, обзиром на посебне прилике 
у многим крајевима или местима наше земље као и друштвеним орга- 
низацијама постоји потреба за организованом правном службом. Н 
до сада ту службу су у многим одборима формирали али је  она била 
прилично неефикасна. Отуда сасвим разумљива брига законодавца да 
се ова правна служба формира и развије. Овако како је  сада постављена 
она је потпуно прихватљива и за адвокатуру. Правну службу у кому- 
нама вршиће правници. Предлог да то могу бити и лица са другим 
квалификацијама пропао је, што је  сасвим разумљиво. Здравствену 
службу комуне врше лекари, просветну просветни радници, ветери- 
нарску ветеринари, па према томе и правну службу могу формирати и 
вршити само правници. Општа линија нашег развитка иде за обвзбеђе- 
њем ст|ручних кадрова у свим гранама друштвеног живота. Што се пак 
тиче заступања оно се поверава искључиво адвокатури, a такав адво- 
кат не постаје службеник општине него задржава своју самосталност, 
члан је Адвокатске коморе и стоји у уговорном односу са комуном. Ова- 
кво решење питања правне службе комуна је сасвим успело. Адвокатура 
као јавна служба остаје самостална, a тиме што ће из редова адво- 
ката комуне ангажовати за правну службу адвокате, само ће се адво- 
катура још јаче афирмисати у нашем друштвеном животу. To је једно 
озбиљно признање адвокатури и то је  знак поверења адвокатима,-те 
према томе у оваквом решењу можемо гледати задовољен и свој npo- 
фесионални интерес, који се по веома осетљивом питању поклапа са



опште друштвенид! и политичким интересодЈ заједнице. Сматрам да су 
изнете замерке на наш рачун да смо недовољнб схватили улогу адво- 
катуре у пружању правне помоћи као и да по овом гтитању полазимо 
од сталешких интереса неодрживе и неосноване, јер само ми били само 
противу погрешне и лоше замишљене правне службе комуна из које 
је била искључена адвокатура, што је коначним изменама отклоњено.

Разумљиво да ће се прописиш СИВ-а имати да реше важна opra- 
низациона питања везана за правну службу комуна и друштвених орга- 
низација као и статутима Комора, јер се ту појављује низ проблема 
обзиром на сложеност и саме организације и питања односа адвоката 
— чланова Коморе и комуне као организатори такве правне службе.

МИЛОРАД БОТИЋ

Г1РЕКОМЕРНО ОШТЕЋЕЊЕ (LAESIQ ENORMIS)

Циљ је овом приказу да институт познат под називом: прекомер- 
ног оштећења (код нзс оштећења преко половине) подвргне упоред- 
ној аналвзи, ради бољег разумевања схватања овог института ФНРЈ. 
Истовр1;д!ено, кроз приказ спорних пигања у пракси судова и теоријн, 
жел>а ми је била, да овај чланак послужи и као основ за дискусију о 
томе. шта код кас данас важи и онога што би морало бити.

I.

Приказ упоредног права

1) Римско право.
По римско.м праву ранијег доба, уговор о куповини сматрао се 

склопљеним чим су се странке споразумеле о предмету и о цени. Нкје 
се 1 ражио одређени однос између куповне дене и вредности предмета 
према томе, цена није морала одговарати вредности ствари (precium 
iustum), па се она могла скупље или јефтиније купити.

Тек доцније, на основу једног Диоклецијановог рескрипта, могао 
је продавац, иначе важећу куповину раскунути, ако је цена, износила 
.мање од половине вредиости ствари (laesio enormis — laesio ultra di- 
midum). HacynpoT овоме, купац je  могао одржати уговор на снази нак- 
надном уиллтом разлике у цени до стварне вредности у време закљу- 
чења уговора о куповини.

Према томе, у новијем римском праву тужба за раскид уговора 
због прекомерног оштећења бдла је могућа само;

— ако је  правни пскао био чиста куповина;
—  ако је  поаојало оштећење преко половине на сдрани про-

давиа и .
—- ако је  купац бис у могућности да ствар поврати.



y  теорији je спорно, дали се устанора оштећења преко половине 
имала применити и на друге правне послове и на оба контрахента, или 
бар на купопродајне уговоре у корист оба контрахента. Међутим, чи- 
њеница је да се сходно познатим прописима овај институт имао при- 
мењивати само на послове купо-продаје и то само у односу на про- 
лавца (уколико ово правило није трпело изузетке као нпр.: пријатељ- 
ска куповина, поравнање, јавна аражба и сл. --- што неће бити предмет 
распраиљања овога чланка).

Институт познат под називом прекомерног оштећења (оштећеи.а 
.преко половине — мање прикладзн назив),.различнто је прихваћен у 
праву земаља Европе a сходно правнич схватањима ових земаља. По- 
кушаћемо, да у даљем из.чагању дамо кратак приказ законодавстава у 
вези сз овим инситутом. ■

2)  Немачко, Швајцарско, P vcko и Италнјанско законодавство 
(чл. 138 НГЗ., чл. 21 Шв. 30 и чл. 33 ГКРСФСР).

По схватању законодаваца поменутих земаља. као најмодернијих 
данас, нема места посебном третирању инситута прекомерног оштећен.а 
кроз одговарајуће грађанске законике. Напротив, о овом питању са 
низом других сличних питања, заједнички се расправља кроз прописе 
познате под насловом: „ништавост уговора противних добрим обича- 
јима” Спо Гамсу: Увод у грађ. право —  општи део 1956 стр. 275 и 
проф. Константиновићу: „Оштећење рреко половине и зеленашки уго- 
вори” Лнали бр. 2/54 стр. 2 1 4 -тзв. „зеленашки уговори” или „зеле- 
нашки правчи послови” ). Сходно по.менутим прописима, постоји мо- 
гућкост поништаја уговора код осетне несразмере престација н то код 
свих теретних уговора под условом свести учинчоп.а о допуштеном-не- 
лопуштеном, дозвољеном-недозвољеном, прикладчом-неприклалном тј. 
свести о постојању елемената противних добрим сбичајима. Нпр.чл. 
138 НГЗ који гласи:

„Правни riocao, противан добрим обичаји.ма. ништаван је. 
Нарочито је ништаван'правни посао. којим неко, користећи се 
невољом, лакомчсленошћу или неискуством других за неку чи- 
ннлбу узима себч ллн трећем лицу обећатве или прима имовин- 
ске користи, које толико прелазе врелност чинидбе, да су рре.ма 
приликама имовинске користи у очигледној несразмерн према 
чинидби” .
3) Аустрискн грађанскм законнк.
Овај Закон у §§ 934— 935 ОГЗ позпаје институт прекомбрног 

оштећења у свим случајевимз уговора с накнадом, ако постоји iie- 
сразмера између обичне врелчости при.мљеног предмета н обичне вред- 
ности онога предмета који је еквивалентан за при.мљени предмет иа 
другој страни с ти.м, да та несразмера иде чреко половике као и ла 
оштећени није знао за праву вредност чинидбе одн. противчинидбе тј. 
да је био у заблуди о то.ме.

Поред горњих одрелаба ОГЗ познаје у § 879 ст. 2 т. 4 (новела 
од 19. Ш. 1916 год.) и пнститут познат не.мачком, швајцарско.м и ру- 
CKO.V законсдавству с ги.м да овај параграф гласи:

i



„Уговор који је  противан законитој забрани или добрим оби- 
чајима, ништаван је. Нарочито су ништавни следећи уговори:

4. дко неко искоришћује лакомисленост, тежак положај, слабо- 
-умност, неискуство или узбуђење другога тиме, што за чинидбу 
себи или трећему уговара или узима такву противчинидбу, чија 
имовинска вредност стоји у упадљивој несразмери са вредношћу 
чинидбе” .

4) Српски грађански законик.
Српски грађански законик у § 559 одређује, да је за раскид уго- 

вора због оштећења преко половине довољно само: да је  уговор са 
накнадом и да постоји несразмера између обичне вредности примље- 
Hor предмета и обичне Вјредности онога предмета који је  еквиваленат 
за примљени предмет на другој страни. Према томе, овај Закон не тра- 
жи и постојање свести о правој вредности чинидбе или противчинидбе, 
како то прописује Аустриски грађански законик, или свест о елементима 
противних добрим обичајима, како, то прописују напред споменути 
модерни законици.

5) Француски врађански закон.
У чл. 1674 Code civil-a, којим се посебно третира институт преко- 

мерног оштећења, ограничава се могућност права на раскид уговора 
по овом основу само на куповине непокретности и то под условом: ла 
оштећење постоји само за једног контрахента-продавца и то само ако 
је веће од седам дванаестина цене.

Закључак.
Ако резимирамо дате приказе римског права и права неких др- 

жава EBipone, где је  овај институт признат посебним одредбама или 
кроз неку другу примењену форму, онда .можемо закљчуити следеће:

1. Сва од нас цитирана законодавства признају институт преко- 
мерног оштећења било посебно, било кроз одредбе „ништавости уго- 
вора противних добрим обичајима” ;

2. Границе оштећења нису од свих законодаваца подједнако при- 
хваћене, па је код неких доња граница фиксирана (нпр. српски или 
француски грађ. закон) док се код других питање прекомерног оште- 
ћења утврђује од случаја до случаја (нпр. немачки, швајцарски, рускн 
грађ. закони);

3. По обиму-захвату Институт прекомерног оштећења протеже се 
од куповине непокретности и заштите само једног конграхента-продав- 
ца (нпр. Француски грађ. закон) до пружања заштите код свих терет- 
них уговора према свим контрахентима;

4. За оцену питања прекомерног оштећења законодавци полазе од 
иајужег критернума: заблуде о правој вредности чинидбе на страни 
оштећеника (нпр. ОГЗ), преко свести о елементима противних добри.м 
обичајима (Немачкн грађ. закон и др.) до рачунско-објективног крите-



риума no коме је за постојање оштећења довољно да постоји несраз- 
мера из-чеђу обичне вредности примљеног предмета и вредности онога 
предмета који је еквиваленат за примљснн предмет на другој страни 
(нпр. српски грађ. законик);

5. По питању одрии.ања од, права на побијање уговора због пре- 
комерног оштећења цитирана законодавства такође се разликују. Тако 
iinp. једни сматрају да је  раскид уговора недопуштен ако су се стран- 
ке изричнто одрекле права побијања уговора због прекомериог оште- 
ћења — оштећења преко половине, док лруги налазе, да ово право 
припада оштећеном и онда, када се уговором изричито ове могућности 
одрекао (чл. 1674 Code civil-a).

Из oBora кесумњиво даље произилззи, да је признавање права 
на раскид уговора одн. поништај уговора због прекомерног оштећен-а 
различито схваћено, већ према томе, какво је правно схватање законо- 
лаваца и праксе појединнх зема.-ва у вези са применом овога института.

П.

Лрнказ правног схватања института прекомерног оштећења у ФИРЈ 
кроз позитивне прописе, правна правила, судску праксу и литературу.

Несумњиво је, да се за социјалистичко право н његову изградЈву 
у ФНРЈ после Ослобођења одмах поставило питање важности или не- 
важности иститута прекомерног оштећења, његовог обнма, критериума 
за оцену оштећења и сл. и то како у везн са чл. 4 Закона о неважности 
правних прописа донетих пре 6. IV. 1941 .године, тако и питања: дали 
социјалистички правни поредак, треба раније пропнсе, као правна пра- 
вила да прихвати или пак да прописима прннудног карактера или прак- 
сом судова овај институт приближи правном схватању социјалистичког 
правног поретка или га искључи. уколико институту нема места у на- 
ше.ч новом правном поретку. При овоме, посебну тешкоћу задаје чи- 
њеница ла је  на територији бив. Југославије било на снази више за- 
конрка који су различито ову материју третирали (нпр. Српски грађ. 
■(аксник и ОГЗ те Опћи: имовински законик који признају постојање 
института прекомерног оштећења, истина у различитом виду, и Ма- 
ћарско-прецеденто право које овај институт не познаје).

С обзиром на обимност материје задржали смо се у овоме чланку 
само на неким питањима која су већ била предмет расправљања a no 
којима, no нама, нема једииственог става нн у пракси ни у теорији, a 
уколико ra у пракси и има налазимо да пнтања о којима he овле бити 
речи, нису увек правилно решена.

1. Да ли правна правила бившег српског грађ. законика (СГЗ) и 
Опћег грађанског законика (ОГЗ) вреде данас или не?

Доктрина Врховног суда ФНРЈ по овом питању је  врло јасна и 
гфецизна. Наиме, у чл. 4 Закона о неважностн аравних прописа доне- 
тих ripe 6. IV. 41 као и решењем Врховног суда ФНРЈ Гз бр. 24./51 — 
Зборник од.чука врховннх судова I. бр. 145-1952 каже се: да суд може



y решавању конкретних ствари применити поједина правила садржана 
у старим законима уколико нису у супротности са мавим правним no- 
ретком с тим „да је дужан да у сваком конкретном случају утврди дали 
је примена појединог правног правила садржаног у старом закону била 
допуштена те уколико нађе да би била противна, мора то нарочито да 
образложи с позивом на пропис, установу, практично политичке задат- 
ке и другу какву приниипиелну оддуку поретка кој има се таква примена 
супротставља”.

Решавајући проблем постављен у овој тачци наши судави на те- 
риторији HP Србије и HP Хрватске овако су поступалн у пракси:

Врховни суд HP Хрватске налази да и.ма места примени правних 
правила ранијег ОГЗ (бив. § 934). Тако се нпр. у пресуди Гзз 198/48 
каже: „Због прикрате преко половине могла се слорна погодба поби- 
јати једино, ако се ради о превари, или ако су гужиоци били у заблуди 
у погледу стварне вредности због тога, што је чинидба у очитом не- 
сразмерју са противчинидбом тако, да једна страна, јер није познавала 
В1редност предметпе чинидбе, није примила од друге стране према оби- 
чајној вредности ни половину онога, што је дала или обећала, .може 
она побијати погодбу због таквог несраз.мерја. У томе се састоји од- 
говорност због прикрате преко половине” .

Врховни суд HP Србије раније је заузи.мао становиште да не.ма 
места примени правних правила СГЗ no питању при.мене института на 
територији НРС ć ти.м да је  доцније овај став из.мењен у прилог тезе 
изложене цитирано.м одлуком Врховног суда Хрватске.

По пресуди Врховног суда НРС Гж бр. 333/53 од 27. V. 53 год. 
принцип раскида уговора због оштећења преко половине познат и бив- 
шем § 559 срп. грађ законика напушта се речи.ма: „Према сада важе- 
ћим правни.м правилима, раскиду уговор.а због оштећења преко поло- 
вине не.ма места, пошто су правна прави.ла, која су раније важила у 
супротности са садашњим схватањима да се уговор има с.матрати ништа- 
вим само ако је уговор склопљен под притиском или у заблуди тј. v отсу- 
ству слободне и одређене воље уговорача” .

Одлуко.м истога Суда Гж 1357/53 од 11. V. 55 године каже се: 
,,Раскиду уговорл преко половине има места само онда, ако је  до оште- 
ћења дошло услед заблуле о вредности ствари” .
.  Сходно пракси наведених Судова примени института прекомерног 
оштећења (оштећења преко половнне! има места и то: са становишта 
Врховног суда НРХ кроз правна правила бившег ОГЗ-а a са становишта 
Врх. суда HP Србије ми.мо и противно правних правила бившег § 559 
срп. гр. зак. a да за ово отступање није дато никакво образложење.

2. Дали сходно цракси Врховних судова НРХ и НРС треба оста- 
ти ири субјективно.м кригерну.му као услову за раскид уговора?

Из наведених одлука Врховних судова НРХ и НРС произилази да 
је пракса усвојила начело: да раскпду уговора због прекомерног оште- 
ћења и.ма .места са.\ш онда, ако је  до оштећеља дошло услед заблуде о 
вредности престација тј. у отсуству слобсдне и одређене воље сауго- 
ворача (о изузетци.ма се у чланку не расправл>а).
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Насупрбт ове te ie , видели смо да § бб9 срп. грађ. законика, који 
ннје прихваћен као правно правнло на територији HP Србије, познаје 
чисто рачунско-објектнвни критернум оцене оштећења (постојање не- 
сразмере између обнчне врелностн примљеног предмета н вредности 
онога предмета који је еквнваленат за примљени предмет на другој 
странн) a модерни законици Европе и један субјективни, али посве 
други од заблуде, тј. свест о постојању елемената противних добрим 
обичаЈ'има.

Поставља се питање: лали је Врховнн суд HP Хрватске добро по- 
ступио када је прихватио гфавно правило ОГЗ-а из § 934 одн. дали је 
Врховни суд HP Србије добро поступио када је 'одбио прнмену правних 
правила из § бб9 срп. грађ. законика, те дали пракса ФНРЈ не би тре- 
бала ићи правцем оннх законика, најмодернијих, чији смо приказ дали 
напред.

Прву, владајућу тезу у пракси судова, бране њени припаднипн 
следећим аргументима;

— да би се заузимање.м противног става иегирала призната сло- 
бода уговарања и

— да би противан критериум омогућио злоупотребе у нашим са- 
дашњим приликама.

Тезу, по којој прихваћени субјективни критернум ваља прошн- 
рити објективним уз увођење института познатог под: „нишавост уго- 
вора противннх добрим обичајима” одн. „зеленашке клаузуле”, коју 
у теорији подржава проф. Др Константиновић у чланку; „Оштећење 
преко половине и зеленашки утовори’’ - - Лнали бр. 2/б4 стр. 214 и 
дал>е, бране њене лристалип.е тиме што налазе: „да прилике у којима 
живимо a посебно соииал. друштвени односи који налазе свој одраз у 
праву, захтевају да се субјекшвнн критериум прошири објективним 
a не сузи” .

Покушаћемо, са своје стране, да дамо противразлоге за изнете 
аргументе кроз праксу судова као и лаље разлоге за став мањине по 
овом питању.

— Слобода уговарања. Поједина овлашћења не важе сама по се- 
бн и сама за себе већ претстављају само израз и средство за р>егулиса- 
ше животних као правних односа између чланова једне заједнице, због 
чега су ова овлашћења одређена и ограничена конкретним односом дру- 
штва према појединцича. Дали ће неко новац дати за концерат, другн 
за неки излет или за неку књигу или за куповину робе, о то.ме друштво 
не мора да се б;рине. Другојаче међутим стоји са битном несразмером 
чинидаба и противчинидаба. Тада, мнслимо, право на раскид одн. по- 
ннштај уговора не може бити остаалЈвно појединцу само код случајева 
заблуде оштећеног о стварном односу вредности појединнх престација, 
већ се ово право мора обавезно проширити и на случајеве када заблу- 
де нема али нма свести о постојању елемената противним добрим оби- 
чајима или само битне несразмере престација, те у тим случајевима 
слобода воље искључитн — ограннчити. Мислимо, да наше друштво мо- 
ра ограничавати манифестације које онемогућују друштв^ну контролу



начина на који контрахенти раснолажу својим ијш пивереним им ло- 
брима a друштво не може бити индиферентно када се ради о битним 
иесразмерама престацнја код теретних уговора без обзира на свест 
уговорача о томе прн склапању уговора и без обзира на то дали lv 
странке појединци или привредне организације и сл. (Напомена: ин- 
ститут прекомерног оштећења није признат у пракси привредних су- 
лова). Интерес је  лруштва да у форми проширења права на раскид уго- 
вора уво1)'?пем и других критериума: — објектпвногипроширеног ;уб- 
јсктивног — ограничи слободу „уговаража" јер најзад неке апсо- 
лутне слсбоде воље уговорача ни до сада није било већ је  она у завис- 
iiocTii од друштва и мора бити контролисана од друштва па се може у 
свако доба ограничити или другојаче одред^ти.

— Могућност злоупотребе, Могућност раскила уговора само због 
велике нерразмере престација или и непостојања свести о елементима 
добрих обичаја претставља довољно ограничење злоупотребама сгшд.а: 
Лко се овоме дода и могућа даља мера - учествовања Јавног тужи- 
оца у спору — чл. 193 ЗПП, онда још мање има места злоупотребама 
код прихватања објективно-субјектив!!Ог крвтериума него што је го 
случај ако би се усвојила у целосги владајупа теза праксе. Поред тога, 
)| домашај овако постзвљеног критериу.ча већи је од субјективног a и 
у пуној мери омогућава друштву контролу начина расподаггш.а ства- 
{)има од стране контрахента без обзнра на ср.ест уговорача о правој 
вредности чинидби и противчинидби.

Поред горњих противразлога на разлоге већмие, наводимо у прн- 
лог мишљења мањине и следеће:

— - У прнлог објективног крнтериума.
— Објективни критериум признаје пракса судова ван ФНРЈ као 

критериум који највише одговара степену развоја друштва данас.
По проф. Константиновићу, цитирани чланак, стр. 217: „Касационн 

суд у Француској од пре извесног времена сматра у случају продаје 
непокретности да и.ма места раскиду продаје због прекомерног оште- 
heita са.мо акб постоји законом прелг.иђена iiecp;a:a5!epa између утово- 
реие цене и В1редностн некретнина, не пспитујућп, како је  дошло до 
оштећења и не тражећи далн је oiio последица мане продавчеве вол>е” .

По Loening-Basch-Strassmann-u »Burgerliehes Gesetsbuch«, 1931 стр. 
79— 82, пракса немачких судова сматра да !ша места поништају уго- 
вора због прекомерног оштећења не само када постоји свет о елемен- 
тима противним добрим обичајима (не традсећи постојање недостатка 
свести 0 правој вредности чинидбе одн. противчинидбе тј. заблуду и 
принуду) већ и онда, када само постоји очигледна несраз.мера ns.N'eby 
имовинских користи — чинидбе и противчинидбе.

—  Објективни критериум прихвата н Закон о промету земљии!та 
н зграда —  Сл. лист ФНРЈ бр. 26 54. Овај Закон. као специјални, је- 
дини који се бави ово.м матерпјо.м иосле Ослобођења, не са.мо да iio- 
знгје инстнтут прекомерног овлећлва већ у члановнма 26 и 40 прн- 
зиаје само објективни критериу.м субЈекти:>!а којима о.могућава пони- 
штај уговора код про.мета непокретности.ма.
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— y  прилог субјектнвног критериума каквоР га познају нлјмо- 
дериији законици говсри и чињеница да је  сам ОГЗ, поред првобитног 
§ 934,-,Kojii је  код iiac у пракси усвојен као правно правило у Хрват- 
ској илн као пракса суда у Србији, доцннје увео и § 879 ст. 2 т, 4 ОГЗ 
који овај субјективни критериум проширује на евест о елементима про- 
тивним добрим обичајима омогућујући тако, примену овог института 
не само у грађанско правној већ и привредно правној области.

Наведеним разлозима утврђује се следеће:
Да институт прекомерног оштећења није стран социјалистичком 

праву код нас;
Да институт прекомерног оштећења, каквог га је прихватила 

пракса сз'дова у Хрватској и Србији, аналогно § 934 ОГЗ, није најбоље 
решење садржаја овог института у погледу на критериум оштећења и 
границе оштећења заштићене тужбом за раскид — поништај’ уговорц н

Да би u пракса и теорија требала да се позабави овим питањем у 
циљу проширења ових критериума и прилагођавања истих најмодер- 
нчјој науци и пракси страних права.

За постизање овог циља, мислимо, да има.мо одговарајуће нн- 
струменте у прзвном правилу из §-559 српског грађ. законика и правном 
правилу из § 879 ст. 2 т. 4 ОГЗ важећем само за један део територије 
НРХ.

3) Дали изричнто одрицање од права да се тражи раскид уговора 
услед прекомерног оштећења треба или не да буде од утицаја за сам 
раскид.

Правна правила српског грађ. законика и ОГЗ-а (§ 560 СГЗ и 
S35 ал. 1 ОГЗ) изричито предвиђају да се оштећени у самом уговору 
може одрећи права да тражн раскид уговора због оштећења преко по- 
ловине.

Француски грађ. закон у чл, 1674 омогућава оштећеном да и онда 
,,када се изрмчито одрекао могућности тражења раскида и изјаснио се 
да је приправан дати разлику у вредности” —  тражи раскид уговора. 
Овако код нас чл. 26 ст. 3 Закона о промету земљишта и зграда којим 
се такође искључује могућност уговорног одрицања од права да се 
тражи поништај.

Пракса наших судова прихвата становнште изнето у правним пра- 
вилима. Тако нпр. Врх. суд НРС у одлуци Гж бр. 2527 од . LU. 53 ка- 
же; „Одрии.ање да се уговор побија због оштећења преко половине ве- 
же уговораче. Из уговора се види да су уговорачи изричито навели, да 
се одричу да га побијају по ocHOBy'ouiTeheiBa преко половине. Одрииа- 
ње веже уговораче, јер је правно правило по коме су они овлашћени 
да учине ово одрицање у важности и данас, јер  није у супротносит са 
позитивним законским прописима. To произилази и из чл. 26 и 40 За- 
кона 0 про.мету земљишта и зграда, где се предвиђа једини изузетак 
од поменутог правила” .

У теорији, проф. Константиновић у већ цитираном чланку на стр. 
216-—217 налази: „да су код кас ништаве клаузуле о одрицању у са- 
MQM угоЕору 0 могућности да се захтева раскид уговора због оштећења
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преко пвловине” наводећн да.Ђе: „да је адрииање постало више сгил- 
ска клаузула у уговорима, да је  тиме правило чија је сврха осигурзЈне 
сразмере између давања у двостраним уговорима, лишено своје садр- 
жине као и да су правна правила српског грађ. законика у нескладу са 
нашим данашњим правом”.

По овом спорном питању у теорији и пракси, ми се придружујемо 
ставу проф. Константиновића и из следећих разлога:

— Разлози правне целисходности. Ови разлози захтевају, да се 
садржина правила сачува без обзира на вољу сауговорача у време скла- 
пан.а уговора тј. да се ово правило стави ван домашаја воље странака 
са разлога заштите института као таквог и његовог значаја у правном 
саобраћају међу странкама. Са ових разлога као. и оних наведених код 
третирања тач. 2 овог приказа, сматрамо да принудним одредба.ма ва.д.а 
и по овом питању ограничити слободу уговарања. На овај начин спре- 
чнло би се изигравање идеја које су довеле до признања овлашћен1а 
оштећеном да под одређеним условима, када се сустекну, тражн ра- 
скид-поништај.уговора због прекомервог оштећења и у сваком случају 
осигура заштита оштећеног одн. контролише располагање cтвapи^!a уз 
лшгућу заштиту од злоупотреба.

— Осталн разлози:
— Правна правила противна су позитивном пропису чл. 26 и 40 

Закона о промету земљишта и зграда, по којима се искључује могућ- 
ност уговорног одрицања од права да се тражи поништај уговора.

Чнњеница је, да су одредбе поменутог Закона у противности са 
правним правилима по овој материји. Ову противност пракса покушава 
да отклони на тај начин што каже: „да је пом. Закон једини изузетак 
од правила” . Налазимо, да је дато образложење непотпуно, незадо- 
вољавајуће a не од1 овара ни чињеничном стању. Тачно је то, да пом. 
Закон регулише само одређену мгтерију за тачно одређене субјекте 
и да не обухвата какву другу материју и друге субјекте, али се озим 
не искључује могућност да је  Заканом створена прекретница баш код 
питања које се овде дискутује.

— Правно правило нз § 879 ст. 2 т. 4 ОГЗ које важи истина само 
за један део територије Хрватске, (није нам познато дали је оно при- 
знаго од праксе на целој територији НРХ), искључује оваква распола- 
гања странака код склапања уговора, јер пом. одредба узима у заштиту 
„дорбе обичаје одговарајуће средине” , па налазимо да ова идеја треба 
ла буду основна код расправљања овог питања a не она, која почива на 
темељима капиталистичког правног поретка.

Разлозн којн су овде наведенн, говоре у прнлог тезе противне 
правним правилима СГЗ-а и ОГЗ-а али у духу иравног схватања каквом 
ipe6a да је прожето наше соц. грађанско право. И за ову тезу, има 
?.:Огућнос1п да се она у праксв проведе na до наших Судова стоји, да 
свентуално нз.мене за у будуће став кога су iio овом питању заузели.

Поред истакнутих бнтних неслагагва ираксе и теорије по питању; 
карактера и обима института прекомерног оштећења, која по нама могу 
б!Јти отклоњеиа за у будућност, постоји и читав низ питања у вези
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ca now. институтом, која овим чланком нису могла битн додирнута због 
KipaTKohe простора a који и нису битни у тој мери, да би о њима тре- 
бало посебно расправљати.

Завршавајући овај приказ, понављам, да ми је жеља била, да 
чланак послужи продубљавању овог пробле.ма ради његовог правилног 
коначног решења.

Др. Љубомир Вагнер

ЗАЈЕДНИЧКА ТЕКОВИНА
(Наставак)

Оцењујући стварни однос брачних лругова у животу, у стицању 
нмовине —  код доношења новог закона и регулисања имовинских ол- 
носа брачних другова — законодавац би могао изр>ећи то, да је зајел- 
ничка свака имовина, која је стечена за време брака осим оне, која се 
има сматрати посебном имовином.

A шта је  посебна имовина, то би према rope реченом такође 
законодавац требао изрећи.

Другим речима било би потребно поја.м заједничке имовине од 
стране законодавца дефинисати тако, да се из дт. 1 чл. 10 Закона 
о браку изоставља реч „ра.дом” — јер се то и иначе подразумева онда, 
када законодавац сам установљава то шта је посебна имовина.

Законски текст би имао гласити, према томе. овако: Зајелничка 
миовмна брачних другова је  бна имовина, која је  стечена за врс-ме 
бракд и фактичне брачне заједнице, a није посебиа имовина.

Даље би следио законски текст:
„Посебном имовином се сматра следећа имовииз брачних другова.'’
На тај начин би законодавац отклонно разна тумачења и не 

би препустио установљење појма заједннчке тековине судовима што 
V салашњо.ј пракси проузрокује велику правну несигурност.

Овко би по силн закона међу брачним лруговима настала стечевна 
заједница.

Зар није радом. заједничким радо.м, сурадњом стечена имовина 
два земљорадника налничара без земље или пак имовина стеченз ол 
стране земљорадника малопоседника и његове супруге, која водн 
кућанство, тимари стоку, одгаја децу сама; зар није радо.м стечена 
нмовина неквалификованог нли квалификованог радника и његове су- 
пруге, која је такође запослена, — a ако није запослена онда вршн у 
кући све могуће послове сама?

Или није заједничка она н.мовина која је стечена од брачних 
лругова службеника ј л̂и службеника и домаћице која нема кућну по- 
моћницу?

Чини ми се, н без статистичких података, да 90 процената брачних 
другова у нашој држави живи и привређује rope изложеним заника- 
њима. Према томе, основана је —  те би основана била и таква за- 
конска претпоставка, —  да је заједничка свака имовнна, која је стечена 
за време брака, уколико се неможе сматрати посебном имовином.
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'  Илустрације ради изложићу неколико статистичких података, које 
сам лично начинио из бракоразводних спорова Окружног суда у Субо- 
тици, у вези тога каквог су занимања били брачни другови у разведеним 
браковима у 1956 години у којој је  провомоћно разведено 429 бракова.

Преглед занимања разведених брачних другова даје дам следећу 
слику:

занимање мужа жене
пољопривредни радник, без земље -95 38
земљорадник до 5 кј. зеиље 30 55
земљорадник преко 5 кј. земље 35 15
неквалификовани радник 60 70
квалификовани радник 96 47
занатлија - 25 3
службеник 85 60
дипломиран интелектуалац 3 1
домаћица — 140

свега: 429 429

Да видимо упоређења ради 1952 годину, у којој је правом
разведено 353 брака, од којих је:

занимање мужа жене
радник 163 128
земљорадник 55 51
службеник 71 43
занатлија 28 4
члан задруге и СРЗ 12 15
слободна професија 1 —
домаћица — 105
пензионер 8 —
издржавано лице 4 —
сстало занимање 4 5
кепознато занимање 7 2

свега: 353 353

Овим наравно нису исцрпљени сви браковн који постоје и којн се 
могу развести и у којима би могло доћи до обрачуна заједничке теко- 
вине, но и ови подаци доказују то да у највећем броју бракова једнако 
и тешко раде оба брачна друга и њихрва сарадња показује разноразне 
Ј.идове.

Ако је стечена некз имовина у току брака онда је то имовина 
без сумње стечена радом и то таквим paдo^t који је већ свнма нама 
познат, ако познајемо живот наших ЛјУди. '
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Због тога нијие потребно још пбсебно у закану истицати, a 
у судском поступку посебно доказивати, да је имовина стечена радом, 
сарадњом брачних другова.

Код таквог регулисања заједничке имовине много би времена, 
труда и трошкова уштедили и судовима и странкама.

Ако један правни пропис обухвага 90 процената cfshx гцравник 
односа такве врсте, онда тај пропис већ одговара својој сврси, a онимл 
који потпадају под оних 10 проиената закон би могао омогућити регу- 
лисање њихових односа уговором, ако им не одговара законска фор- 
мула заједничке тековине.

Већ С.МО споменули, да је и према обичајном праву примењиваном 
од стране судова на територији Војводине пре ослобођења, заједничка 
тековина била она нмовина која је стечена радом.

Да је то тако доказује и кратак историјат институиије зајеч- 
ничке тековине у Мађарској, одатле су ти прописи преузети у воЈ- 
кођанско приватно право.

Институцнја заједничке тековине у Ма^арску су унели Немпч, 
који су са разним привилегијама бнли насељени у разним деловима 
државе. лМеђу осталима било им је омогућено да живе према правним 
прописима своје бивше домовине. Ови насед>ени|ги су већином били 
обртници и други квалифнковани радници, који су оснивали своје 
градове.

Од ових Немаи.а су инстнтуцију заједничке тековине преузели 
кметови и постепено у вези имовинских односа брачних другова кметова 
се јавило обичајно право према чијим прописи>!а са склапањем брака 
измећу кметова по снли закона настаје стечевна заједннца и жена 
добија свој део из one пмовине коју је  муж стекао за време брака.

Већ овде морамо истаћи, да се институпмја заједвнчке теко- 
нине развијала у сврху омогућавања стицања имовине од стране жене 
38 време брака, и то у вези са проширење.м права жене, која је дотле 
бнла лишена могућности стицања имовине.

Зашто се та институција развила и одомаћила баш код кметова, 
0 томе не треа мнобго говорити. Познавајући економско стање кмета 
н његову борбу за опстанак према феудалцима сада можемо рећи, да 
је, у тој економској борби илЈала удела н жеиа тога кмета и према томе, 
оно што је  очувгно, оно што је стечено, оно чиме је повећано имање 
1 их брачних другова кметова заиста је стечена са сарадњом обоје. 
Творци To'ra обичаја путем којег се институција заједкичке тековине 
одомаћила код кметова добро су зналн шта ради жена у тим Г1ородииал!а ii 
кзкавјењ ен удео у одржавању егзистенције у стицању неке и.мовине. 
Збогтога су изрекли као правно правило, да са склапањем брака између 
к.метова настаје стечевна заједница.

Тај о'бичај кметова у регулисању имовинских односа брачних 
лругова прихватили су судови ii као резултат њнхове праксе развнло 
te TO обичајно право.
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Институцију заједничке тековинђ током столећа постепено је 
преузео и грађански сталеж, док је из имовинских односа брачинх 
другова племића и тзв. »honoratior«-a та институција била искључена.

Истом је предлог „Грађанског законика” из 1914 године про- 
ширио правна правила о заједничкој тековини на све б|рачне имовинске 
односе са следећим образложењем:

„Демократском правцу развитка права те односима привредног 
живота то одговара, да основом правног регулисања институције за- 
једничке тековине не служи право племићког сталежа и сталежа »hono- 
iatior«-a који иначе претстављају једну незнатну мањину народа, него 
основом за регулисање те институције треба да служи онај део посто- 
јећег правног по|ретка, који произвнре из живота оних великих класа 
народа, које живе из грађанског рада, a који прописи правног поретка 
и највише одговарају њиховим животни.м условима.”

Већ је тај законски предлог у свом образложењу изрекао, да 
је основа заједничке тековине заједнички рад брачних другова.

Пре.ма том законско.м предлогу и жене племића и »honoratiora« 
(лекара, адвоката, инжињера и уопште људи са високом школском 
наобразбом) стекле су права на имоввну стечену за време брака.

Ту смо стигли до једног исто врло важног питања око којег 
се такође увек развија жучна и дуготрајна борба међу странкама, a 
око Kojer се много врте и судови:

Шта да буде удео којег брачног друга из заједничке имновине и 
како установити, — проценити вредност доприноса којега од брачних 
другова у стицању имовине за време брака.

Истина је  то, да ст. 2 чл. 10 Закона о браку даје широку чиње- 
ничну основу за процењивање доприноса брачних другова у стицању 
и.мовине, но ко је тај стручњак који he моћи проценитн шта је  вредност 
рада жене око вођења домаћинства, када је тај рад састав.%ен од 
стотину и стотину врсти радња у току дана, у току месеци и година, 
како проценити вредност њеног рада у одгоју деце, вредносг њене 
улоге у одржавању привредне моћи супруга, вредност њеног доприноса 
у очувању имовине?

Мора.мо признати, да се у овим парнииама жена бори за своја 
права иако је по нашим законима постала равноправна са мужем. Још 
ни у једној парници се није постављало питање, да се мужу оспори 
право на половину заједничке тековине, али врло често, скоро у сва- 
кој парници муж оспорава жени право на половину заједничке теко- 
вине са истовременим подцењивањем њеног доприноса у стицању исте.

Истина је  и то,'да на основу ст. 2 чл. 10 Закона о браку постоји 
могућност слободне судијске оцене чнњеничних околности, које служе 
основам за установљење доприноса жене у стицању, но то је  баш 
најтеже и најдуготрајније — уствари и проценити те околности, те 
на тај начин установити сразмер доприноса.

Ни слободно судијско vBepeibe, наиме, не може да се формира 
без оцене чињеница.
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Осим тогз, колико нас нма, толико различито оцењујемо еве оне 
чињенице, које се могу подвести под ст. 2. чл. 10 ОЗБ.

Зашто мзложити жену, која је тако мучну борбу водила за своју 
равноправност, да и кроз даљу борбу остварује ту равноправност у 
брачно имовинским односнма.

По мом мишљењу, законодавац код доношења будућих правних 
прописа о тој материји сам треба да оиени сразмер доприноса брачних 
другова у стипању исто тако како је то чинио творац ранијег обичајног 
прана, који је изрекао да жени- кмета припада половина заједничке 
тековине, јер жена кмета тешко сарађује са својим супругом. Судска 
пракса која је  проширила те прописе н за жене из обичног грађанског 
заниман>а је такође већ унапред оценила вредност рада свих тих жена 
и олредила је  да им припада половина за време брака стечене имовине.

ГТозивам се на горље статистичке податке где је жена у 140 
случајева била само домаћица, a у 288 случајева из 429 је била зем- 
Ђорадница, радница и службеница.

Ако те податке посматрамо заједно са зани.мањем и привредним 
могућностима мужа из тих 429 разведених бракова у 1956 години, онда 
можемо сасвим мирне душе унапред закључити, да је  жена све сама 
радила у к'ући и поред тога, што је била ззпослена и изван куће.

Од 429 случзјева у 95 случајева био је Л1уж земљорадник при- 
годни надничар, у  30 случајева поседник до 5 јутара земље, у 35 слу- 
чаја поседник преко 5 јут. земље у 60 случајева неквалификовани 
радник у 96 случајева квалификовани радник у 23 случаја обртник н 
V 85 случаја службеник.

На основу тих података који се отприлике у сличном сразмеру 
понављају из године у годину, можемо закључити да су љули у нај- 
већем броју постојећих бракова у таквом имовинском стању и међу- 
собном имовинском односу као у тим разведеним браковима.

Осим људи изнетих професија има можда лекара, адвоката, обрт- 
ника и људи неких других професија, који'надмашују са својнм при- 
ходима приходе изнетих радника и код којнх жена баш због боље 
зараде мужа је мање оптерећена, ко њихов број је сразмерно мали. 
Због несразмерности доприноса мужа и жене у стицању имОвине у 
таквим браковима није процесуално економично подврћи остале брачне 
нмовинске односе дуготрајном и мучном поступку устанвљења допри- 
носа у стицан.у.

Због тога сам .мишлзења, да би законодаваи ирн доиошењу новог 
закона о имовинским односима брачних другова, —  поред изрицања 
одредбе, да склапањем брака настаје стечевна заједница међу брачним 
лруговима, —  има да изрекке и го да сваком брачиом другу припада 
половина стечене имовиие.

Ову OApeady' за изузетне случајеве би надопунио стим правнкм 
прописом, да другачијк сразмер брачни другови могу установнти уго- 
вором склопљеним пред судом.
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При склапању таквог уговора суд би био дужан, на основу све- 
страног испитивања странака установити потпуну слободу уговарања 
ради установљења не постоји ли нека могућност експлоатаинје.

На тај начин би законодавац допринео брзом установљењу и 
деоби заједничке тековине.

У Есзи Tora укратко изложићу један при.мер:
Муж је тесарскп мајстор чија је зарада далеко надмашила про- 

сечну зараду радника чак и високо квалификованих. Жена је домаћица 
са иепотпуном средњом школом. Имају једно дете.

Жена је водила домаћинство, одгајала дете, водила бригу о до- 
маћнм животнњалш, помогала је повремено, мужу у рачунању и око 
обзвљања админис! ративних послова. Парницу је покренула априла 
1955 голине. Предмет спора је стотину ствари. Било је  ствари у везп 
којих је било потребно установити, да ли су стечене ралом или куп- 
љене за вре.ме брака нз посебне имовине.

ГТотребно је било водити поступак ради установљења вредностн 
лоприноса жене у стнцању јер јој муж оспорава право на половину. 
Ту је мужевљев рад далеко плодоноснији него женнн, јер је много 
зарадио.

Поставља се иитање да ли је то само његова заслуга, a осим тотл, 
шта је нредност- женине сарадње кроз 14 година и у каквој је сраз- 
мери вредност њене сарадње у стицању према вредности сарадн.е 
мужа?

Познато нам је, да се код племића и код honoratiora муж с.матрао 
главним гтицаоиел! (acquisitor principalis) и због тога је  жена била 
псклЈучева из стечене нмовине.

Претпоставимо, да ће стручњаци вредност жениног доприноса у 
стнцању заједннчке имовине у сразме|ри према доприносу мужа на од- 
носну имовину установити у 20— 25%. Према то.ме, жена би требала 
да добије 20—25"о вредностн за време брака стечене пмовнне.

Овако би се десило да је  муж главни стицалац и он добија већи
лео.

Hehe ли се тиме жени која је кроз 14 година баш због удаје и 
оснивања породии.е пропустила да се усаврши у једном занимању и 
,\!Ожда је пропустила да стиче право из социјалног осигурања као сва- 
ки други радиик нанети неправда, a сада стоји са пуно мањн.м могућ- 
ности.ма привређивања и стицања горњих права које обезбеђује дру- 
штво?

Баш овде треба да дође, iio мо.м мишљењу, до изражаја прчВ- 
imii, да брак ннје само привредна него и етичка и психичка заједнива ' 
брачних другова, у којој се нп и.мовкнски односи не .могу регулисатп 
iia чмсто економској бази сарадње.

Таквом регулисању и.ма места у чисто економским заједннца-ма, 
Г.1И код бракз .морамо гледатм на разлоге које налаже правичносд и на 
друге обзире.
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Навео сам као прнмер да је 429 разведених бракова у 1956 го- 
дкни у 288 случајева жена радила и као домаћица и као земљорад- 
ница, радница нли службеница.

Неби лн сад у интересу ових жена — ради правичног установ- 
л>ења њиховог доприноса у стицању, који би можда био већи од 50%, 
— ипак остали и у пракси и код законских регулисања и у будуће, 
код оног принципа да сваки брачни друг добије из заједничке имо- 
вине, при деоби исте, према сво.м доириносу у стицању?

Из истих разлога п.елисходности ради — пошто је оцена вред- 
ности жениног рада и установљење >веног доприноса у стицању веома 
отежано —  ја бн и даље остао код таквог законског регулисања удела 
у заједничкој имовини, да сваком припада половина те имовине. Иако 
се једнаки рад једнако плаћа код радника оба спола, те женин вишак 
рада у домаћинству би оправдавао, да она добије више ипак сам уве- 
рен, да би све жене радо пристале на такво законско регулисање права 
на удео у заједничкој тековини само да у случају развода што брже 
лођу до остварења њиховог права. Бракоразводни спорови, наиме, дока- 
зују да је У највећем броју случајева жена лишена користи и управ- 
љања са заједнички стеченом имовином и то проту- правним поступ- 
ком мужа, Поред равноправности пред законом муж је  ипак физички 
јачи те у^највећем броју случајева и користи ту своју снагу у проту- 
правне сврхе.

Засада, према то.ме, најефикасније би било за одбрану жениннх 
права такво законско регулисање удела у-заједничкој имовини.

Шта је  заједнкчка имовина?
Дали поједини имовински предмети стечени за време брака или 

пак је заједничка имовина она имовина, која преостаје као чисти ви- 
П!ак, — ако од укупне постојеће имовине бдачних рдугова у часу пре- , 
станка фактичне брачке заједнице одбијемо заједничке дугове и по- 
себну имовину свакога од њих.

Одговор ка ово питање има великог практичног значаја, јер вн- 
лимо да се парнице ради установљења и издавања заједничке имовине 
покрећу у највећем броју случајева без заузнмања правног становиш- 
та у том погледу.

Онај који тужи најчешће тражи установљење својства заједнич- 
ке имовине v погледу оних имовинских ствари које се налазе код про- 
тустранке. О стварима које се налазе код ње странка ћути.

Тек одбрана од тужбе износи чињенице, које упућују суд, да не 
расправља само о оним стварима које су предмет тужбе, него о цело- 
купној имовини брачних другова, пошто би друкчији поступак и довео 
до неправедних одлука, јер можда странп.и која тужи не припада ништа 
баш због Tora што је она, било споразумом странака, било протуправ- 
пим начиио.м дошла у посед стварп које иретстављају већу вредност, 
a које ова страика намерава задржати.

Редак је онај случај, да заједничк\' имовину претставља једна 
имовинска ствар, — која се налази код једног брачиог друга, —  у 
својој целој вредности, a да та ствар не би била оптерећена или зајед-
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ничким дугом, или пак потраживањем којег од брачних другова на ос- 
нову права на накнаду посебне имовине.

■ У већинн случајева и заједничка је  имовина састављена од чита- 
Bor скупа ствари, најчешће оптерећених са разним потраживањима. 
Чим је  тако мора доћи до обрачуна, те оно што преостаје то је зајед- 
ничка имовина, која се дели сразмерно доприносу у стицању према 
чл. 10 OcHOBHor Закона о браку.

Другим речима, неби било неког практичног значења заузимањс 
става, да поједине ствари сачињавају заједничку имовину, те би се 
исте као такве имале делити саме за себе, одвојено од остале имовине, 
— иако чл. 7. Закона о имовинским односима брачних другова НРС 
(Сл. Гласник НРС 6/50) говори у прилог таквог становишта.

Тај законскн пропис наиме каже: „Деоба заједничке имовине мо- 
же се извршнти и на тај начин што ће брачни другови определити или 
тражити да hn! сј'д определи делове у заједничкој имовини тако, да у 
тој имоБини постану сувласници на одређене делове”.

Чим закон говори о сувласништву на некој имовини одмах се 
мисли на поједине имовинске предмете, који могу бити предметом 
власништва, па н сувласништва.

Истина је дрдуше и то —  како сам већ rope изнео, — ако се 
зајелничка имовииа спстоји само од ствари без терета у таквим случа- 
ie'RHMa бн такав став био оправдан, али само изузетно јер је зајел- 
ничка нмовина најчешће резултат само једног замршеног обрачуна 
вредности активе и пасиве.

Према томе, као правило можечо заузети став, ла заједничку 
имовину (другим речима заједничку тековину) сачињава рна чиста 
нмовинска вредност која преостаје након одбијања заједничких дугова 
и посебне имоннне брачних другова од пелокупне имовине брачних 
другова.

Да је такав став оправдан, — шта више морамо поставнти као пра- 
вило, — то вчлимо из чл. 6. пнтираног закона, који каже:

..При деоби заједничке имовине сваком брачном другу урачуна- 
бе се у део оно што дугује заједничкој имовини. На захтев брачног 
лруга у његов ће се део прилнком деобе првенствено унети они пред- 
мети заједничке нмовине који служе за вршење његовог заната илн 
занимања”. У исто.м члану закон говори и о гоме, да cTBaipn које слу- 
же искључиво за личну употребу брачног друга a претстављају не- 
сразмену имовинску вредност, неће се издати оном брачном другу као 
посебна имовнна поврх његовог дела из заједничке имовине, него ће 
се урачунагн у згједничку имовину.

Све то указује на то, ла код деобе неће доћи до изражаја неко 
посебно сувласништво на појединим стварима, те се неће делити no- 
себне ствари по неком cpa3i\iepy сувласништва, него ће се делити це- 
локупна имовина након одбитка терета. Та деоба може бити и таква, 
ла један брачии друг кеће добити ништа из неких ствари које постоје 
у часу престанка фактичне брачне заједнице, јер дугује заједничкој
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имовини, или користи заједннчки стечене ствари које служе за врше- 
ч>е његовог заната, или се пак служи са стварима личне употребе не- 
сразмерно велике вредности.

При таквом тумачењу чл. 6. цитираног закона и установл>ен>у 
појма заједничке имовине, чл. 5. истог закона, можемо схватнти само 
као пропис, који омогућује обезбеђење заједничке имовине за брач- 
ног друга од евеитуалне злоупотребе другог брачног друга, који би 
као искључиви власник или сувласник са одређеним делом у грунтсж- 
ници могао нанети штету свом брачном другу.

Тај законски чл. 5. наиме каже:
„Права брачних другова из непокретности, која су њихова зајед- 

ничка имовина у смнслу чл. 10 Основног закона о браку, уписују се у 
земљишне и њима рзвне књиге на име оба брачна друга, као њихова 
заједничка имовина са неопредељеним деловима”.

По том становишту овај шири појам заједничке тековине, који је 
различит од неке врсте сувласништва на појединим стварима, није не- 
применљив ни онда ако се заједкичка имовина састоји из једне једине 
ствари без терета. У таквом случају та једииа ствар претставља ону 
чисту имовинску вредност која се и.ма делити.

Ако заузмемо такво становиште у погледу појма заједничке че- 
ковине, да је заједничка тековина она чиста имовинска вредност која 
преостаје након одбитка дугова и посебне имовине, онда смо као пра- 
возаступници странака много помогли својој странци, a и суду ако 
тужбу већ тако поднесемо, да у истој унапред извршимо тај обрачун, 
a суду преостаје само да изведе доказе.

Jep у цракси није тако. Но, о томе сам већ rope говорио, a на 
овом месту у вези тога можемо поставити следеће питање:

Како да поднесемо лрема томе тужбу и шта да тражимо у тужби?
По једном становишту и „Суд у парници rio чл. 10 ОЗБ-а решава 

само о томе, која је ил10вина постала заједничка имовина брачних дру- 
гова тиме што је  стечена радом у току брака и колико је  удео сваког 
брачног друга у тој имовини. Деоба те имовине међуитм према општим 
начелима поступка спада у ванпарнични поступак”. (Цитат из Збирке 
судских одлука књига 1. Свеска прва 1956 стр. 199).

Ако прихватимо то становиште онда би странка у тужби требала 
да изнесе само попис оних и.мовинских ствари, за које тврди да су 
стечене за време брака, те да тражи да суд установи да те ствари са- 
чнњавају заједничку имовину, зати.м да установи удео тужиоца.

У таквом случају поступак суда ограничио би се само на то, да 
установи није ли у тужби означен који предмет посебна имовина. Ако 
je ip  рашчистио и успут је установио сразмер доприноса у стицању, 

- задатак суда би био још тај, да изрече сразмер. Остало би спадало 
у ванпарнични поступак развргнућа имовинске заједнице сувласника.

Овакво становиште омогућава брзо решавање спорова о зајед- 
кичкој имовини (на|равно само онда ако се не истиче приговор да та 
н та ствар из т:ужбе није заједничка, него посебна имовина) — ме-
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y пракси, већ према компликованостн односа брачних другова, 
поготово ако су живели заједно и стекли имовину кроз деценије, онда 
то решавање не иде тако једноставно.

. Тенденција странака је  та, да се бнло у тужби нли противтужби, 
било у облику. приговора изнети захтеви решавају у једном поступку 
и траже да се њихов однос коначно реши.

Поднесе се тужба ради установљења да су одређене ствари у по- 
седу туженика заједничка имовина. Изнесу се одбране:

Да је  тужилац задржао ствари веће вредности, те је  већ намирен 
из заједничке имовине. Да је туженик унео у брачну заједницу ту и ту 
имовину, која је  продата, потрошена те има места накнади те имови- 
не, да тужилац дугује заједничкој имовини за инвестиције у његову 
посебну имовину итд.

Ти примери a и правна природа односа странака након престанка 
(|)актичне брачне заједнице указују на потребу, да се правни односи 
у целости имају решити у спору. Због тога и ако се ради о заједнич- 
кој нмовини тужба не може имати карактер тужбе ради утврђења, него 
тужбе за доношење кондемнаторне пресуде. Након престанка фактич- 
не брачне заједнице странка више нема само тај интерес, да суд ут- 
врди дали и.ма право на одређену имовину на основу заједничког сти- 
дања, него је  интерес странке то, да што пре дође до остварења свога 
права. ”

Према правним правилима лрађанског парничног поступка тужби 
ради утврђења има места само онда, ако странка има правног интереса 
за то, да се утврди да ли постоји или не постоји неки правни однос, 
да ли постоји или не постоји rieKO субјективно приватно право (ствар- 
но или особно). Такав интерес не постоји ако се дотично питање мо- 
же решити и кондемнаторном пресудом.

Из праксе видимо колико је  угрожен правнн положај оног брач- 
Hor друга који је  избачен из поседа заједничких ствари, па према томе 
очити је интерес тога брачног друга да суд што пре донесе осудну 
пресуду са којом му омогућава остварење његовог права.

Из ових разлога ја изводим закључак, да се тужба не може огра- 
ничитн само на изложење пописа ствари заједничке дмовине и тра- 
жење устаноавења тога, да је  та имовина заједничка имовина, те на 
тражење установљења удела —  нити се поступак суда у спору може 
огрничити смо на то, да ствара себи подлогу за доношење једне пре- 
суде утврђења права илн правног односа.

Према томе, тужба треба да садржи чињенично стање у вези чи- 
тавог имовног и то баш обрачунског односа странака, те и судска пре- 
суда треба да коначно реши правни однос странака у облику једне 
кондемнаторне пресуде.

Другим речима, парнични суд треба да изврши установљење за- 
једничке имовине као чисте имовинске вредности након одбитка дугова 
и посебне имовине брачних другова и након тога парнични суд треба 
да изврши деобу.

To је за странке и брже и економичније него регулисање њихо- 
вог односа поделити на два поступка.
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0  чистим тужбама ради утврђивања могли би говорнтн у смислу 
чл. 7 Закона о имовинским односима брачних другова. (Qi- Гл. НРС 
6 50) за време фактичне брачне заједнице, када се међу странкама 
још не аиља на коначно регулисање њихових имовинских односа за 
случај развода брака.

Такву тужби кроз 12 година своје праксе ја још нисам видео. 
Чини ми се да су такви спорови супротни суштини брака, његовој пси- 
хичкој. и етичкој садржини.

До спорова долази онда када се брак већ распада, јер док брачни 
другови живе у хармонији циљ имовине — моје или твоје — је  до- 
бробит породице.

Једно roipyhe m naite је  у пракси начин обезберења ирава, поседа 
заједничких стварн лишене странке. У вези тих правних односа је нуж- 
но н обезбеђење вођења парнице.

У поседу осгали брачни друг може осујетши или оаежати својвм 
радњама ворење парниде, будупе извршење. laj брачни друг може да 
иромени постојеће сташе заједничких ствари и .\ioace другом брзчнсм 
другу нанети ненакнадиву штету.

Случајеви из судске праксе доказују, да исихички мол1енат у од- 
носу брачних другова који су прекинули орачму заједницу, оправдава 
иретиоставку 0 постоЈању суојективно!- угрожавања права поседа ли- 
шеног брачног друга.

Због Tora, no ;ViOM мииивењу, поседа .шшенп брачни друг, још 
lipe аокретања парнице, али свакако за време парнице и извршно!' iio- 
ступка, може тражитн издавање привремена наредое, прикладне према 
стању ззЈедничке имовике.

Уколико бн се привремена наредба cacioja.ia само у погшсу и 
процени ствари заједничке ичовине, le у забраии располагања са том 
вмовином, и тиме Ои се у' многоме допринело и обезое1)ењу ирава брач- 
хчог друга и бржем решавању -спорова око деобе заједничке имовине.

иако се ретко појављуЈу сиоропи у коЈима брачни друг аражи 
заштиту свог дела из неподељене заједничке имовине, са пар речи да 
се ипак осврнемо на стуштину односа брачног друга који није дао 
своју сагласност за отуђење заједничке имовине.

Ту треба да имамо у виду заштиту сигурности промета са једне 
стране и заштиту права брачног друга од протуправне делатности дру- 
Iог брачног друга, с друге стране.

Према ранијој судској пракси мужу ннје само дефакто припра- 
дала администрација заједничке тековине, него siy је  и по сили закона 
припадало право управљања и располагања са заједничком имовином.

У смислу чл. 1. Закона о имовинским односима брачних другова 
НГС са заједничко.м имoв^Л^o [̂ брачнн друговн управљају и распола- 
жу споразумно, a ово право једном од брачних другова може да буде 
обезбеђено само уговором.

И поред те законске одредбе свакодневни живот показује то, да 
дефакто ипак муж води администрацију заједничке имовине, која обух-
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ватају и, располагаћ>е, a то се cfee заједно заснива на прећутном спо- 
разуму странака.

Ипак чл. 1. цитираног закона упућује треће лице на већу опрсз- 
ност у уговарању са мужем него што је то раиије судска пракса зах^ 
тевала од њега. > .

Незнање закона никога не извињава. Сваки мора, да претпостав- 
ља -— уколико својство посебне нмовине није видљнво —  да муж не 
расшлаже сам са заједничком имовином.

Тај опрез по сили закона те|рети треће лице наравно само онда, 
ако остале околности купопродаје и отуђења уопшге њему не омо- 
гућују стицање својине и од невласника.

Са укњижбом својства заједничке имовине у земљишне књигг у 
смислу чл. 5. Закона о имовинским односима брачних другова ситуа- 
ција брачног друга, који је лишен поседа и располагања, је  сигурна, 
у погледу укњижених некретнина. Тамо где то својство није укн^и- 
жено купац се такође не може задовољити са стањем у земљишним 
књигама, него треба да испита и стање поседа, да се осиг\фа од евен- 
туалног побијања правног посла.

Уосталом, правни прописи грађанског права детаљно регулишу 
када се може стећи право својине покретнине и некретнине од невлас- 
ника. —  Све ово важи и за однос ф ећег лица пре.ма брачном другу 
који није дао сагласност за отуђење.

На основу горњих излагања, по мом становишту, постојећи позитив- 
ни прописи не омогућују брзо и правилно решење спорова око зајед- 
ничке имовине, дају могућности разним тумачењима појма заједничке 
имовнне. По мом мишљењу, у вези заједничке тековине потребно је 
хитно доношење једног новог и детаљног закона о имовинским одно- 
сима брачних другова у ком закону законодавац треба да заузме став 
у свим тим питањима, које сам ја  изнео као у још другим детаљима 
о којима ја нисам говорио. Имовински односи брачних другова су је- 
дан од најосетљивих терена имовинских односа широких народних сло- 
јева, где се због компликованости односа може да изгуби и право.

Док се не донесе такав закон, дотле, по мом мишљењу, делимнч- 
но можемо користити оријентације ради она правила, која говоре о 
томе, шта је недвојбено посебна имовина и шта је  недвојбено зајед- 
ничка имовина. Можемо, по мом мишљењу, прихватити оно старо пра- 
вило, да је  заједничка имовина она чиста имовинска вредност, која пре- 
остаје када од укупне имовине брачних другова, у часу престанка фак- 
тичне брачне заједнии.е, одбијемо заједничке дугове, постојећу по- 
себну имовину и ону посебну имовину која се мора накнадити из за- 
једничке имовине.

Коригујући сиоју изјаву на почетку чланка, не би нити судове, 
нити странке зздовол>ило попуњење празнина у постојећим позитив- 
ним прописима, него је потребно доношење новог закона на основу 
досадашњих искустава и тиме би се у многоме допринело брзом оства- 
рењу права из заједничке тековине.

др. Барат Карло
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КАД ЈЕ КАЖЊИВО, A КАД HE КРИВИЧНО ДЕЛО УВРЕДЕ 
ИЗ ЧЛАНА 170 КЗ

Код кривичних дела против части и угледа тј. увреде и клевете 
која су предвиђена у глави XV Кривичног законика, објекат напада и 
предмет заштите је част односно властито осећање вредности и ува- 
жења у друштву нападнуте особе. Круг увређених код кривичног дела 
увреде, у кривичном законику је сасвим неодређен, што значи,'да могу 
бити нападнуте све особе које имају част и углед. Гоњење код ових 
кривичних дела, предузима се по приватној тужби нли предлогу што 
зависи од Tora, да ли је нека особа нападнута у свом приватном живо- 
rv или у својству службене особе у вези са њеним службеним радом.

Од кривнчних дела протнв частн и угледа, у- судској пракси се 
најчешће сусрећемо са кривичним делом увреде из чл. 170 КЗ које је 
уствари најлакше и најблажије дело ове врсте.

Према самом начину на који се ово дело испољава, увреда може 
бити вербална, реална и симболична. У конкретном случају предмет Ha
uler излагања је вербална увреда која се врши изговарањем разних 
увредљиви^ речи, односно инкриминисаних израза, са којима се напз- 
да на част и углед другог лица. Са.мо дело увреде се у најчешћим слу- 
чајевима врши у присуству одн.оснога лица, на чију су личност увре- 
дљиве речи упућене, или у његовој отсутности.

Према томе, за постојање овога кривичног дела није потребно да 
су увредљиви изрази изговорени у лице оштећеном. већ ово дело пос- 
то.ји иако је  учињено пред трећим лицем у осуству увређеног. С тога 
није потребно да се код оштећеног догоде психичке промене, изазване 
поступком окрнвљеног, као што су љутња, бол и сл. па да тек онда буде 
свршено кривично дело из члана 170 КЗ. Напротив, кривично дело се 
с.матра извршеним, када је  учењено без обзира на време почетка саме 
последице. Ово букварно значи, да се ово дело и.ма сматрати сврше- 
ним, у моменту када су изговорени увредљиви изрази, a не тек онда 
када увређени сазна за те изразе, пошто је  ово друго важно само због 
благовремености тужбе,јер је  рок за кривичну тужбу или предлог за 
кривични прогон, закано.м фиксиран са три месеца, према пропису чл. 
52 ЗКП. •

У већини случајева са којима се сусрећемо у пракси, кривично 
дело увреде постојаће, ако се током поступка на основу спроведених 
доказа утврди, да је окривљени изговорио инкриминације за које се 
оптужује на штету оштећеног, и тиме умањио његок углед и друшве- 
ну вредност. Међутим, питање се поставља када неће постојати кри- 
вично дело увреде иако се током поступка код суда утврди, да је  ок- 
ривљени изговорио инкри.минације за које се оптужује, и за које би 
иормално бно проглашен кривим и кажњен. Ту у ствари мислимо да 
укажемо нз пропис члана 173 КЗ према ко.ме критика научне, службене 
или друге друштвене делатности неког лица, није увреда, све док се 
јасно не утврди, да је увредљиви каракгер критике дат намерно н тен- 
денциозио. Тако поовом пропису нпр. није кривично делб:
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1. Критиковање научне, уметничке, службене или друге друштвене 
делатности неког лица.

2. Изјава дата у вршењу какве дужности или у одбрани каквсЈг 
права иако она садржи у себи нешто, што може шкодити части и угле- 
ду извеснога лица.

Рзди ближе и летаљније илустрације овога прописа навешћемо 
следећи конкретан пример:

Окривљена Н. Н. је на изборној конференцији своје основне ор- 
гапизаиије тј. на јавном скупу на коме је био присутан већи број ли- 
ца, a ка коме је приватна тужител.ица А. Б. била предложена као кан- 
лилат за руководство Социјалистичког савеза радног народа Југосла- 
вије, a за време дискуси.је која се водила по овом предлогу, устала и 
рекла: ,.Да се она противи овом избору, j'ep тужитељицу зна као не- 
ччсну жену”, због њеног ранијег живота, држања и владања за време 
окупапије као и сарадње са окупатором.

На тражење поисутних бирача, окривљена је то и детаљније об- 
пазложила, a тужитељица је одговорила да ће по изнетим увредама 
тпажити сатисАакпију од суда, наводећи да присутни бипачи на збору, 
нису компетентни да расправљају о њеном приватном животу.

Пп подне10ј тужби од стране приватне тужитељице А. Б. окрнв- 
л,ена ie код првостепеног суда по довршеном доказном поступку npo- 
глтиена »'̂ оивом збпг кривичног дела увреде извршене на јавном ckvpv 
нз чл. 170 став 2 КЗ и осуђена на кззну затвора у трајању од три ме- 
сеиа. Међутим, по поднетој жалби окривљена је од вишег суда осло- 
боНена од оптужбе. са л10тиваиијо]м на постоје околности Koie nciciiv- 
4vfy њену кривичну олговО|Т>ност, иакб ie утврђено, да је  она изгоео- 
рнла увредљиве речи на штету приватне тужитељице. Наиме, виши 
сул је стао ка становиште, да окривљена Н. Н. у конкретном случају 
није кривично одговорна, према пропису члана 329 став 2 ЗКП, јер код 
ње HHi'e постојао умишл.ај да изговореним изразима тужитељицу ув- 
педн. Ово из разлога што је током првостепеног поступка утврђено да 
ie окривљена као члан друштвене организације хтела само да онемо- 
гући тужител.ици избор за руководство организације, пошто је.она 
3vr4Ho сматрала, да за тај избор и функцију коју треба да врши, ту- 
жител:И1га нема потребне квалификације. Из ових разлога суд је  стао 
на становиште ла код окривљене није постојао умишљај за вређање 
па зато нема ни кривичног дела увреде части, ма да би нормално у дру- 
гом случају за ово дело она била одговорна.

С тога се у овом и- сличним случајевима поставља питање, до ко- 
јих се граница може ићи у чритиковању друштвене делатности некога 
лииа илн у одбрани неког права, a да се при томе онај који критикује. 
не сукоби са прописима нашег Кривичног закогтака, односно да се не 
искусе последице, које нормално у оваквим случајевима наступају. 
Неоспорно је, да може бити говора само у конструктивној и објектив- 
иој критици, a да свако намерно и свесно вређање или изношење не- 
истинитих чињеница које могу шкодити части и угледу некога лица 
(код кривичног дела клевете — нз члана 169 став 1 КЗ), не може ос-
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тзти некажнено и бити заштићено прописима који појединцима осигу- 
равају слободу друштвене к|ритике. Наиме, закон заштићује појединца 
од увреда које су уперене на његову личност, када rtcre шкоде њего* 
зом угледу у друштву, али се при томе свакако мора водити рачуна о 
оправданој и у даном моменту допуштеној друштвеној критици, где 
се ради 0 слободној дискусији и демократичности, која је у систему 
рада наведених организација дозвољена и оној критици која је тенден- 
циозна и некорисна за друштвену заједницу, a што се све има посебно 
иенити, у сваком конкретном случају.

Према то-ме, појединац може бити кажњен за критику друштвене 
делатности неког лица, само у оном случају, ако се из начина изража- 
вања или других околности повезаних у једну логичну целину с об- 
зиром на време и место где се критика врши, установи, да је постојала 
отворена намера да се критик&вано лице увреди. Што значи да вре- 
ђање мора бити мотив који је дао повода учиниоцу односнога кривич- 
нога дела, да баш таквим изразима критикује односно лице. С тога се 
из изложеног изводи закључак да без намерног умишљаја у наведеним 
случајевима, извршилац оваквог кривичног дела не може бити кривичко 
одговрран и кажњен.

Међутим, неопорно је, да благодет цитираног законског прописа 
и члана 173 КЗ судови несмеју екстензивно тумачити, пошто би се у 
том случају отишло у другу крајност, што свакако није била интен- 
ција законодавца приликом његовог доношења. Зато је овај законски 
пропис у смислу описаног и донет у глави XV Кривичнога законика тј. 
код крипичних дела увреде и клевете, где постоји могућност његове 
стриктне примене. При томе се мора водити рачуна да се појединцима 
загарантује, да неће бити неоправдано изложени наведеним нападима 
на своју част и углед, уколико се не ради о изузетним случајевима из 
члана 173 КЗ како је то fope наведено и изложено.

Лазић Мирољуб

РАДНИ ОДНОС И РАДНИ СПОР

Радни спорови су они спорови који проистичу из радних односа. 
Иако су радни спор и радни однос тесно повезани ипак су то два по- 
себна питања. У великом броју радних спорова појављује се потреба 
за решењем постојања односно непостојања радног односа као прет- 
ходног питања од чијег решења зависи решење радног спора. У овак- 
вим споровима који су В!рло чести код радних судова у ствари се ради 
0 спору око радног односа, a не о спору о принадлежностима пошто вк- 
сина принадлежности није спорна ни право ка исте када се реши 
претходно питање и утврди да радни однос постоји и да радник mije 
радио кривицом предузећа. У вези са овим појављује се у пракси спор- 
но питање; да ли је радни суд надлежан да расправља и решава питање 
постојања односно непостојања радног односа и да ли је надлежан да
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цени правилност отказа обзиром на надлежност Инспекције рада и Ар- 
битраже за одлучивање по отказима.

Постоји мишљење да је  радни суд надлежан и дужан да расправи 
и сва друга прејудицијелна и споредна питања која су у вези са по- 
стављеним тужбеним захтевом и од чијег решења зависи решење рад- 
Hor спора у смислу правних цравила парничног поступка (бив. пара- 
граф 331 Гр. п. п.), те је радни суд надлежан да испитује и утврђује и 
правилност отказа и постојање односно непостојање, престанак радног 
односа.

Други сматрају да су радни судови надлежни да одлучују само 
о споровима из радног односа који се односе на питање материјалне 
накнаде a да нису надлежни да утврђују правилност отказа, питање 
престанка, постојање одиосно непостојање радног односа. По њиховом 
мишљењу једнно су општинска арбитраж.а за одлучивање по отказима 
II Инспекција рада надлежне да испнтују и донесу одлуку у смислу 
Уредбе о засшшању и престанку радних односа и Правилника о садр- 
жии.ч и начнну за!чључивања уговара о раду, затим Уредбе о поступку 
отказивања радпог односг радницима и слунсбеницима привредних ор- 
ганизација и Упутства за спровођење ове уредбе, да ли је  радни однос 
заснован односно да ли је рзскинут, престао да постоји и да ли је от- 
каз био правилаи н на закону заснован.

Трећи мисле да раднн суд треба да се упусти у испитивање и oue- 
ну питања да ли постоји или не постоји радни однос, јер је  то пред- 
услоБ да би могао да реши спор о прзву на материјалну накнаду, алн 
да радни суд нс може да ом.ени правилност отказа пошто су за опену 
овог питања и одлуку по исто.м искључиво надлежне Арбитража за од- 
лучивање по отказима и Инспекција рада.

Када одпука |ралног суда зависн од претходног решења питања да 
ли постоји неко право или правни однвс суд може сам решити то пп- 
тање ако посебиим прописима ннје друкчнје одређено. Такав пропнс је 
iiocTojao и у бившем грађанском парничном поступку када је било 
речи о међупресудама, a то изрнчито предвиђа чл. 11 Закона о пар- 
нично.м поступку који ступа иа снагу у априлу месецу ове године. Ка- 
ко нема посебних прописа који би друкчије одређивали, то се ово прав- 
но дравило односно по.менути законски пропис има применити и у рад- 
ним споровима. Стога није правилно становиште по коме радни суд 
иије уопште надлежан да испиту/е и решава претходно питање о по- 
стојању односно непостојању радног. односа.

Такође се не може одржати ни становиште да радни суд може да 
утврђује постојање радног односа када није у питању отказ, када је 
иа пример радник преседео отсуство односно боловање из оправданнх 
или неоправданнх разлога и предузеће с.матра да је напустио дужност 
и npehyiHO се са тим сложи, a радника који се накнадно јавља неће да 
прими на nocao, или предузеће не доносећи никакву писмену одлуку 
отера радника из предузећа и забрани му да више долази на дужност 
итд. али да није овлашћен ла и.ени правилност писменог отказа, јер 
су ова два питања тако тесно повезана да се не могу одвојити. Чест
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je случај да је раднику отказана служба усменим отказом нли писме- 
ни.м отказо.м који је очигледно неоснован као на при.мер: отказ mijc 
дат 1 или 15 у месецу, нема отказног рока, отказ је дат без образложе- 
ња, отказ је  даг за време боловања итд. што је противно изричитим за- 
конским прописима (чл. 15, 19 и 20 Уредбе о заснивању н престанку 
радних односа) и радник сматра да није потребно да се обраћа Инспек- 
цији рада или Арбитражн за одлучивање по отказима, већ се 
обратио радном суду и тражи исплату'прпнадлежности. У оваквим слу- 
чајевима радни суд је дужан да цени да ли је огказ правилан, ла лн 
испуњава законске услове односно да ли је раднн однос на законнти 
начин престао да постоји.

Ради расветљавања постављеног спорног питања потребно је 
уочити следеће |разлике:

!)• за испитиван.е правилности отказа надлежна је арбитража за 
одлучивање по отказнма по изрнчнтим законском пропису чл. 10 поме- 
нуте Уредбе. Арбитража одлучује у посебном поступку ii у својоЈ над- 
лежности.

2) За испитивање н оцену да ли су правилно примењени законски 
прописи у радним односима и зз. интервенцију у том смислу надлежна 
је Инспекција рада такође по изричитом законском пропису чл. 12 исте 
Уредбе. Ако је код отказа повређен закон Инспекција рада је надле- 
жна да интервенише н да поништи отказ тражећи правилну прииену 
закона.

3) Ако је у питању исплата принадлежности или накнада штете 
из радног односа ради се о радном спору за који је  надлежан радни 
суд. Када решење радног спора зависи од претходног питања постоја- 
ња радног односа, радни суд ће и то претходно питање расправити. Ако 
постојање радног односа зависи од питања правилности отказа, a ово 
питање нису расправиле Арбитража за одлучивање по отказима и Ин- 
спекција рада, радни суд ће расправити и ово питање. Ово све због 
тога што и ова питања треба решити пошто нису решена ради решења 
радног спора и радни суд приликом решавања радног спора и поме- 
нутих питања такође-је дужан да цени да ли је  правилно примењен 
закон код отказа односно престанка радног односа исто онако као што 
та питања цене Инспекција рада и Аритбража за одлучивање по отка- 
зима и то сваки од наведених органа делује у својој надлежности и на 
основу законских овлашћења.

Међутим, радни суд не би могао односно не би био надлежан да 
расправља питање постојања односно Henocrojaioa радног односа и да 
цени правилност отказа само у два случаја:

1) Ако је ово питање правосиажно решено од Инепекције рада 
нли од Арбитраже за одлучивање по отказима, a ово због тога што нема 
потребе да се ова питања поново расправљају пошто су од’ надлежних 
органа решена.

2) Када би тужбенк захтев гласио само на утврђивање постојања 
односно непостојања радног односа без постављања захтева за мате- 
ријалном накР1адом односно када би то био главни и једини тужбени 
захтев. Ово због тога штр спор о постојању односно непостојању рад-
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ног односа није радни спор, јер  су радни спорови по чл. 1 Закона о 
решавању радних спорова они спорови који настају из радног односа, 
a не спорови о постојању радног односа. Ко би био надлежан да решавз 
ове спорове о постојању радног односа када ово питаље није повезано 
са материјалном накнадом, уколико ми је  познато нема изричитог за- 
KOHCKor прописа. To питање ће свакако решити нови Закон о радним 
односима к’оји се припрема.

Војислав Вулићевић

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Предаја тужбе има се сматрати пози- 
f.oM на испоруку односно испуњеи>е уго- 
вора. 'Врх суд АПВ бр. Гж. 1122/56).

Против пресуде због изостанка ■ ту- 
•/кенн је уложио жалбу наводећи да 
нису јШ)|Сгојали |ааконом предвнђени 
предус-ловн за доношење такве пресуде, 
пошто њега тужилац није позвао на 
извршење уговора предајом продатог 
куг.уруза тим iipe што је у  утовору 
било предвнђено да испорука кукуруза 
пма уе,ле;рнтп по ггозпву купца тј, ту- 
жиоца.

Тужба је неоснована, a из разлога:
> конкретном с.лучају ради се о уго- 

кору о испоруци кукуруза из рода 1955 
године. Тужби је предата суду ae
ry ста 1956 годпне, a пресуда због изо- 
('ганка је донесена 5 октобра 1956, догс 
је тужени тужбу прлмио 17 сегггембра 
1956 годние. И да није удовољено ус- 
лову да се нпторутка кукуруза има пз- 
вршити тек iio иозиву тужиоца до  пре- 
лајв тужбе суду, сама предаја тужбе 
iiMu се театраач! позиво.м, те чим тЈ'же- 
iiii ннје взвришо ifCxtopjTcy кукуруза од- 
мах по пријему тужбе тим својим про- 
иустом пао }е у доцњу. Неиспоруком 
кукуруза uo пријемЈ' тужбе, туженик је 
у доид>и и због тога не само да је дх- 
жан извришти своју обавезу из ‘угово- 
ра, већ одговара и за својом доцњом 
ароузроковане парничне трсипкове па и 
за у 1Х)ворну казну.

Мађарски држављани нису дужни по- 
ложити у  судски депозит <износ потре- 
бон за обсзбеђење парничних трошко- 
аа ГВр.ч. с \д  АПВ бр. Гж. 1126/56).

Првост. суд је обавезао мађарску др- 
жавлванку да по.тожи износ од 20.000 
дин. за обезбеђеже парничних трошко- 
ва.

Тужитељпца је уложила жалбу', која 
је основана, из разлога:

По Ч .Л . 10 Конвекције о пзвеснЈг« nii- 
Јвима поступка и пр1Ш. права итд. од 
11 нов. 1929 год. закљученог између 
Југославије и Марађарске лредвиђсно 
је да се међусобно ослобађају држав- 
л>ан11 држава лотписнида поменуте кон- 
векдије од давања обезбеђеаа .за трош- 
ковр у судским стварима.

... Према споразуму ,зак.Ђучено.м 
између ФНРЈ II HP Мађарске, ii та у 
смиелу тач. 6 тога споразума, поменЈта 
конвекција је поново стааљена на сна- 
гу (Сл. лист ФНРЈ, додатак: Међзгна- 
радни утовори и други споразуми бр, 2 
ад 25 марта 1955 године).

Установа пречег праеа купа није у  
супротности са нашим позитивним про- 
писшга. —  Пречим правом се може по- 
с.зужити купац ако је  оно основано иа 
закону или на сп оразум у  бтранача. 
'Врх. суд АПВ бр. Гж. 1019/56).

Првост. суд је одбио тужбени захлев 
гувласгаша да cj оотали сувласници 
дужни трпети да се на основу пречег 
права купа ук1вижи право власништва 
на тужиоца неких некретнина, уз исто- 
добно плаћалве иротивредности исаих, и 
то II3 разлога iuto сматра да је право 
пречег купа у супротности ra нашим 
позитивннм законима.

Тужилаи; је улоиаш жалбу, која је 
i;ao неоснована одбијена, а.ги из раз- 
.lora:

Установа пречег права куиа није у 
суиротиости ни са једним позитивним 
iiponiicoM ФНРЈ. НГта више пз те чшвени- 
це што је позитивиим закошша ФНРЈ 
у извесним случајев11.ма иредвиђено тзв. 
законско право прече куповине (чл. 41 
Осн. зак. о задругама, чл. 16 Уредбе о 
нзградњи зграда за радкике и службе- 
нике), то не значи да тзв. уговорно пре-
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40 ираво ирвокупа, квје изш основа у 
Т1равн£ш правилима имавинског права 
не би бил.о у  складу' са начелима прав- 
иог поратка у  ФНРЈ. Зато је становиш- 
то првост. пресуде очигледно погрешно.

Међутим, у конкретком сдучају не 
иодлежи ни један случај законског пра- 
ва купа, које право произлази из са- 
мог закона и услед тога није га цотреб- 
но посебно уговором предвидети. Ус- 
лед тога. да би се тужилац могао слу- 
жити ^ а в о м  ПЈ %чег купа било је по- 
требно да му је то право било обезбе- 
ђено бпло од стране правног претход- 
ника т}'жених, било пак од самих ту- 
жених. Једино у том сл}^а)у ТЈ'жилац 
би имао право пречег К)тха у погледу' 
сувласиичш« делова туженпх. Како му 
то право није обезбеђено, он се н>имо 
не монсе нн користити.

Савесагн и добронамеран држалац за- 
сставштине у*е одгоеара ни за једну 
продају наслеђене некретнине, н»и за 
уживање плодоеа и користи. — Штету 
коју су тужиоци трпели због погрешне 
примене закона није дужна накнадити 
тужена. (Врх, суд АПВ бр. Гж. 113SIS6).

Иресудом првост. суда одбијен је ту- 
/гбени захтев тужилада да се тужена 
обвеже на исплату противвредноот по- 
ловине продатпх некретнинп. као и 
нама1слу добит.

Тужиоди су уложили жалбу. која ни- 
је осиована^ a из разлога:

Иравшшом оценом пзведених дох;аза 
iipB O C T . суд је прави-шо утердЕш да је 
тужена nocra:ia власником цеЈшкупне 
заос1’авштине пок. јој мужа, и т»л на о- 
Сиову peiuoH>a Среског као оставицско!' 
суда, које је докесено 194*7 год.

Из ове >тврђене чшБешп^е првост. 
суд је гфавилно извео закључак да јо 
тужена била савестан држа,1 ац целокуп- 
не иасдеђене имовине, па је правилно 

, извео правни зак’БЛ'чак, да тужеиа као 
савестан и добронамеран држалац нс 
одЈОвара mi за једну продату нехсретнхг- 
ну кују је наследила, ни за уживан>е 
1Шодова и користи наслеђенпх некрет- 
Hiuta, све док део истих није био пред- 
ur тужиодима као сунаследншпша.

Тужена не можс одговаратн тужио- 
м̂ има за штету коју cv они претриели 
.чбог погрешне прнмене закоиа пли због 
другог протхуота од стране суда, јер за 
правнлну примену закона дужни су би- 
,111 да се старају п тужиои?! ако су сма- 
трали да су неправЈвтнл, и тужена није

обавезана да шигш тгнтересе тужилаца.

Накнадно пронађена или>вина заостав- 
UiTune предаће се наследнику без по- 
новног oreapaiha оставинског поступка. 
—  Н аследник који није учествоеао у  
остав. посгупку  може се упутити у  там. 
слу^чају само нл парпицу. (Ђрх, с у д  .4ПН 
Gp. Рев. SjS6).

У остав. пост)-пку као једина наслед- 
ница проглашена је удова умрлог. Иа- 
кон T o i a  пронашла св нова имовина за- 
оставштине па је срески суд игту боз 
отварања оставинског поступка иредао 
наследници — удовој оставмча. У v 
зи овог новог дела заоставшпше поја- 
птго се као наследник и брат остављача 
кога је Срег-ки суд упутио иа пар- 
ниду.

Ilo жалби новог наследника Окру- 
жни суд је првост. решење укинуо, те је 
упЈтио Срески су̂ д да оставнну ра- 
справи.

Наследнииа је уложила ревизнју, ко- 
ја је основана, па је решење Окружног 
суда иреивачено. п жалба — брата - 
новог наследника, одбијена. a из ра- 
злш а:

Према чл. 255 Закона о наачеђивању, 
ако се по правосна/кности решенл о на- 
глеђквању прохгађе имовлша за коју со 
V време доноп1е1Ба решења није знало 
да припада заоставштинп, суд неће i:o- 
иова расправллти заоставштнну, већ ht* 
oBv имог.пну ковтт решен.ем paciiopo- 
Д1П11 на оснопу раније донесеног решо- 
iba о наслсђиважу. Црема томе, Окру- 
жнп је суд norpeimro када се у ревизп- 
јом нападнутом решешу упустчк) у оце- 
ну гштања да ли јв правосиажно рехш*- 
н»е о предаји оставине удови ocraBiioi^a 
на закону основано или не и уиутио 
iipBocT. суд да у вези накнадно 1Г|>она- 
i)OHe нмовпне заоставиггине остав1то\ 
раснрави \ з  учествохлње свих на насле- 
I)e гкхЈваних наследиика без обзира на 
lo што је paHiijiiM решехвем само удова 
ошавитеља прохлашена једином насдед- 
ШЈЦОМ, иахсо је у чл. 255 ЗН изричито 
речено да суд неће понова рашрављати 
заоставштину. Наследник који се нак- 
иадно пријавно може само путем редов- 
ме ларницр Да ocTBapy^e своја права.

Према правном праоилу имовинског 
права ако се одговориост за накнаду  
штетс не заснива на д о л усу  тада оштс- 
ћеном не- припада право накнаде и за 
изм аклу корист него  само за стеарио 
претрпљену штстг. ^Ћрх. с гд  АПН бр. 
Гж, 7J9/S6;. ■ ^
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Првост. суд је обвезао 'Гуженика да 
плати тужиоијл*, пошто је нстом пресу-

:гпџ развргнуо )товор о кулопродајн 
јрдне Kpaije, вредност плаћену за краву, 
л обвезао га  да плати и  измаклу корисг 
у износу од 12.000 дхшара, те трошкове 
гпора.

Тунсени ј е  уложио ж а . Ј х б у ,  која је са- 
мо дел1Ш1Гчно основана, па је у пагледу^ 
обавезе плаћажа 12-.000 дин. лреггааче- 
Tia првост. пресуда, н тл^жилац са овтпн 
застевом о д б Ј г ј е к а  a  из разлога:

У  току доказног поступка утврђено 
је да туженик није био злонамеран. На- 
име. није утврђено да је туежник имао

sHai&a лри.*шкоз1 предаје о томе да је 
код продате краве већ бпо у таку пр.о- 
цес оболења a због лрису^ства страштх 
дела у оргаЈШзму, a H it  сам тужилад нн* 
је у току доказног поступка у том хграв- 
ijy нудио доказе. Према правном пра- 
BiLiy имовинског права ако се одговор- 
ност за накнад\' штете не засннва на 
доллху, тада оштећеном прхгаада право 
да м}* се накнади стварно претрпљена 
штета a не и измак.ла корист. Услед то- 
ra  је погрепшо првостепени суд, када 
је тужешгка обвезао да тужите.Ђу на ii- 
ме пзмакле кориспс у млеку кроз б ме- 
седи рач\тгајући од дана куповине кра- 
ве нахскадп износ од 12.000 динара.

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Изиештавају се адвокатн да 1 априла 1957 године доспева 
уплата друге pare чланарине за 1957 годину. — Тромесечна чланарина 
нзноси 1050 динара, па се скреће пажња адвокатнма да овако уплаћују 
квартал чланарине, a не по 750 дин, како још увек један део адвоката 
плаћа, што чини књиговодству салго непотребан посао, око опомена и 
вођења евиденције. Последња скупштнна повисила је износ месечне 
чланарине на 350 дин. што тромесечно чини 1050 динара.

2. Умољакају се сви Радни одбори да одмах измире сва дуговања 
Комори.

Књиговодство АК за АПВ

ПРОМЕНЕ У ИМЕНИКУ АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

1. У Именик адв. приправника уписују се:
а) Ко,ста Хаџи мл., код адв. Косте Хаџи из Новог Сада, решењем 

АК за АПВ бр. 45/1957, које је  потврдио Држ; секретар за прав. управу 
НРС својим решење.м бр. 5642'1957;

б) Трухар Владнмир, код адв. Емила Куз.мановића, Срем. Митро- 
вица, решењем АК за АПВ бр. 54/1957, које је потврдио Држ. секретар 
за правосудну управу НРС бр. 5697/1957.

в) Срећков Мирослава р. РалетиИ, код адв. Јовановић Милана у 
Новом Салу, решењем АК за АПВ бр. 337/56, које је потврдио Држ. 
секретар за прав. управу НРС својим решењем бр. 5694/57.

Адвокатска комора за АПВ

П 1АСНИК“ Н5лази сваког месеца. —  Издавач и власник -. Адвокатска комора 
за, АПВ, Нови Сад, Зма) [овина SO. Уређује Одбор Одговорна уредиик: Ботаћ 

Милорад, адвокат Нови Сад, Наролних хероја бр. 6.
Текућа рачун код Народне банке-бр. ЗОО-Т-403.

Штамиа: штампарија „Коста Шокнца' Нови Сад.
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	АДВОКАТУРА И ПРАВНА СЛУЖБА КОМУНА

	ЗАЈЕДНИЧКА ТЕКОВИНА

	др. Барат Карло

	КАД ЈЕ КАЖЊИВО, A КАД HE КРИВИЧНО ДЕЛО УВРЕДЕ ИЗ ЧЛАНА 170 КЗ

	Лазић Мирољуб

	РАДНИ ОДНОС И РАДНИ СПОР

	Војислав Вулићевић
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